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 استان زنجان 

 « 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  ............................................ جانب، ايناحتراماً       با تقديم مدارك پيــ

ــيد ن    به ت     ــرماهــ ــ ر دــ ــ اندـمسد اسـ  دستــ ــروانه اشتغال بع يض خــ  در اجرا  نظارت   طراحی، با صالحي   كارهپــ

 اقدام نمايسد . ........هپايــ

 ...................................تلفن مسزل: هشمار .......................................................................................................................... مسزل :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 داهم(اسکن رنگی اصل داندسامه كارشساسی.  -2

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

 ش د

 سامه جديد )صفحه اول و دوم ( به ص رت رنگی آپل د ش د.در ص رت اخذ كارت ملی ن شمسد و شساس -4

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

 )عک ی كه ق ال اراهه شده آپل د نگردد( با زميسه روشن  و با كيفي  مساسب جديدپرسسلی  عکس اسکن  -6

 در رشته نای عمران و معماری صالحي  اجرا( مرب ط به تمديد  HSEايمسی و محيط زي  ) ،سالم اراهه دوره م انی   -7

در ص رت عدم  ( 2ۀكاربرگ شمار)تکميل و اسکن  درم خ داظهاری اقام  غالب در استان زنجان كه از طريق دداتر اسساد رسمی ث   گردد . -8

 مجدد لزومی نداردتغيير آدرس اگر در زمان عض ي  اراهه شده اس  اراهه 

 اس ( گرديدهتکميل و اسکن درم تعهدنامه مرب ط به نظامسامه اخالق حرده ای در مهسدسی ساختمان )متن كامل نظامسامه جه  مطالعه در ساي  سازمان درج  -9

 راهبسام وزارت   خزانه داری كل IR 00040000 1004002006001004   ش ا ح اب  شمارهريال به  111/61 رسيد پرداخ  به م لغ اصل اسکن رنگی  -11

 ( بانک نايی كه دارای ح اب بانکی می باشيد) قابل پرداخ  در كليه شعب .و شهرسازی

 

 

 

اراهه  nezam.org-www.zanjanدر وب ساي  سازمان به آدرس کارتابل اعضااء و از طريق بخش  (KB 311كليۀ اسـکن نا بايد با كيفي  مساسـب )با سـايز كمتر از    

گردد. روانه اقدام میپ پس از بررسی و تأييد مدارك ت سط كارشساسان سازمان تأييديه ای از طريق بخش پيام در كارتابل اعضاء و يا پيامک ارسال و ن    به پريس .گردند

را به سازمان  شده بایست اصل و کپی مدارك اسکنحسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از ارسال پرینت پروانه برای امضاء، متقاضی می

 از پريس  پروانه مطلع خ اند شد. متقاضی از طريق بخش پيام در كارتابل اعضاء تحویل نماید.

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

 

ــيلـه اين        ــمـار   ......... ...............................جـانـب   بـديس سـ ــسامه  ۀبـا شـ ــساسـ ــيلی  دارای مدرك ................................شـ تحصـ

ــتـ در ــتان اقام  غالب  ................................درزند ................................كـدملی  .................................ۀرشـ اظهار می نمايم در اسـ

ل چهار روز كامغيير اقام  غالب )ارم و نرگ نه تداشـته و از ق انين و مقررات ملی ساختمان و آهين نامه اجراهی آن اطال  كامل د 

آيين نامه  46 ۀكاری در نفته( در استان را بالداصله اطال  آن سازمان خ انم رساند در غير ايسص رت سازمان حق دارد براساس ماد

نتظامی ا جانب را به ش رایجانب اقدام و پرونده ايناجرايی قان ن نظام مهسدسـی كسترل سـاختمان راسـاً ن    به لغ  عض ي  اين   

 حق نرگ نه اعتراضی را از خ د سلب می نمايم.اظهاری نادرس  را مطال ه نمايد وارسال و نرگ نه خ ارت ناشی از خ د

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

 تعریف اقامت غالب:

 باشد .حداقل چهار روز كامل كاری در نفته به استثسای روز جمعه در استان ساكن  -1

 از شهرنای ديگر بيمه تأمين اجتماعی واريز نگردد. -2

 ويزای كد رنای ديگر را به ميزان بيش از سه ماه اخذ نسم ده باشد. -3

 

مسزل:  ۀآدرس و شمار

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

 كار:ۀ تلفن محلآدرس و شمار

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

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

 مهر و امضاء:                                              

 تااریخ:                                                          
 

 

 

 

 

 

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

دزمم. نضممس زممازیاا نما  ی اینجانب ......................................فرزند....................دارای شممرارم ی.......................................   

...........................به شمممرارم  ضمممسی. ...................................... دارندم  رشندم اشمممنرام به یار ی ندزممم. به   زممماانراا ازمممناا  

 "                         یک نسخه شرارم..........................یسرخ........................صادرم از ازناا..............................بدینسزی.ه ا ال  ییدار 

را در  9/4/0998یممسرخ  20/022/08011ابممال مم. بممه شمممممرممارم     "نظامنامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان

بندی به .....از یرجع صممدشر  رشانه اشممنرام به یار دریاف. ش یهانمه نرسد  ش اممر  ا ال   ای ....................یسرخ...........رشز..........

 م.تسجه یایل ر ای. نرایی یفاد آا را با دق. ش اد آا ینم د ییشس  ی.یهیف

 

 نام و نام خانوادگی     

 تاریخ             

 امضا و مهر                 

 

 

 

 پروانه اشتغال به كار مهسدسیظام مهسدسی ساختمان استان زنجان دارای تهعد نامه عض  سازمان ن 

 


