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 برای متقاضیان انتقالی از سایر استانها كار مهندسیهاشتغال بپروانه عویضدرخواست ت 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

؛باسالم  

با تقديم مدارك پيـوست ............................... ۀپروانه اشتغال به شمار ۀدارند  ............................................ جانب، ايناحتراماً     

نمايند .اقدام .........................با صالحيت  ........ ۀكار در پايــهپـروانه اشتغال بعويض خـواهشمند است دستـور فـرمائـيد نسبت به ت  
 ..............ن : شماره تلف.............................................................................................................................................. منزل :آدرس *

 ................ن :شماره تلف ...................................................................................................................................... محل كار :آدرس *

 ................................. شمارۀ همراه :* 

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

: تاریخ                                                                                                                                                                                                              

 

  عبارتند از  :                                                                                الزممدارك 

 در سايت سازمان ءکارتابل اعضاتکميل پروفايل متقاضی در بخش  -1

 اسکن رنگی پشت و روی پروانه اشتغال بکار. -2

 )مدرك تحصيلی دائم(اسکن رنگی اصل دانشنامه كارشناسی.  -3

 در صورت داشتن اصل مدرك به صورت رنگی اسکن شود. اسکن مدرك كاردانی برای متقاضيانی كه دارای مدرك كارشناسی ناپيوسته می باشند الزامی است.  -4

 كارت عضويت.كارت ملی، كارت پايان خدمت وو اسکن رنگی پشت و روی  شناسنامه اسکن رنگی -5

 )اخذ شده از استانی كه در آن فعاليت داشته ايد(اسکن رنگی از روی اصل گواهی مفاصا حساب مالياتی .  -6

 بدون كراوات و بدون هر گونه  نوشته اضافه( –اسکن عکس پرسنلی جديد متقاضی )زمينه سفيد  -1

در صورت عدم تغيير  ( 2ۀكاربرگ شمار)اقامت غالب در استان زنجان كه از طريق دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد . تکميل و اسکن  فرم خوداظهاری -2

 آدرس اگر در زمان عضويت ارائه شده است ارائه مجدد لزومی ندارد

 هت مطالعه در سايت سازمان درج گرديده است(تکميل و اسکن فرم تعهدنامه مربوط به نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختمان )متن كامل نظامنامه ج -3

  خزانه داری كل نزد بانك ملی مـركزی  00040000IR 1004002006001004 شماره  ريال به حساب 000/60 اصل  رسيد پرداخت به مبلغ اسکن رنگی  -4

 (شعب بانکها) قابل پرداخت در كليه .و شهرسازی راهبنام وزارت 

 

 

 

ارائـه  www.zanjan-nezam.org در وب سـايت سـازمان بـه آدرس    کارتابل اعضاءو از طريق بخـش   (KB 300كليۀ اسکن ها بايد با كيفيت مناسب )با سايز كمتر از 

گردد. نسبت به پرينت پروانه اقدام میپس از بررسی و تأييد مدارك توسط كارشناسان سازمان تأييديه ای از طريق بخش پيام در كارتابل اعضاء و يا پيامك ارسال و .گردند

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

 از پرينت پروانه مطلع خواهد شد. متقاضی از طريق بخش پيام در كارتابل اعضاء تحویل نماید.

 .پرهیز گرددو تلفنی االمکان از مراجعۀ حضوری حتیسامانه انجام و  پیام های احتمالی از بخشپرسش صدور پروانه اشتغال ه الکترونيکی بودن كليۀ مراحلبا توجه ب
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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

 

ــن       ــيله ايـ ــب بدينوسـ ــمار  ......... ...............................جانـ ــا شـ ــنامه ۀبـ ــدرك ................................شناسـ ــيلی  دارای مـ تحصـ

اظهـار مـی نمـايم در اسـتان اقامـت غالـب        ................................فرزنـد  ................................كدملی .................................ۀرشتدر

چهار روز كامـل  ارم و هرگونه تغيير اقامت غالب )داشته و از قوانين و مقررات ملی ساختمان و آئين نامه اجرائی آن اطالع كامل د

آيـين   46 ۀاهم رساند در غير اينصورت سازمان حـق دارد براسـاس مـاد   كاری در هفته( در استان را بالفاصله اطالع آن سازمان خو

جانـب را بـه شـورای    جانـب اقـدام و پرونـده ايـن    نامه اجرايی قانون نظام مهندسی كنترل ساختمان رأساً نسبت به لغو عضويت ايـن 

 اعتراضی را از خود سلب می نمايم.حق هرگونه اظهاری نادرست را مطالبه نمايد وانتظامی ارسال و هرگونه خسارت ناشی از خود

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

 تعریف اقامت غالب:

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

 از شهرهای ديگر بيمه تأمين اجتماعی واريز نگردد. -2

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

 

منزل:  ۀآدرس و شمار

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

 كار:محلۀ تلفن آدرس و شمار

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

 ............................................... تلفن همراه:

 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

دزی.  نن نظیا  م  ......................................فرزند....................دارای شماره ملی...................................... ضویس زیازما   اینجانب  

ه کییار م ندزیی. مییه  زییامامان ازییاان ...........................مییه شییماره ضوییسی. ...................................... دارنییده لربنییده اشییا ا  میی  

                         یییییخ ن یییی ه شماره..........................مسرخ........................صییییادره از ازاان..............................مدینسزیییی له اضیییی   م ییییدار  

را در  9/4/0998رخ میییس 20/022/08011ام غییی. میییه شیییماره  "نظامنامهههفتار هههااتی رهههفتدرتدهندهههستخاتمنن  هههست هههاه  ا  "

منیدی میه   .....از مرجع صدبر لربانه اشا ا  مه کار دریاف. ب مطالعه نمسد  ب ضمن اض   لیای  ....................مسرخ...........ربز..........

 مفاد آن را ما دق. ب تسجه کامل رضای. نمای م. مفاد آن ماع د م شس  کل ه

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ         

 امضا و مهر        

 

 

 

 پروانه اشتغال به كار مهندسیظام مهندسی ساختمان استان زنجان دارای تهعد نامه عضو سازمان ن 

 


