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 « المثنی کار هب  اشتغال پروانه صدوردرخواست » 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 ؛باسالم

 .................................................. ۀشمار کارهپروانه اشتغال ب ۀدارند  ................................................. جانب، ايناًاحترام     

ــيد ن ــ ه به      ــرما ـــ ــخر  ـــ ــخادســمرد اســه دســتـــ ــخســه مـــ ــروانه اشــتغال بصــدور با تقديم مدارك پيـــ   ار المثریکهپـــ

 اقدام نمايرد . ................ۀ در پايــ اجرا  نظارت   طراحی، با صالحيه 

 ...................................تلفن مرزل: هشمار ...................................................................................................................... مرزل :آدرس  *

 .............................تلفن محل کار: هشمار ............................................................................................................... آدرس محل کار : *

 ........................................... شمارۀ دمراه :*

 * الزاماً آدرس و شماره تلفن منزل ، محل کار و موبایل به صورت کامل نوشته شود .                                           امضاء و تاریخ :

 

 

  عبارتند از  :                                                                                الزممدارك 

 .آپلخد دانسرامه الزامی می باشد اما در تحخيل  يزيکی اگر ق ال ارا ه شده باشد ديگر نياز نمی باشددا م()مدرك تحصيلی اسکن رنگی اصل دانسرامه کارشراسی.  -1

  مدرك کاردانی برای متقاضيانی که دارای مدرك کارشراسی ناپيخسته می باشرد الزامی اسهاسکن اصل  -2

 د(دارايی را آپلخد  رماييجخابيه مخد مراجعه و صدور نامه کارتابل جهه امذ معر ی نامه دارايی به ق مه ).از اداره دارايی مفاصا ح اب مالياتی اسکن گخادی امذ شده -3

 )عک ی که ق ال ارا ه شده آپلخد نگردد( با زميره روشن  و با کيفيه مراسب جديدپرسرلی  عکس اسکن  -4

 ت رنگی آپلخد شخد.در صخرت امذ کارت ملی دخشمرد و شراسرامه جديد )صفحه اول و دوم ( به صخر -5

 ( 2ۀکاربرگ شمار)تکميل و اسکن   رم مخداظهاری اقامه غالب در استان زنجان که از طريق د اتر اسراد رسمی ث ه گردد . -6

 اسکن گخادی  قدان محکخميه انتظامی امذ شده از شخرای انتظامی. -7

 در رشته دای عمران و معماری اجرا صالحيه( مربخط به تمديد  HSEايمری و محيط زي ه) ،ارا ه دوره م انی  سالمه -8

 سال  3لي ه گزارش کارکرد امذ شده از کارتابل اعضا برای  -9

 (متن کامل نظامرامه جهه مطالعه در سايه سازمان درج گرديده اسهتکميل و اسکن  رم تعهدنامه مربخط به نظامرامه امالق حر ه ای در مهردسی سامتمان ) -11

برام وزارت   مزانه داری کل IR 00040000 1004002006001004   ش ا ح اب  شمارهريال به  111/111/2 رسيد پردامه به م لغ اصل اسکن رنگی  -11

 ( بانک دايی که دارای ح اب بانکی می باشيد) قابل پردامه در کليه شعب .و شهرسازی راه

 ) ط ق مصخبه مجمع عمخمی ساليانه(بخش مالی_ کارتابل اعضاء ی( ساليانه از طريق سايه سازمان پردامه الکترونيکی حق عضخيه )دا -12

 آپلود شود.  JPEG*توضیح: لطفا تمام مدارك ارسالی  با فرمت 

 
ارا ه   nezam.org-www.zanjanدر وب سايه سازمان به آدرس  کارتابل اعضاءو از طريق بخش  (KB 131کليۀ اسکن دا بايد با کيفيه مراسب )با سايز کمتر از 

-روانه اقدام میپ پس از بررسی و تأييد مدارك تخسط کارشراسان سازمان تأييديه ای از طريق بخش پيام در کارتابل اعضاء و يا پيامک ارسال و ن  ه به پريره.گردند

ان بایست اصل مدارك اسکن شده را به سازم، قبل از ارسال پرینت پروانه برای امضاء، متقاضی میحسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازیگردد. 

 متقاضی از طريق بخش پيام در کارتابل اعضاء و يا پيامک از پريره پروانه مطلع مخادد شد. تحویل نماید.

