بسمه تعالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

فرم درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان؛

باسالم؛
احتراماً ،بدینوسیله اینجانب  ..........................................دارندۀ مدرک تحصیلی دررشتۀ  .......................................................از
دانشگاه  .............................................متقاضی عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان هستم و اسکن مدارک
مشروح ذیل را به پیوست تقدیم می نمایم.
*آدرس منزل .............................................................................................................................................. :شماره تلفن .............. :
*آدرس محل كار  ...................................................................................................................................... :شماره تلفن ................:
* شمارۀ همراه ................................. :
امضاء متقاضی:
تاریخ:
مدارک الزم جهت عضویت عبارتند از:

 .1مدرک تحصیلی معتبر
 .2مدرک كاردانی(متقاضیانی كه دارای مدرک كارشناسی ناپیوسته میباشند)
 .3فرم تعهد عضویت (كاربرگ شمارۀ )1
 .4فرم خود اظهاری اقامت غالب در استان زنجان كه باید از طریق دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد( .كاربرگ شمارۀ )2
 .5نامه لغو عضویت از نظام كاردانهای استان واقع در خیابان خرمشهر -روبروی دارائی -اداره كل راه و شهرسازی برای دارندگان مدرک كارشناسی
ناپیوسته الزامی می باشد.
 .6اسکن شناسنامه و كارت ملی (پشت و رو) و كارت پایان خدمت در صورت وجود (پشت و رو)
( چنانچه محل صدور شناسنامه استان زنجان نباشد ،ارائۀ مدارک دال بر سکونت در استان زنجان حداقل به مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضای عضویت
الزامی است .مدارک قابل قبول جهت احراز سکونت در استان زنجان عبارتند از( :سند مالکیت محل سکونت به نام خود،پدر ،مادر یا همسر)یا
(اجاره نامۀ رسمی محل سکونت)یا(حکم كارگزینی از محل كار)یا(استشهاد محلی كاربرگ شمارۀ )3
 .7اسکن عکس با كیفیت حداقل  483×323 dpiوزمینه سفید
 .8تکمیل و اسکن فرم تعهدنامه مربوط به نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختمان (متن كامل نظامنامه جهت مطالعه در سایت سازمان درج گردیده است)

 .9مطابق مصوبۀ مجمع عمومی حق ورودیه برای افراد جدید  3 633 333ریال و حق عضویت سالیانه  633 333ریال است.
كلیۀ مدارک فوق به انضمام فرم حاضر باید اسکن شوند (با سایز كمتر از  )233 KBو از طریق بخش عضویت دیجیتال در وب سایت سازمان به آدرس
 www.zanjan-nezam.orgارائه گردند.
 پس از بررسی و تأیید مدارک توسط كارشناسان سازمان مراتب از طریق پیام سامانه به كارتابل متقاضی اعالم میشود و پس از پرداخت حق عضویتو ورودیه توسط متقاضی ،كارت عضویت توسط سازمان صادر خواهد شد .تحویل كارت عضویت منوط به تحویل اصل مدارک اسکن شده است.
 -با توجه به الکترونیکی بودن كلیۀ مراحل عضویت پرسشهای احتمالی از بخش پیام سامانه انجام و حتیاالمکان از مراجعۀ حضوری پرهیز گردد.
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تعهد نامه عضویت

اینجانب  ...........................................................بدینوسیله متعهد و ملتزم می شوم كه :
 -1كلیۀ مواد قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن ،ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را رعایت
نمایم .
 -2در چهارچوب اهداف قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن ،هر وظیفه ای كه از طررف « سرازمان نظرام
مهندسی استان » و « شورای مركزی» تصویب و ابالغ شود به انجام رسانم .
 -3در صورت نقل مکان به استان دیگر و یا عضویت در سازمان نظام مهندسری دیگرر مراترب را در اسررت وقرت بره سرازمان نظرام
مهندسی استان زنجان اطالت دهم.

