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 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت راه و شهرسازی

 پروانه اشتغال بكار مهندسی صدوردرخواست 

 

         دارای شناسنامه شمارۀ..... ...............متولد سال  .....   ..................فرزند ............................................ جانباين     

آموزش عالی از دانشگاه يا موسسه ..................تاريخ که در  ......................صادره از  ..........................................کد ملی و    

 .  امفارغ التحصیل شده ......معدل با                      ...رشته در .....................درمقطع تحصیلی   ..   .................................

 

با اذعان به اينکه نخستین بار است درخواست صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی دارم و پیش از اين، از اداره راه و شهرسازی پروانه  

اشتغال به کار مهندسی دريافت نکرده ام و مرجع صادر کننده پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع ، پروانه صادر شده 

مدارک زير ۀ . با ارائرزدجانب خودداری ور زمان که الزم باشد از صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی برای اينرا باطل نموده و تا ه

 می نمايم .  اجرا نظارت   ،طراحی   .............. مهندسی تقاضای صدور پروانه اشتغال بکار در پايه

 ..............شماره تلفن : .............................................................................................................................................. *آدرس منزل :

 ................شماره تلفن : ...................................................................................................................................... *آدرس محل کار :

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

 

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

 

  

 

 

امضاء                                                                                                                                                                                   

:                                  
        تاریخ                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 

 

  عبارتند از :       پروانه اشتغال بكار مهندسی صدورالزم جهت مدارك 

                                                                          در سايت سازمان ءکارتابل اعضاتکمیل پروفايل متقاضی در بخش  -1

 () اخذ شده از سايت دفترمقررات ملی ساختماننامه قبولی در آزمون کار اسکن -2

  )مدرک تحصیلی دائم( ۀ کارشناسیدانشنام اصلرنگی  اسکن -3

 یوسته می باشند الزامی استاسکن  مدرک کاردانی برای متقاضیانی که دارای مدرک کارشناسی ناپ -4

 )برای متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته کاردانهاارائۀ اسکن گواهی عدم عضويت و يا لغو عضويت از سازمان نظام  -5

 می باشند الزامی میباشند(  

 بیه دارايی را آپلود فرمايید(جواقسمت صدور نامه کارتابل خود مراجعه و جهت اخذ معرفی نامه دارايی به ).اسکن گواهی اخذ شده مفاصا حساب مالیاتی از اداره دارايی -6

 .ظام مهندسی ساختمان استان زنجان در سازمان ندارای اعتبار اصل کارت عضويت  یاسکن رنگی پشت و رو -7

 اسکن رنگی اصل  شناسنامه -8

 به بعد. )ارائۀگواهی برای اعضای رسمی و يا پیمانی  4331اصل کارت پايان خدمت يا معافیت دائم برای متولدين سال  یاسکن رنگی پشت و رو -9

 ش عالی مورد تائید وزارت فرهنگ وآموزش عالی،  الزامی می باشد( هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموز

 اصل کارت ملی  یاسکن رنگی پشت و رو -11

 طبق فرم های پیوست  . کار بعد فراغت از تحصیل به مدت حداقل سه سالگواهی اشتغال بهاسکن  -11

 الزامی می باشد )مويدان( کاربه  پروانه اشتغال بکار مهندسی تائید کنندگان گواهی اشتغال یپشت و رو اسکن -12

 فرم خوداظهاری اقامت غالب در استان زنجان که از طريق دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد . طبق فرم پیوست رنگیتکمیل و اسکن  -13
 (بدون کراوات و بدون هر گونه  نوشته اضافه –)زمینه سفید  متقاضی جديدپرسنلی عکس اسکن  -14

 نظامنامه جهت مطالعه در سايت سازمان درج گرديده است(تکمیل و اسکن فرم تعهدنامه مربوط به نظامنامه اخالق حرفه ای در مهندسی ساختمان )متن کامل  -15

  خزانه داری کل نزد بانك ملی مـرکزی  35111111IR 4111136312119111 شماره  ريال به حساب 000/00 اصل  رسید پرداخت به مبلغ اسکن رنگی  -16

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

 ءکارتابل اعضاپرداخت الکترونیکی حق عضويت )های( سالیانه از طريق سايت سازمان بخش  -17

به  کارتابل اعضاءتوضیح: مقدار حق عضويت های سالیانه مصوب مجمع عمومی است و سامانه به صورت خودکار میزان آن را محاسبه و در بخش 

 نمايد. های اعضا منظور میحساب بدهی

 

 

 

 www.zanjan-nezam.org در وب سايت سازمان به آدرس کارتابل اعضاءو از طريق بخش  (KB 300کلیۀ اسکن ها بايد با کیفیت مناسب )با سايز کمتر از 

نسـبت بـه پرينـت     پس از بررسی و تأيید مدارک توسط کارشناسان سازمان تأيیديه ای از طريق بخش پیام در کارتابل اعضـا  و يـا پیامـك ارسـال و    .ارائه گردند

بایسیت اصیل و ک یی    حسب الزام ادارۀ کل راه و شهرسازی، قبل از ارسال پرینت پروانه برای امضاء، متقاضیی میی  گردد. پروانه اقدام می

 د.متقاضی از طريق بخش پیام در کارتابل اعضا  و يا پیامك از پرينت پروانه مطلع خواهد ش مدارك اسكن شده را به سازمان تحویل نماید.

