بسمه تعالی
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

« درخواست تعویض پروانهاشتغال بهكار مهندسی برای متقاضیان انتقالی از سایر استانها »
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

باسالم؛
احتراماً ،اينجانب  ............................................دارندۀ پروانه اشتغال به شمارۀ ...............................با تقديم مددار
خدتاهشمند اسد

دستددتر ردرمايددـد ن ده

پـددتس

پددروانه اشدتغال بدهكدار بدا الدالحـ  طراحد  ،،نظدار  اجدرا در

بده تعدتي

پايدده ........اقدام نمايند .
* آدرس و شمارۀ تلفن منزل ................................................................................................................................... :
*آدرس و شمارۀ تلفن محل كار .............................................................................................................................. :
*شمارۀ همراه ........................................... :
.
* الزاماً آدرس و شماره تلفن منزل  ،محل کار و موبایل به صورت کامل نوشته شود .

امضاء :

تاریخ :

مدارك الزم عبارتند از :
 -1تکمـل پرورايل متقاض ،در بخش کارتابل اعضاء در ساي

سازمان

 -2اسکن رنگ ،پش و روی پروانه اشتغال بکار.
 -3اسکن رنگ ،االل دانشنامه كارشناس( .،مدر

 -4اسکن مدر

تحصـل ،دايم)

كاردان ،برای متقاضـان ،كه دارای مدر

 -5اسکن رنگ ،شناسنامه و اسکن رنگ ،پش

كارشناس ،ناپـتسته م ،باشند الزام ،اس

و روی كار مل ،،كار پايان خدم

 .در التر داشتن االل مدر

به التر رنگ ،اسکن شتد.

وكار عضتي .

 -6اسکن رنگ ،از روی االل گتاه ،مفاالا ح اب مالـات( . ،اخذ شده از استان ،كه در آن رعالـ داشته ايد)
 -7اسکن عکس پرسنل ،جديد متقاض( ،عک  ،كه قهال ارايه نشده آپلتد گردد)
 -8تکمـل و اسکن ررم ختداظهاری اقام

غالب در استان زنجان كه از طريق دراتر اسناد رسم ،ثه

گردد (.كاربرگ شمارۀ ) 2در التر عدم تغــر

آدرس اگر در زمان عضتي ارايه شده اس ارايه مجدد لزوم ،ندارد
 -9تکمـل و اسکن ررم تعهدنامه مربتط به نظامنامه اخالق حرره ای در مهندس ،ساختمان (متن كامل نظامنامه جه

 -11اسکن رنگ ،االل رسـد پرداخ

به مهلغ  61/111ريال به شماره ح اب شها  IR 00040000 1004002006001004خزانه داری كل نزد بانك

مل ،مدركزی بنام وزار راه و شهرسازی (.قابل پرداخ

كلـۀ اسکن ها بايد با كـفـ

مطالعه در ساي

سازمان درج گرديده اس )

در كلـه شعب بانك مل. ) ،ارايه االل و تصتير رـش در زمان ارايه مدار

الزام ،اس

مناسب (با سايز كمتر از  )311 KBو از طريق بخدش کارتابل اعضاء در وب سداي سدازمان بده آدرس www.zanjan-nezam.orgارايده

گردند.پس از بررس ،و تأيـد مدار

تتسط كارشناسان سازمان تأيـديه ای از طريق بخش پـام در كارتابل اعضاء و يا پـامك ارسال و ن ه

به پرين

پروانه اقدام م،گردد.

حسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی ،قبل از ارسال پرینت پروانه برای امضاء ،متقاضی میبایست اصل و کپی مدارك اسکن شده را به سازمان
تحویل نماید .متقاض ،از طريق بخش پـام در كارتابل اعضاء از پرين

پروانه مطلع ختاهد شد.

با تتجه به الکترونـک ،بتدن كلـۀ مراحل الدور پروانه اشتغال پرسشهای احتمال ،از بخش پیام سامانه انجام و حتیاالمکان از مراجعۀ حضوری و تلفنی پرهیز گردد.
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کاربرگ شمارۀ6

فرم خود اظهاری اقامت غالب در استان زنجان( اشخاص حقیقی)
مربوط به مادۀ  12آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بدينتسدددـله ايدددنجاندددب  ......... ...............................بدددا شدددمارۀ شناسدددنامه ................................دارای مددددر

تحصدددـل،

دررشتۀ .................................كدمل ................................،ررزندد ................................اظهدار مد ،نمدايم در اسدتان اقامد
داشته و از قتانـن و مقررا مل ،ساختمان و آيـن نامه اجراي ،آن اطالع كامل دارم و هرگتنه تغــر اقام

غالدب

غالب (چهار روز كامدل

كاری در هفته) در استان را بالراالله اطالع آن سازمان ختاهم رساند در غـر اينصتر سازمان حدق دارد براسداس مدادۀ  46آيدـن
نامه اجراي ،قانتن نظام مهندس ،كنترل ساختمان رأساً ن ه

به لغت عضتي

انتظام ،ارسال و هرگتنه خ ار ناش ،از ختداظهاری نادرس

ايدنجاندب اقددام و پروندده ايدنجاندب را بده شدترای

را مطالهه نمايد وحق هرگتنه اعتراض ،را از ختد سلب م ،نمايم.

* ارسال كلـۀ مکاتها به آدرس ذيل ابالغ شده تلق ،م ،گردد.
تعریف اقامت غالب:

 -1حداقل چهار روز كامل كاری در هفته به استثنای روز جمعه در استان ساكن باشد .
 -2از شهرهای ديگر بـمه تأمـن اجتماع ،واريز نگردد.
 -3ويزای كشترهای ديگر را به مـزان بـش از سه ماه اخذ ننمتده باشد.
آدرس و شمارۀ منزل:
..................................................................................................................................................................................
آدرس و شمارۀ تلفن محلكار:
.................... .................................................................................................................................................
تلفن همراه............................................... :
مهر و امضاء:
تـاریخ:

*این فرم باید توسط دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد .اگر قبالً تحویل شده باشد ،در صورت عدم تغییر آدرس تحویل مجدد ضرورتی ندارد.
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تعهدنامه
اینجانب ......................................فرزند....................دارای شماره ملی ......................................ضی ایازمان نمیاه م ندای.
اییامامان ااییاان ...........................مییه شییماره ض ی ی ...................................... .دارنییده در نییده اشییااا مییه ییار م ندایی .مییه
شماره..........................م رخ........................صییییادره از اااان..............................مدین ایی ی له ا یی ی ه م ییییداره یییییخ ن یی ی ه
" نظامنامهههفتا هههااتحر هههفتاختای دههههتداتمسنختههههتتهههای ا

" ام غییی .میییه شیییماره  08011/022/20میی رخ  0998/4/9را در

ر ز.....................م رخ.........................از مرجع صد ر در انه اشااا مه ار دریاف .مطالعه نم ده ضمن ا ه دیای منیدی میه
مفاد آن ماع د م ش ه ل ه مفاد آن را ما دق .ت جه امل ر ای .نمای م.

نام و نام خانوادگی
تاریخ
امضا و مهر



تهعد نامه عضت سازمان نظام مهندس ،ساختمان استان زنجان دارای پروانه اشتغال به كار مهندس،