امضاء متقاضی :
تاریخ :
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فرم خوداظهاری اقامت غالب در استان زنجان (اشخاص حقیقی)
مربوط به مادۀ  64آئیننامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
بررررردینوسررررریله ایرررررنجانرررررب  ..........................................برررررا شرررررمارۀ شناسرررررنامه ................................دارای مررررردرک
تحصرررریلی ........................دررشررررتۀ .................................كرررردملی ................................فرزنررررد ................................اظهررررار
مرری نمررایم در اسررتان اقامررت غالررب داشررته و از قرروانین و مقررررات ملرری سرراختمان و آئرریننامرره اجرائرری آن اطررالت كامررل دارم و
هرگونررره تغییراقامرررت غالرررب( چهارروزكامرررل كررراری در هفتررره) دراسرررتان را بالفاصرررله اطرررالت آن سرررازمان خرررواهم رسررراند
درغیراینصررورت سررازمان حررق دارد براسرراس مررادۀ  46آیررین نامرره اجرایرری قررانون نظررام مهندسرریكنترررل سرراختمان رأسراً نسرربت برره
لغوعضررویت ایررنجانررب اقرردام و پرونررده ایررنجان رب را برره شررورای انتظررامی ارسررال و هرگونرره خسررارت ناشرری از خوداظهرراری
نادرست را مطالبه نماید و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم.
* ارسال كلیه مکاتبات به آدرس ذیل ابالغ شده تلقی می گردد.
تعریف اقامت غالب:
-1

حداقل چهار روزكامل كاری در هفته به استثنای روز جمعه در استان ساكن باشد .

-2

از شهرهای دیگر بیمۀ تأمین اجتماعی واریز نگردد.

-3

ویزای كشورهای دیگر را به میزان بیش از سه ماه اخذ ننموده باشد.

آدرس و شمارۀ منزل:
.................................................................................................................................................................................
آدرس و شمارۀ تلفن محل كار:
.......................................................................................................................................................................
تلفن همراه............................................... :
مهر و امضاء:
تـاریخ:

*این فرم باید توسط دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد.
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کاربرگ استعالم و استشهاد اقامت بیش از شش ماه در حوزۀجغرافیایی استان زنجان
تاریخ .............................
بدینوسیله از متعهدین و مطلعین اهالی محلی استعالم و استشهاد میگردد كسانی كه اطالت دارند كه
اینجانب  ..................................................................فرزند  ................................به شمارۀ شناسنامه  ........................از تاریخ
 .................................تا حال حاضر ساكن زنجان......................................................................................................................
می باشم را ذیالً گواهی نمایند :
-1

نام و نام خانوادگی  .................................................فرزند  ........................دارای شمارۀ شناسنامه .....................

شغل  .............................مراتب فوق را گواهی می نمایم .
نام و نام خانوادگی و امضاء

-2

نام و نام خانوادگی  .................................................فرزند  ........................دارای شمارۀ شناسنامه .....................

شغل  .............................مراتب فوق را گواهی می نمایم .
نام و نام خانوادگی و امضاء

-3

نام و نام خانوادگی  .................................................فرزند  ........................دارای شمارۀ شناسنامه .....................

شغل  .............................مراتب فوق را گواهی می نمایم .
نام و نام خانوادگی و امضاء
تأیید مسجد محل اقامت  :مراتب فوق توسط این مسجد گواهی میگردد .
نام مسجد و محل مهر و امضا ء

احتراماً ضمن تقدیم استعالم و استشهاد فوق ،سمت مشخصات و امضای كلیۀ شهود فوق را گواهی نموده و متعهد می شوم هرگاه
خالف مطالب ابرازی فوق احراز شود ،سازمان مجاز به اقدام قانونی در خصوص اینجانب و عضویت در سازمان خواهد بود .
نام و نام خانوادگی متقاضی عضویت ....................................................................
امضاء:
تاریخ :
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تعهدنامه
اینجانببب

......................................فرزنببب.........................دارای شبببهارل ..ببب  .......................................و شبببهارل شنامبببنا.

 .....................صادرل از .............................ب.ینومی .اعالم .ی.ارم یک نسخ " نظامنامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان"
ابالغ ب شهارل . 08011/022/20ورخ  0998/4/9را در روز......................ورخ.........................از ماز.ان امتان دریافت و .طالعب
نهودم و ضهن اعالم پای بن.ی ب .فاد آن .تعه. .یشوم ک.ی .فاد آن را با دقت و توج کا.ل رعایت نهاییم.

نام و نام خانوادگی
تاریخ
امضا و مهر