 االمكان از مراجعۀ حضوری پرهیز گردد.حتیسامانه انجام و  پیام های احتمالی از بخشپرسش صدور پروانه اشتغالبا توجه به الکترونیکی بودن کلیۀ مراحل 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 

 فرم خود اظهاری اقامت غالب در استان زنجان) اشخاص حقیقی(

 مهندسی و کنترل ساختمانآئین نامه اجرایی قانون نظام  46مربوط به ماده 

    

ــا شــــمار ......... ...............................جانــــب بدينوســــیله ايــــن  ــنامه ۀبــ ــیلی  دارای مــــدرک ................................شناســ تحصــ

اظهار می نمايم در استان اقامت غالـب داشـته    ................................فرزند ................................کدملی .................................ۀرشتدر

چهـار روز کامـل کـاری    ارم و هرگونه تغییر اقامت غالب )و از قوانین و مقررات ملی ساختمان و آئین نامه اجرائی آن اطالع کامل د

آيین نامه اجرايی  10 ۀاينصورت سازمان حق دارد براساس ماددر هفته( در استان را بالفاصله اطالع آن سازمان خواهم رساند در غیر 

جانـب را بـه شـورای انتظـامی ارسـال و      جانب اقدام و پرونده اينقانون نظام مهندسی کنترل ساختمان رأساً نسبت به لغو عضويت اين

 لب می نمايم.حق هرگونه اعتراضی را از خود ساظهاری نادرست را مطالبه نمايد وهرگونه خسارت ناشی از خود

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

 تعریف اقامت غالب:

 حداقل چهار روز کامل کاری در هفته به استثنای روز جمعه در استان ساکن باشد . -4

 از شهرهای ديگر بیمه تأمین اجتماعی واريز نگردد. -2

 اخذ ننموده باشد.ويزای کشورهای ديگر را به میزان بیش از سه ماه  -3

 

منزل:  ۀآدرس و شمار

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

 تلفن محل کار: ۀآدرس و شمار

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

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

 مهر و امضاء:

 تیاریخ:

 

 

 . اگر قبالً تحویل شده باشد، در صورت عدم تغییر آدرس تحویل مجدد ضرورتی ندارد.دفاتر اسناد رسمی مثبوت گردد *این فرم باید توسط
 

 

 



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 

 تعهدنامه

.زبب..نم..هضببس.زبباد.اا.ن ببااینجانبب........................................زندنبب.....................یاشاا.هببلاش....بب.......................................  

.ا بببمم.. ببب.اشم.یببب .ن ببب ض..ر.ینسزببب .ض...........................زببباانلاا.ازبببناا............................ربببض.هبببلاش.. ضبببسی ................

.شا..9/4/0998.بببسش ..20/022/08011ارمغببب..ربببض.هبببلاش...."نظامنامهههفتار هههااتی رهههفتدرتدهندهههستخاتمنن  هههست هههاه  ا تت."...

رن.ا.رض..فبای.نا..یشیاز .و..طالعض.نلسیم.و.ضلن.ا مم.پاا.اد.زاد.اا.ازناا.........................................سش ......................یش.شود...

..فای.نا.شا.را.یق .و.تسجض.کا.ل.ش ای .نلای م...نعه... شسم.ک. ض

.

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ             

 امضا و مهر            

 

 

 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسیتهعد نامه عضو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 گواهی اشتغال به کار مهندسی                                                       ( 1فرم شماره )   
  

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

 ..................../........../........تاريخ: تا   ................./.........../........از تاريخ:              ................. ...................................در رشته:  

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

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

 اجرای پروژه ياتاسیسات مکانیکی متمرکز است در        تاسیسات برقی        شهرسازی       معماری ترافیك     نقشه برداری  

 پروژه های ساختمانی زيرهمکاری داشته اند:

 رديف

 پروژهنام 

 

 آدرس پروژه

  مشخصات پروژه

نوع مسئولیت در 

 پروژه

 مدت اشتغال در پروژه

نوع 

 سازه

تعداد 

 طبقات

زیر

 بنا

 تا تاریخ از تاریخ به ماه

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

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

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

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

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

  
 :امضاء سرپرست واحد فنی مؤسسه 

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

 اقدامهای الزم قانونی به عمل آورد.

 امضاء مدیر و مهر مؤسسه:

 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند از آيین نامه قانون اجرايی قانون  0ۀکه دارای سابقه کار دريکی از موسسأت موضوع مادضیان دريافت پروانه متقا 

 استفاده نمايند. 2 ۀشمارفرم موسسات موضوع ماده فوق از گواهی اشتغال به کار و متقاضیان فاقد سابقه کار در 4شماره فرم  کار گواهی اشتغال به

 

     

 



 بسمه تعالی

 

 

 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان زنجان 

 اشتغال به کار مهندسیگواهی                                                       ( 2فرم شماره  )
  

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

 
 ..................../........../........تا تاريخ:  ................ ./.........../........از تاريخ :           .........................................در رشته :  

 

 در زمینه اجرای پروژه يا پروژه های ساختمانی زير :

ف
ردي

 

 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

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

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

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

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

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

 
                                4-  -------------------                                                                                                          --------- 

  که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان :            با اين جانبان :                                                                           
                        2- ------------------                                                                                                             --------- 

                                                      4- --------------------- 
 می باشیم، همکاری داشته اند. حرفه مهندسیو بیش از ده سال سابقه کاردر    کار مهندسی شمارۀ :                                 ودارای پروانه اشتغال به     

                                                       2- ---------------------   
، اقدامهای الزم وشهرسازی مجازاست در صورت مشاهده خالف واقع باشد و وزارت راهيید می ا يقین به صحت مندرجات آن مورد تأ، باين گواهی

 قانونی به عمل آورد.

          -------------------------: نام ونام خانوادگی                              ------------------------:  نام و نام خانوادگی 

 ------------------:شماره عضويت در سازمان نظام مهندسی                      -----------------: یشماره عضويت در سازمان نظام مهندس

 امضا :مهر و                                           امضا  :                                                            مهر و        
 

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

 


