بسمه تعالی
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

درخواست تعویض پروانهاشتغال بهكار مهندسی
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

باسالم؛
احتراماً ،اينجانب  ............................................دارندۀ پروانه اشتغال به شمارۀ ...............................با تقديم مددار
خدتاهشمند اس

پـددتس

به تعتيض پدروانه اشتغال بهكار در پايددۀ  ........با صالحـ  طراحی  ،نظارت  اجدرا

دستدتر فدرمائدـد نسب

و يا تغــركد از مرتبط به اصلی اقدام نمايند.

*آدرس و شمارۀ تلفن منزل ................................................................................................................................... :
*آدرس و شمارۀ تلفن محل كار .............................................................................................................................. :
* شمارۀ همراه ......................................... :
 *.الزاماً آدرس و شماره تلفن منزل  ،محل کار و موبایل به صورت کامل نوشته شود .

امضاء :

تاریخ :

مدارك الزم عبارتند از :
 -1تکمـل پروفايل متقاضی در بخش کارتابل اعضاء در ساي سازمان
 -2اسکن رنگی پش و روی پروانه اشتغال بکار.
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اسکن رنگی اصل دانشنامه كارشناسی( .مدر

 -4اسکن مدر

تحصـلی دائم)آپلتد دانشنامه الزامی می باشد اما در تحتيل فـزيکی اگر قبال ارائه شده باشد ديگر نـاز نمی باشد

كاردانی برای متقاضـانی كه دارای مدر

كارشناسی ناپـتسته می باشند الزامی اس

 .در صترت داشتن اصل مدر

به صترت رنگی اسکن شتد.

 -5اسکن رنگی شناسنامه و اسکن رنگی پش و روی كارت ملی ،كارت پايان خدم وكارت عضتي .
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اسکن گتاهی اخذ شده مفاصا حساب مالـاتی از اداره دارايی(.جه اخذ معرفی نامه دارايی به قسم

صدور نامه كارتابل ختد مراجعه و جتابـه دارايی را آپلتد فرمايـد)

 -7اسکن كارنامۀ قبتلی در آزمتن مقررات ملی ساختمان.
 -8اسکن عکس پرسنلی جديد متقاضی (عکسی كه قبال ارائه نشده آپلتد گردد)
 -9تکمـل و اسکن فرم ختداظهاری اقام غالب در استان زنجان كه از طريق دفاتر اسناد رسمی ثب گردد (.كاربرگ شمارۀ) 2
 -11تکمـل و اسکن فرم تعهدنامه مربتط به نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختمان (متن كامل نظامنامه جه

مطالعه در ساي

سازمان درج گرديده اس )

 -11اسکن رنگی اصل رسـد پرداخ به مبلغ  61/111ريال به حساب شماره  1004002006001004خزانه داری كل نزد بانك ملی مدركزی بنام وزارت راه و
شهرسازی (.قابل پرداخ در كلـه شعب بانك ملی )
 -12پرداخ الکترونـکی حق عضتي (های) سالـانه از طريق ساي
تتضـح :مقدار حق عضتي

سازمان بخش کارتابل اعضاء

های سالـانه مصتب مجمع عمتمی اس و سامانه به صترت ختدكار مـزان آن را محاسبه و در بخش کارتابل اعضاء به حساب

بدهیهای اعضا منظتر مینمايد.
كلـۀ اسکن ها بايد با كـفـ مناسب (با سايز كمتر از  )300 KBو از طريق بخش کارتابل اعضاء در وب ساي سازمان به آدرس www.zanjan-nezam.orgارائه گردند.پدس از بررسدی و تیيـدد
مدار

تتسط كارشناسان سازمان تیيـديه ای از طريق بخش پـام در كارتابل اعضاء و يا پـامك ارسال و نسب

ارسال پرینت پروانه برا

به پرين پروانه اقدام میگردد .حسب الزام ادارۀ کلل راه و شهرسلاز  ،لبلل از

امضاء ،متقاضی میبایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را به سازمان تحویل نماید .متقاضی از طريق بخش پـام در كارتابل اعضاء از پرين

پروانه مطلع

ختاهد شد.
با توجه به الکترونیکی بودن کلیۀ مراحل صدور پروانه اشتغال بکار پرسشها

احتمالی از بخش پیام سامانه انجام و حتیاالمکان از مراجعۀ حضور

و تلفنی پرهیز گردد.
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کاربرگ شمارۀ6

فرم خود اظهار

الامت غالب در استان زنجان( اشخاص حقیقی)

مربوط به مادۀ  12آئین نامه اجرایی لانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بدينتسدددـله ايدددنجاندددب  ......... ...............................بدددا شدددمارۀ شناسدددنامه ................................دارای مددددر

تحصدددـلی

دررشتۀ .................................كدملی ................................فرزندد ................................اظهدار مدی نمدايم در اسدتان اقامد
داشته و از قتانـن و مقررات ملی ساختمان و آئـن نامه اجرائی آن اطالع كامل دارم و هرگتنه تغــر اقام

غالدب

غالب (چهار روز كامدل

كاری در هفته) در استان را بالفاصله اطالع آن سازمان ختاهم رساند در غـر اينصترت سازمان حدق دارد براسداس مدادۀ  46آيدـن
نامه اجرايی قانتن نظام مهندسی كنترل ساختمان رأساً نسب

به لغت عضتي

انتظامی ارسال و هرگتنه خسارت ناشی از ختداظهاری نادرس

ايدنجاندب اقددام و پروندده ايدنجاندب را بده شدترای

را مطالبه نمايد وحق هرگتنه اعتراضی را از ختد سلب می نمايم.

* ارسال كلـۀ مکاتبات به آدرس ذيل ابالغ شده تلقی می گردد.
تعریف الامت غالب:

 -1حداقل چهار روز كامل كاری در هفته به استثنای روز جمعه در استان ساكن باشد .
 -2از شهرهای ديگر بـمه تیمـن اجتماعی واريز نگردد.
 -3ويزای كشترهای ديگر را به مـزان بـش از سه ماه اخذ ننمتده باشد.
آدرس و شمارۀ منزل:
..................................................................................................................................................................................
آدرس و شمارۀ تلفن محلكار:
.................... .................................................................................................................................................
تلفن همراه............................................... :
مهر و امضاء:
تلاریخ:

*این فرم باید توسط دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد .اگر لبالً تحویل شده باشد ،در صورت عدم تغییر آدرس تحویل مجدد ضرورتی ندارد.
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تعهدنامه
اینجانب ......................................فرزند....................دارای شماره ملی ......................................عضی ایازمان نمیا مهندای.
اییاختمان ااییتان ...........................بییش شییماره عض ی ی

 ......................................دارنییده وردنییده اشییت اا بییش سییار مهندایی .بییش

شماره..........................م رخ........................صییییادره از ااتان..............................بدین ایی ی لش اعیی ی
" نظامنامهههفتار هههاات

رههفتایتاخالقهههرتماتمسن سهههرتسهههاخ ا

" اب غییی .بیییش شیییماره  08011/022/20میی رخ  0998/4/9را در

ردز.....................م رخ.........................از مرجع صددر وردانش اشت اا بش سار دریاف
مفاد آن متعهد م ش سل د مفاد آن را با دق

د ت جش سامل رعای

م ییییدار یییییخ ن یی ی ش

د مطالعش نم د د ضمن اع

نمای م.

نام و نام خانوادگی
تاریخ
امضا و مهر



تهعد نامه عضت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی

ویای بنیدی بیش

