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 « برای متقاضیان انتقالی از سایر استانها كار مهندسیهاشتغال بپروانه عویضدرخواست ت »

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

؛باسالم  

ــ س  ............................... ۀپروانه اشتغال به شمار   ۀدارند  ............................................ ینجانب، ااحتراماً       با تقدیم مدارك پيــ

ــيد ن    به ت        ــرما ــ ــ ر ـــ ــ اندمند اس  دستــ ــروانه اشتغال ب ع یض خــ  در اجرا  نظارت   طراحی، با صالحي    كارهپــ

 اقدام نمایند . ........هپایــ

 ...................................تلفن منزل: هشمار .......................................................................................................................... منزل :آدرس  *

 .............................تلفن محل كار: هشمار ............................................................................................................... آدرس محل كار : *

 ........................................... شمارۀ نمراه :*

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

 

  عبارتند از  :                                                                                الزممدارك 

 و روی پروانه اشتغال بکار.اسکن رنگی پد   -1

 )مدرك تحصيلی دا م(اسکن رنگی اصل داندنامه كارشناسی.  -2

کن در ص رت داشتن اصل مدرك به ص رت رنگی اسمدرك كاردانی برای متقاضيانی كه دارای مدرك كارشناسی ناپي سته می باشند الزامی اس .  اصل داندنامه اسکن -3

 ش د

 نامه جدید )صفحه اول و دوم ( به ص رت رنگی آپل د ش د.در ص رت اخذ كارت ملی ن شمند و شناس -4

 )اخذ شده از استانی كه در آن ـعالي  داشته اید(اسکن رنگی از روی اصل گ انی مفاصا ح اب مالياتی .  -5

 )عک ی كه ق ال ارا ه شده آپل د نگردد( با زمينه روشن  و با كيفي  مناسب جدیدپرسنلی  عکس اسکن  -6

 در رشته نای عمران و معماری صالحي  اجرا( مرب ط به تمدید  HSEایمنی و محيط زی  ) ،سالم ارا ه دوره م انی   -7

در ص رت عدم  ( 2ۀكاربرگ شمار)تکميل و اسکن  ـرم خ داظهاری اقام  غالب در استان زنجان كه از طریق دـاتر اسناد رسمی ث   گردد . -8

 مجدد لزومی نداردتغيير آدرس اگر در زمان عض ی  ارا ه شده اس  ارا ه 

 اس ( گردیدهتکميل و اسکن ـرم تعهدنامه مرب ط به نظامنامه اخالق حرـه ای در مهندسی ساختمان )متن كامل نظامنامه جه  مطالعه در سای  سازمان درج  -9

پرداخ  صرـاً از طریق سامانه پرداخ  الکترونيک ریال ، خزانه داری كل  بنام وزارت راه و شهرسازی.) 111/511/2رسيد پرداخ  به م لغ  اسکن رنگی  -11

 (. https://patmak.mrud.irبه آدرس الکترونيکی :   پاتمک سامانهتعرـه نای مهندسان،معماران تجربی و كاردانها ) 

 

 

 

سایز كمتر از       سب )با  سکن نا باید با كيفي  منا ضاء و از طریق بخش  (KB 311كليۀ ا سازمان به آدرس    کارتابل اع سای   ارا ه  nezam.org-www.zanjanدر وب 

گردد. روانه اقدام میپ پس از بررسی و تأیيد مدارك ت سط كارشناسان سازمان تأیيدیه ای از طریق بخش پيام در كارتابل اعضاء و یا پيامک ارسال و ن    به پرین           .گردند

ن بایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را به سازما     ینت پروانه برای امضاء، متقاضی می  حسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از ارسال پر    

 از پرین  پروانه مطلع خ اند شد. متقاضی از طریق بخش پيام در كارتابل اعضاء تحویل نماید.

 .پرهیز گرددلفنی و تاالمکان از مراجعۀ حضوری حتینجام و سامانه ا پیام نای احتمالی از بخشپرسش صدور پروانه اشتغال با ت جه به الکترونيکی ب دن كليۀ مراحل

https://patmak.mrud.ir/
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 2کاربرگ شمارۀ

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

 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 64 ۀمربوط به ماد

 

نب                له اینجا ــي مه         ........................................ بدین سـ نا ــ ناسـ ــ مارۀ شـ ــ ــيلی   ................................با شـ مدرك تحصـ دارای 

ــتۀ  ــتان اقام  غالب          ................................ـرزند  ................................كدملی  .................................دررشـ اظهار می نمایم در اسـ

ملی سـاختمان و آ ين نامه اجرا ی آن اطال  كامل دارم و نرگ نه تغيير اقام  غالب )ههار روز كامل  داشـته و از ق انين و مقررات  

آیين  46كاری در نفته( در استان را بالـاصله به اطال  آن سازمان خ انم رساند در غير اینص رت سازمان حق دارد براساس مادۀ          

ن    به لغ  عض ی  اینجانب اقدام و پرونده اینجانب را به ش رای انتظامی      نامه اجرایی قان ن نظام مهندسی كنترل ساختمان رأساً    

 ارسال و نرگ نه خ ارت ناشی از خ داظهاری نادرس  را مطال ه نماید وحق نرگ نه اعتراضی را از خ د سلب می نمایم.

 * ضمناً ارسال كليۀ مکات ات به آدرس ذیل ابالغ شده تلقی می گردد.

 تعریف اقامت غالب:

 حداقل ههار روز كامل كاری در نفته به استثنای روز جمعه در استان ساكن باشد . -1

 از شهرنای دیگر بيمه تأمين اجتماعی واریز نگردد. -2

 ویزای كد رنای دیگر را به ميزان بيش از سه ماه اخذ ننم ده باشد. -3

 

منزل:  ۀآدرس و شمار

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

 كار:ۀ تلفن محلآدرس و شمار

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

 ............................................... تلفن نمراه:

 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

دامم. نن نظام یه......................................فرزند....................دارای شممرارم ی....................................... و ممز اممازیااینجانب  

ه کار یهنداممم. ره اممماانران اامممنان ...........................ره شمممرارم و مممزی. ...................................... دارندم لربندم اشمممن ا  ر      

  "                         یک نسخه شرارم..........................یزرخ........................صادرم از اانان..............................ردینزای.ه اوالم ییدارم

ندسییی سیییاخت ا                           فه ای اخالقی در مه تار حر مه رف نا ظام را در  9/4/0998رخ یز  20/022/08011ارالغ. رممه شمممرممارم     "ن

بندی ره ب یطالعه نرزدم ب ضممرا اوالم لای .....از یرجع صممدبر لربانه اشممن ا  ره کار دریاف. ....................یزرخ...........ربز..........

 م.تزجه کایل روای. نرایی یفاد آن را را دق. ب یفاد آن ینعهد ییشزم ک.یه

 

 نام و نام خانوادگی     

 تاریخ             

 امضا و مهر                 

 

 

 

 پروانه اشتغال به كار مهندسیظام مهندسی ساختمان استان زنجان دارای تهعد نامه عض  سازمان ن 

 


