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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     

  ار المثـاا کااهپاااروانه اشااتغال باا  صاادور بااا ديااديا ماادارس پخاااهسم داااهادسمـد اساام دستاااهر  ارما اااخد ن اا م بااه         

 اقدام نمايـد . ................ۀ در پاياا اجرا  نظارت   طراح ، با صالحخم 

 ................................................................................................................................... دلفن مـزل :ۀ آدرس و شمار*

 .............................................................................................................................. دلفن محل کار : ۀآدرس و شمار*

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

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

 

 

  عبارتند از  :                                                                                الزممدارك 

 اسکن رنگ  اصل دانسـامه کارشـاس . )مدرس دحصخل  دا ا( . -1

  مدرس کاردان  برای متياضخان  که دارای مدرس کارشـاس  ناپخهسته م  باشـد الزام  اسماسکن اصل  -2

 داراي  را آپلهد  رمايخد(جهابخه دهد مراجعه و صدور نامه کاردابل جهم ادذ معر   نامه داراي  به ق مم ).از اداره داراي  صا ح اب مالخاد مفا اسکن گهاد  ادذ شده -3

 )عک   که ق ال ارا ه نسده آپلهد گردد(و با زمخـه روشن و با کخفخم مـاسب رسـل  بروز، پعکس اسکن  -4

 شـاسـامه جديد )صفحه اول و دوم ( به صهرت رنگ  آپلهد شهد.در صهرت ادذ کارت مل  دهشمـد و  -5

 لخ م گزارش کارکرد ادذ شده از کاردابل اعضاء -6

 ( 2ۀکاربرگ شمار)دکمخل و اسکن   رم دهداظهاری اقامم غالب در استان زنجان که از طريق د ادر اسـاد رسم  ث م گردد . -7

 شهرای انتظام .اسکن گهاد   يدان محکهمخم انتظام  ادذ شده از  -8

 (متن کامل نظامـامه جهم مطالعه در سايم سازمان درج گرديده اسمدکمخل و اسکن  رم دعهدنامه مربهط به نظامـامه ادالق حر ه ای در مهـدس  سادتمان ) -9

بـام  دزانه داری کل  IR 00040000 1004002006001004   ش ا به شماره ح اب ريال  111/61 رسخد پردادم به م لغ  اصلاسکن رنگ  از روی  -11

 .(داي  که دارای ح اب بانک  م  باشخدشعب بانك  ۀو شهرسازی ) قابل پردادم در کلخ راهوزارت 

 ءکارتابل اعضا پردادم الکترونخک  حق عضهيم )دای( سالخانه از طريق سايم سازمان بخش -11

به ح اب  اعضاءکارتابل دهضخح: ميدار حق عضهيم دای سالخانه مصهب مجمع عمهم  اسم و سامانه به صهرت دهدکار مخزان آن را محاس ه و در بخش 

 نمايد. دای اعضا مـظهر م بدد 

 

ارا ه   nezam.org-www.zanjanدر وب سايم سازمان به آدرس  کارتابل اعضاءو از طريق بخش  (KB 131کلخۀ اسکن دا بايد با کخفخم مـاسب )با سايز کمتر از 

-پروانه اقدام م  پس از بررس  و دأيخد مدارس دهسط کارشـاسان سازمان دأيخديه ای از طريق بخش پخام در کاردابل اعضاء و يا پخامك ارسال و ن  م به پريـم.گردند

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

 متياض  از طريق بخش پخام در کاردابل اعضاء و يا پخامك از پريـم پروانه مطلع دهادد شد. تحویل نماید.

 پرهیز گردد. و تلفنی االمکان از مراجعۀ حضوریحتیو سامانه انجام  پیام دای احتمال  از بخشپرسش پروانه اشتغالصدور  با دهجه به الکترونخک  بهدن کلخۀ 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

 

دحصاااخل   دارای مااادرس ................................شـاساااـامه ۀباااا شااامار ......... ...............................جاناااب بديـهساااخله ايااان    

ايا در اساتان اقامام غالاب    اظهاار ما  نما    ................................ رزند ................................کدمل  .................................ۀرشتدر

چهار روز کامل ارم و درگهنه دغخخر اقامم غالب )داشته و از قهانخن و ميررات مل  سادتمان و آ خن نامه اجرا   آن اطالع کامل د

آياخن   46 ۀکاری در دفته( در استان را بال اصله اطالع آن سازمان دهادا رساند در غخر ايـصهرت سازمان حق دارد براساس مااد 

جاناب را باه شاهرای    جانب اقادام و پروناده ايان   امه اجراي  قانهن نظام مهـدس  کـترل سادتمان رأساً ن  م به لغه عضهيم اينن

حاق درگهناه اعتراضا  را از داهد سالب ما        اظهاری نادرسم را مطال ه نماياد و انتظام  ارسال و درگهنه د ارت ناش  از دهد

 نمايا.

 ل ابالغ شده دلي  م  گردد.* ارسال کلخه مکاد ات به آدرس ذي

 تعریف اقامت غالب:

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

 از شهردای ديگر بخمه دأمخن اجتماع  واريز نگردد. -2

 ويزای کسهردای ديگر را به مخزان بخش از سه ماه ادذ نـمهده باشد. -3

 

مـزل:  ۀآدرس و شمار

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

 کار:دلفن محل ۀآدرس و شمار

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

 ............................................... دلفن 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

داوی  نن نظوا  م  ......................................فرزند....................دارای شماره ملی..................................... عضو  اوازما  اینجانب  

ه کووار م نداووی مووه اووامامان ااوواان ...........................مووه شووماره عضوو ی. ...................................... دارنووده لربنووده اشووا ا  موو 

                         یووووخ ن وووو ه شماره..........................م رخ........................صووووادره از اااان..............................مدین اوووو له اعوووو   م وووودار 

را در  9/4/0998رخ موو  20/022/08011ام غووی مووه شووماره    "نظامنامههرفتارههاتف ااههرفقیفقر مههدفیتفمخنماههدفاههارر ا ففففف "

مندی موه  .....از مرجع صدبر لربانه اشا ا  مه کار دریاف. ب مطالعه نم د  ب ضمن اع   لای ....................م رخ...........ربز..........

 مفاد آن را ما دق. ب ت جه کامل رعای. نمای م. مفاد آن ماع د م ش   کل ه

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ      

 و مهر امضا

 

 

 

 پروانه اشتغال به کار مهـدس ظام مهـدس  سادتمان استان زنجان دارای دهعد نامه عضه 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

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

 (در خصوص وضعیت عضویت در شرکتهای حقوقی)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  


