
 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 گواهی اشتغال به کار مهندسی                                                           (  1)فرم شماره    
  

                            :   ..........................................دارای مدرک تحصیلی ................................................................ گواهی می شود: خانم/آقای  

 ..................../........../........تاریخ: تا   ................./.........../........از تاریخ:              ................. ...................................در رشته:  

 کارکه دارای پروانه اشتغال به  شرکت مهندسی مشاور شرکت ساختمانی       سازمان      شهرداری        وزارت       با این     

   عمران  می باشد و فعالیت آن در رشته :  ...................................... ................شماره: اخذ شده از سازمان نظام مهندسی زنجان به « حقوقیشخص » 

 اجرای پروژه یاتاسیسات مکانیکی متمرکز است در        تاسیسات برقی        شهرسازی       معماری ترافیک     نقشه برداری  

 پروژه های ساختمانی زیرهمکاری داشته اند:

 ردیف

 پروژهنام 

 

 آدرس پروژه

  مشخصات پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتغال در پروژه

نوع 

 سازه

تعداد 

 طبقات

زی

 ربنا

 تا تاریخ از تاریخ به ماه

1 ...........................................      …/…/… …/…/… 

2 ............................................      …/…/… …/…/… 

3 ...........................................      …/…/… …/…/… 

4 ...........................................      …/…/… …/…/… 

5 ............................................      …/…/… …/…/… 

 
 

 :امضاء سرپرست واحد فنی مؤسسه 

 صورت مشاهده خالف واقع،درداند صحت مراتب فوق را می پذیرد و وزارت مسکن وشهرسازی را مجاز می  سسه،مؤاین   

 امضاء مدیر و مهر مؤسسه:        اقدامهای الزم قانونی به عمل آورد.

 امضاء(:)مهروزنجان سوی دفترفنی سازمان نظام مهندسی از مویدانامضاء محل تأیید *
 

آیین نامه قانون اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند از  6ۀکه دارای سابقه کار دریکی از موسسأت موضوع مادضیان دریافت پروانه متقا 

 .نمایند استفاده 2 ۀشمارفرم موسسات موضوع ماده فوق از گواهی اشتغال به کار و متقاضیان فاقد سابقه کار در 1شماره فرم  کار گواهی اشتغال به



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 گواهی اشتغال به کار مهندسی                                                      ( 2) فرم شماره     )    
  

                            ..........................................دارای مدرک تحصیلی :    .....................................................گواهی می شود : خانم /آقای  

 

 ..................../........../........تا تاریخ:  ................ ./.........../........از تاریخ :           .........................................در رشته :  

 

 ژه یا پروژه های ساختمانی زیر :در زمینه اجرای پرو

ف
ردی

 

 نام پروژه

 
  مشخصات پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتغال در پروژه
نام و نام خانوادگی 

 موید

 آدرس پروژه
نوع 

 سازه

تعداد 

 طبقات
 سمت موید تا تاریخ از تاریخ به ماه زیربنا

1 ...........................................      …/…/… …/…/… 

 

2 ............................................      …/…/… …/…/… 

 

3 ...........................................      …/…/… …/…/… 

 

4 ...........................................      …/…/… …/…/… 

 

5 ...........................................      …/…/… …/…/… 

 

 
                                1-  -------------------                                                                                                          --------- 

 سی ساختمان استان : با این جانبان :                                                                                       که عضو سازمان نظام مهند
                        2- ------------------                                                                                                             --------- 

                                                      1- --------------------- 
 می باشیم، همکاری داشته اند.کار مهندسی شمارۀ :                                     و بیش از ده سال سابقه کاردرحرفه مهندسی ودارای پروانه اشتغال به     

                                                       2- ---------------------   
قانونی به عمل این گواهی، با یقین به صحت مندرجات آن مورد تأیید می باشد و وزارت راه وشهرسازی مجازاست در صورت مشاهده خالف واقع، اقدامهای الزم 

 آورد.

          -------------------------: نام ونام خانوادگی                              ------------------------:  ام و نام خانوادگی ن

 ------------------:شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی                      -----------------: شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی

 :مهر وامضاء :                                                                                                      مهر و امضاء        

 امضاء(:سوی دفترفنی سازمان نظام مهندسی زنجان)مهرو امضاء مویدان از*محل تأیید 

 