 پرهیز گردد. نیو تلف االمکان از مراجعۀ حضوریحتیو سامانه انجام  پیام احتمالی از بخشدای پرسش صدور پروانه اشتغال با تخجه به الکترونيکی بخدن کليۀ مراحل

 

http://www.zanjan-nezam.org/
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 6کاربرگ شمارۀ

 فرم خود اظهاری اقامت غالب در استان زنجان) اشخاص حقیقی(

 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 12 ۀمربوط به ماد

 

له اين        ــي نب   بديرخسـ مار    ......... ...............................جا ــ مه      ۀبا شـ را ــ راسـ ــ مدرك  ................................شـ ــيلی  دارای  تحصـ

غالب اظهار می نمايم در اســـتان اقامه  ................................ رزند ................................کدملی .................................ۀرشـــتدر

امل چهار روز کارم و درگخنه تغيير اقامه غالب )داشته و از قخانين و مقررات ملی سامتمان و آ ين نامه اجرا ی آن اطالع کامل د  

ساس ماد           سازمان حق دارد برا سازمان مخادم رساند در غير ايرصخرت  ستان را بال اصله اطالع آن  آيين  46 ۀکاری در دفته( در ا

رای جانب را به شــخجانب اقدام و پرونده اينام مهردســی کرترل ســامتمان ر ســاً ن ــ ه به لغخ عضــخيه اين نامه اجرايی قانخن نظ

 حق درگخنه اعتراضی را از مخد سلب می نمايم.اظهاری نادرسه را مطال ه نمايد وانتظامی ارسال و درگخنه م ارت ناشی از مخد

 گردد. * ارسال کليه مکات ات به آدرس ذيل ابالغ شده تلقی می

 تعریف اقامت غالب:

 حداقل چهار روز کامل کاری در دفته به استثرای روز جمعه در استان ساکن باشد . -1

 از شهردای ديگر بيمه تأمين اجتماعی واريز نگردد. -2

 ويزای کسخردای ديگر را به ميزان بيش از سه ماه امذ نرمخده باشد. -3

 

مرزل:  ۀآدرس و شمار

.................................................................................................................................................................................. 

 کار:تلفن محل ۀآدرس و شمار

................................................................................................................................................. .................... 

 ............................................... تلفن دمراه:

 مهر و امضاء:                                    

 تـاریخ:                                           
 

 

 

 

 

 . اگر قبالً تحویل شده باشد، در صورت عدم تغییر آدرس تحویل مجدد ضرورتی ندارد.*این فرم باید توسط دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد
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 تعهدنامه

شماره    سازمان نظام مه   اینجانب ......................................فرزند....................دارای  ضو  سی  نملی..................................... ع د

ندسااای ره سااااانمان اسااانان ...........................ره شاااماره عضاااوی. ...................................... دارنده لربنده اشااان ا  ره  ار مه 

ماره..........................مور.........................   ی  ن ااا ه           شااا مدارم  له اع م م ردینوسااام نان..............................                          صاااادره از اسااا

ندسییی سیییاخت ا               " فه ای اخالقی در مه تار حر مه رف نا ظام را در  9/4/0998مور.  20/022/08011ار غی رااه شاااماااره  "ن

شن ا  ره  ار دریاف. ب مطالعه نمودم ب ضمن اع م لای     .....از م....................مور............ربز.......... رندی ره رجع صدبر لربانه ا

 مفاد آن را را دق. ب توجه  امل رعای. نمایمم. مفاد آن منعهد ممشوم  لمه

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ        

 امضا و مهر         

 

 

 

 پروانه اشتغال به کار مهردسیظام مهردسی سامتمان استان زنجان دارای تهعد نامه عضخ سازمان ن 
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(شخص حقیقی)مراحل صدور پروانه اشتغال بکار المثنی 

اعالم مفقودی به سازمان نظام مهندسی طی نامه کتبی-1

(توسط متقاضی)آگهی در دو نوبت در روزنامه رسمی -2

پس از سپری شدن سه ماه

(دسی توسط سازمان نظام مهن)نامه اعالم مفقودی به اداره راه و شهرسازی استان  

(های حقوقیدر خصوص وضعیت عضویت در شرکت)نامه اعالم مفقودی به کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان 

( در خصوص وضعیت محکومیت انتظامی ) و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی 

روز از تاریخ نامه 15پس از سپری شدن 

عدم پاسخ به منزله عدم عضویت می باشد

درخواست صدور پروانه المثنی توسط متقاضی 

( فرم پیوستی )به سازمان  


