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 « صالحیت نظارت بر ساخت و سازهای روستاییدرخواست » 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

 باسالم؛
با تقديم مدارك ..................................... ۀپروانه اشتتتلاب به شتت ار  ۀدارند  ................................................. جانب ، ايناحتراماً     

 دام ن ايند .اق كارهپتروانه اشتلاب بدرج صالحيت نظام فنی روستايی در پيتوست ختواهش ند است دستتور فترمائتيد نسبت به 

 ...................................تلفن منزب: هش ار ............................................................................................................................. منزب :آدرس  *

 .............................تلفن محل كار: هش ار ..................................................................................................................... آدرس محل كار : *
 ......................................... ش اره ه راه :

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

 

  مدارك پيوست عبارتند از  :                                                                               

 اسکن رنگی پشت و روی پروانه اشتلاب بکار. -1

 .دانشنامه الزامی می باشد اما در تحويل فيزيکی اگر قبال ارائه شده باشد ديگر نياز ن ی باشد اسکن رنگی اصل دانشنامه كارشناسی. )مدرك تحصيلی دائم( .آپلود -2

 ود. در صورت داشتن اصل مدرك به صورت رنگی اسکن شاسکن مدرك كاردانی برای متقاضيانی كه دارای مدرك كارشناسی ناپيوسته می باشند الزامی است.  -3

 خود مراجعه و جوابيه دارايی را آپلود فرماييد(صدور نامه كارتابل جهت اخذ معرفی نامه دارايی به قس ت .)اتی از اداره دارايیاسکن گواهی اخذ شده مفاصا حساب مالي -4

 در صورت اخذ كارت ملی هوش ند و شناسنامه جديد )صفحه اوب و دوم ( به صورت رنگی آپلود شود. -5

 )عکسی كه قبال ارائه شده آپلود نگردد( با زمينه روشن  و با كيفيت مناسب جديدپرسنلی  عکس اسکن  -6

 )اين كاربرگ بايد توسط دفاتر اسناد رس ی مثبوت گردد (   2تک يل  و اسکن فرم خود اظهاری اقامت غالب در استان زنجان . كاربرگ ش ارۀ -7

 ساب  3ليست گزارش كاركرد اخذ شده از كارتابل اعضا برای  -8

 در رشته های ع ران و مع اری صالحيت اجرا( مربوط به ت ديد  HSEاي نی و محيط زيست) ،وره مبانی  سالمتارائه د -9

 .ذيردتوسط واحد صدور پروانه انجام می پاسکن آن كه  نامه اداره بنياد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان مبنی بر اخذ صالحيت نظام فنی روستايیپيگيری  -11

 تعهدنامه مربوط به نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساخت ان )متن كامل نظامنامه جهت مطالعه در سايت سازمان درج گرديده است(تک يل و اسکن فرم  -11

 راهبنام وزارت   خزانه داری كل IR 00040000 1004002006001004   شبا حساب  ش ارهرياب به  111/111/2 رسيد پرداخت به مبلغ اصل اسکن رنگی  -12

 ( بانک هايی كه دارای حساب بانکی می باشيد) قابل پرداخت در كليه شعب .و شهرسازی

 ) طبق مصوبه مج ع ع ومی ساليانه(بخش مالی_ کارتابل اعضاء ی( ساليانه از طريق سايت سازمان پرداخت الکترونيکی حق عضويت )ها -13

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

 

پس از بررسی و تأييد .ارائه گردند  nezam.org-www.zanjanدر وب سايت سازمان به آدرس  کارتابل اعضاءو از طريق بخش  (KB 311كليۀ اسکن ها بايد با كيفيت مناسب )با سايز ك تر از 

ز حسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل اگردد. بخش پيام در كارتابل اعضاء و يا پيامک ارساب و نسبت به پرينت پروانه اقدام می مدارك توسط كارشناسان سازمان تأييديه ای از طريق

امک از پرينت پروانه مطلع و يا پيمتقاضی از طريق بخش پيام در كارتابل اعضاء  بایست اصل مدارك اسکن شده را به سازمان تحویل نماید.ارسال پرینت پروانه برای امضاء، متقاضی می

 خواهد شد.

 يز گردد.پره و تلفنی االمکان از مراجعۀ حضوریحتی سامانه انجام و پيام های احت الی از بخشپرسش صدورپروانه اشتلاب بکار با توجه به الکترونيکی بودن كليۀ مراحل

 

 

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

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

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

 

له اين         نب    بدينوستتتي مه       ۀبا شتتت ار     ......... ...............................جا نا ناستتت مدرك  ................................شتتت تحصتتتيلی  دارای 

شته    ................................فرزند ................................كدملی .................................ۀرشت در ستان اقامت غالب دا اظهار می ن ايم در ا

چهار روز كامل كاری     ارم و هرگونه تليير اقامت غالب )     و از قوانين و مقررات ملی ستتتاخت ان و آئين نامه اجرائی آن اطالا كامل د     

آيين نامه اجرايی  46 ۀبالفاصله اطالا آن سازمان خواهم رساند در غير اينصورت سازمان حق دارد براساس ماد      در هفته( در استان را  

ضويت اين          سبت به للو ع ساً ن ساخت ان رأ سی كنترب  ساب   جانب اقدام و پرونده اينقانون نظام مهند شورای انتظامی ار و  جانب را به 

 حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می ن ايم.مطالبه ن ايد و اظهاری نادرست راهرگونه خسارت ناشی از خود

 مکاتبات به آدرس ذيل ابالغ شده تلقی می گردد.* ارساب كليۀ 

 تعریف اقامت غالب:

 حداقل چهار روز كامل كاری در هفته به استثنای روز ج عه در استان ساكن باشد . -1

 از شهرهای ديگر بي ه تأمين اجت اعی واريز نگردد. -2

 ويزای كشورهای ديگر را به ميزان بيش از سه ماه اخذ نن وده باشد. -3

 

آدرس و ش ارۀ منزب: 

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

 :كارش ارۀ تلفن محلآدرس و 

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

 ............................................... تلفن ه راه:

 مهر و امضاء:                  

 تـاریخ:                          

 
 

 

 

 

 . اگر قبالً تحویل شده باشد، در صورت عدم تغيير 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 اممازیا  اینجانب  

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

رندی ره .....از یرجع صممدبر لربانه اشممن ا  ره کار دریاف. ب یهانمه نرزدم ب اممر  اوالم لای   ....................یزرخ...........ربز..........

 یم.را را دق. ب تزجه کایل روای. نرایفاد آن  یفاد آن ینمهد ییشزم ک.یه

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ           

 امضا و مهر        

 

 

 

 پروانه اشتلاب به كار مهندسیظام مهندسی ساخت ان استان زنجان دارای تهعد نامه عضو سازمان ن 

 


