
 فرم اطالعات شخصی 

 : نام و نام خانو 
ی

 ................................................. ............................................................................... .................    ادگ

ل:  ز  ............................. .................................. .. .............................................................. .............................. آدرس منز

ل :  ز  ........... ........ .......................... تلفن همراه :                              ................................................ تلفن منز

 .............................................. .................................................... .......... ............................................ آدرس محل کار : 

 .......................................... ....... .... .......................... .... ................. ...................................................... تلفن محل کار: 

کت مجری :  ........................................... نام دفنر مهندیس:   .............. .......... .......... .. ........ ............... نام و شماره پروانه شر

 خواست  در

ا(  -درج مدرک تحصییل ) ارشد  □درج صالحیت آموزش   □ درج صالحیت جدید           □ ارتقاء      □تمدید   □دکنر
 

  در این قسمت چیزی ننویسید:

 
 : مدارکتاری    خ تحویل 

ن پروانه:   تاری    خ صدور اولی 

 تاری    خ احراز صالحیت نظارت: 

 تاری    خ احراز صالحیت طرایح: 

 اجرا:  تاری    خ احراز صالحیت

 تاری    خ احراز پایه گاز: 

 تاری    خ احزار فشار قوی: 

 
 

 نام و امضا کارشناس صدور پروانه

 

 
 تاری    خ ثبت: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام و امضا کارشناس صدور پروانه

 
 کد رشته : 

 پایه نظارت: 

 پایه طرایح/ محاسبه : 

 پایه اجرا: 

 تاری    خ احراز صالحیت : 

 
 
 

 
 شهرسازینام و امضا کارشناس اداره کل راه و 

 

رک الزم جهت تمدید و ارتقا و ردج صالحیت رپواهن اشتغال هب کار مهندسی  مدا

 اصل پروانه اشتغال  -1

 ) اخذ نامه از امور عضویت( مفاصا حساب دارایی  -2

ونیک /پروفایل اعضا( بارگذاری عکس در پرو فایل شخیص  -3  ) مراجعه به سایت /خدمات الکنر

 ) مراجعه به امور عضویت( تسویه حساب نظام مهندیس و تکمیل اطالعات در پرو فایل شخیص  -4

5-  )  نامه عدم محکومیت از شورای انتظایم ) اخذ فرم از واحد کپی

 کزی( به نام وزارت راه و شهرسازی ) شماره شبا بانک مر  350100004001036302009001ریال  به حساب   000/60اصل فیش واریزی به مبلغ   -6

ز پروانه اشتغال  -7  کپی برابر با اصل دانشنامه در صورت عدم ارائه در زمان صدور اولی 

 ارائه آخرین آدرس و شماره تلفن ) فرم پیوست(  -8

 باط حرفه ای( ضهای پیوست ) اخالق حرفه ای و ان تکمیل فرم تعهد نامه -9

 نه( پرینت کارنامه قبویل در آزمون ) رصفا جهت درج صالحیت جدید در پروا -10

 تائیدیه دوره های آموزیسر ) مراجعه به واحد آموزش *** رصفا جهت ارتقا (  -11

 اصل گواهینامه دوره آموزش ) مراجعه به واحد آموزش *** رصفا جهت ارتقا ( -12

 جهت تمایم پروانه اشتغال های دارای صالحیت اجرا  HSEالزایم بودن ارائه گواهینامه دوره  -13

  در تمایم مراحل تشکیل پرونده و دریافت پروانه اشتغال حضور عضو متقاضز الزایم میباشد 

  ی روند صدور پروانه قبل از مراجعه به واحد لیست نواقص الصاق شده در تابلو اعالنات واحد  را برریس فرمائید .  3جهت پیگن 

  است اصل مدرک الزایم  با جهت درج مدرک تحصییل جدید ارائه کپی برابر 

http://192.168.88.5:7001/oa/,250800109286,PDF.TextOperations,250800131483



 

 

 وزارت راه و شهرسازی

 معاونت امور مسکن و ساختمان

 بسمه تعالی

 ی استان کرمانشاه )کلیه استان ها(مدیرکل محترم راه و شهرساز

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان )کلیه استان ها(

 استان ها( ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان )کلیه

 با احترام، 

د زیر در خصوص فعالیت اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار اعم از حقیقی یا حقوقی اعالم می گردد. مقتضی است دستور فرمایید مراتب رموا

 دسان و اعضای سازمان های آن استان ابالغ شود:نبرای اجرا و اعالم به مه

 هر زمان در خصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی، برای وزارت راه و شهرسازی محرز شود که :

 اسامی یا فعالیت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و شاغالن در شخص حقوقی صوری است.-الف

 پذیرش تعهد یا کارها یا تائیدیه ها بصورت صوری انجام شده است.-ب

 یا غیر واقعی بوده است. های تعهد، صورت جلسات یا تائیدیه ها بصورت سفید امضابرگ -پ

 مهر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر واگذار شده است.-ت

 اه داده شده یا فروخته شده است.جپروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت واقعی به شخص حقوقی واگذار یا ا-ث

 ت ثبتی را در مهلت مقرر در این شیوه نامه به مراجع مربوط اعالم نکرده است.شخص حقوقی تغییرا-ج

 داری می کند.ون دلیل موجه از ارائه خدمات خودی یا حقوقی بدحقیق صشخ-چ

 شخص حقیقی یا حقوقی به هر دلیل شرایط احراز صالحیت را از دست داده است.-ح

ی یا سایر خدمات مهندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا واسطه شدن در انجام این خدمات ارائه خدمات طراحی، نظارت یا پیمانکار-خ

شخص  ز آور شخص حقوقی صورت گرفته است.برای مهنددسان و اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شخص حقیقی یا حقوقی یا اشخاص امتیا

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل  23ماده  "ح"و  "ج"ظامی معرفی یا بندهای ا حقوقی به شورای انتخاطی اعم از حقیقی ی

روانه اس پـتا رفع تعلیق مجاز به فعالیت بر اسپروانه اشتغال به کار، دارنده آن  درباره وی اعمال خواهد شد. با تعلیق 1375ساختمان مصوب 

 نمی باشد.

 ق را مطالعه نموده و از مفاد آن اطالع یافتم.متن فو.... ..................................با شماره عضویت  ..............................................................................انیجانب 

 

 مهر و امضاء                                                                                 

  



 بسمه تعالی

 تعهدنامه

 

عضو سازمان  ................................................دارای شماره ملی ............... ...........................فرزند  ...................................................................اینجانب 

دارنده پروانه  ....................................................... به شماره عضویت  ..........................................................نظام مهندسی ساختمان استان  

 ....................................صادر از استان ...... .......................................تاریخ  ............................................................اشتغال به کار مهندسی به شماره 

 02/100/15288ابالغی به شماره  "انمخالقی در مهندسی ساختنظام نامه رفتار حرفه ای ا "بدینوسیله اعالم می دارم یک نسخه 

م ال به کار دریافت و مطالعه نمودغاز مرجع صدور پروانه اشت .................................تاریخ  .....................................را در روز  9/4/1395تاریخ 

 با دقت و توجه کامل رعایت نمایم.و ضمن اعالم پایبندی به مفاد آن متعهد می شوم کلیه مفاد آن را 

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ

 مهر و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعهدنامه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان دارای پرانه اشتغال به کار مهندسی*

 


