جمهوري اسالمی ايران
وزارت راه و شهرسازي
دفتر نظامات مهندسی

شماره عضویت................................ :

درخواست صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي
اينجانب  ..........................................................................:فرزند ........................................تاريخ تولد .................................محل تولد...................................
داراي شناسنامه شماره ..................................................................کدملی ........................................................محل صدور.................................................
و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استتتان مازنتتدران تته شتتماره عضتتوي ............................................ .کتته در تتتاريخ..................................
ازدانشگاه يا مؤسسه آموزش عالی ...................................................در مقطع تحصيلی ......................................در رشتتته .........................................:
گرايش  .................................:فارغ التحصيل شده ام .
* ا اذعان ه اين که راي نخستين ار درخواس .صدور پروانه اشتغال ه کار مهندسی می کنم و پيش از اين ،از وزارت راه و شهرسازي و
سازمانهاي راه و شهرسازي در استانها  ،پروانه اشتغال ه کار مهندسی درياف .نكرده ام  ،مرجع صادر کننده پروانه مجتتاز استت .در صتتورت
مشاهده خالف واقع  ،پروانه صادر شده را اطل نموده و مطا ق ا قوانين ا اينجانب رخورد نمايد.
* اينجانب متعهد می گردم تصويرکليه پروانه هاي ساختمانی صادره از شهرداري که ه موجب و اعتبار پروانه اشتغال كار مهندسی عهتتده
دار نظارت آن می گردم ،حداکثر ظرف يك ماه از تاريخ صدور پروانه ساختمانی ه سازمان نظام مهندسی استان مازندران تحويل نمايم.
* همچنين متعهد می گردم که در صورت تغيير محل سكون .نسب .ه اعالم آدرس دقيتتق پستتتی تته دفتتتر نماينتتدگی و ستتازمان نظتتام
استان اقدام می نمايم .
* ه موجب اين تعهد اعالم می دارم ک عضو سازمان نظام کاردانی نمی اشم .
اعناي .ه موارد فوق و مدارک پيوستی و ا اطالع از اينكه در صورت قصور در هر يك از موارد اعالم شده از طرف اينجانب  ،سازمان نظتتام
مهندسی و اداره کل راه و شهرسازي استان مجاز می اشند موضوع را از طريق شوراي انتظامی پيگيتتري نماينتتد  ،تقاضتتاي صتتدور پروانتته
اشتغال ه کار در پايه تتتتتتتتتتتتتتتت مهندسی را خواستار می اشم .

آدرس پستی:
امضاء

توضيحات الزم و پيشنهادات :

تاريخ

نكات قابل یادآوري
 -1زمان صدور پروانه جه .فارغ التحصيالن ه شرح زير می اشد  :ليسانس
فوق ليسانس

عداز  2سال

عداز  3سال
عداز  1سال

دکتري

 -2فرم هاي مر وط ه صدور می ايستی کامالً تكميل و امضاء گردد .
 -3راي متولدين سال  1338ه عد کارت پا ان خدم .يا معافي .دائم الزامی اس ( .راي اعضاي هيأت علمی و همچنين اعضتاء رستمی نهتاد ست اه
پاسداران  ،ارائه گواهی نامه کافی می اشد ) .
 -4درصورت داشتن توضيحات در شناسنامه تصوير آن صفحات ايد ارائه گردد .

مدرك تحصيلي
( -1ارائه دانشنامه دائم راي فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد و موسسات و دانشگاههاي غيرانتفاعی و غير دولتی الزامی می اشد و راي دانشگاه دولتتی
ارائه گواهی موق .معتبر (در زمان تعهد ) همراه نامه تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان الزامی اس. ) .
نشانی صندوق رفاه دانشجويان  :خيا ان شهيد هشتی – خيا ان تاکستان – کوچه دوم
-2فارغ التحصيالن دانشگاههاي دولتی در صورت پايان زمان تعهد گواهی نامه موق ، .می ايستی دانشنامه دائم خود را ارائه نمايند .
-3کسانی که نمی توانند ه داليل اساسی  ( ،گذراندن دوره سر ازي  ،تعهد خدم .ه ارگانهاي دولتی  ،مفقودي مدرک  ،دانشتجو در ستاير مقتاطع )
مدرک تحصيلی خود را ارائه نمايند می ايستی ه سازمان نظام مهندسی مراجعه نموده تا از طريق سازمان  ،تأييديه تحصيلی آنها از دانشگاه مر وطه
استعالم گردد .
 -4درصورت استفاده از مدرک کاردانی جه .صدور پروانه قبل از  3سال سا قه ليسانس  ،می ايستی تصوير مدرک کاردانی و سا قه مر تتوط تته آن دوره را
نيز ارائه نمايند  .هر  5سال سا قه از زمان فارغ التحصيلی کاردانی تا پايان تحصيل مقطع کارشناسی يكسال سا قه ليسانس محسوب می گردد .

سابقه كار
-1ميزان سا قه کار فنی الزمه جه .صدور پروانه مهندسی ه صورت ذيل می اشد  .ليسانس
فوق ليسانس

حداقل  2سال

دکتري

حداقل  3سال

حداقل  1سال

 -2سا قه کار از موسسات دولتی و غيردولتی در فرم شماره  1ارائه گردد در صورتی که شخص خواهد از چند موسسه ،سا قه کار ارائه نمايد  .ايد هر
کدام در يك کارت جداگانه اشد .
 -3سا قه کارهاي ارائه شده نمی ايستی ا هم تداخل داشته و در غير اينصورت مدت زمان تداخل فقط در يكی از سا قه کارها محاسبه می گردد :
 -4کسانيكه ه صورت آزاد فعالي .داشته اند می توانند از فرم شماره  2استفاده نموده و کارهاي ختود را ته تأييتد دو مهنتدس را رري پروانته عضتو
سازمان االي 10سال ( از زمان فارغ التحصيلی ) رسانده و دفتر خانه رسمی نيز امضاء آنان را مورد تأييد قرار دهتد ته ضتميمه تصتوير پروانته هتاي
مهندسين فوق نيز ارائه گردد.
 -5در صورت درج کلمه مهندسی در رسته خدمتی کارت پايان خدم ، .زمان فوق سا قه کار محسوب شده ( ا ارائه نامه رسمی ) و احتياج ته ارائته
سا قه ديگري مر وط ه اين دوره نيس .در غير اينصورت افراد می ايستی از طريق فرم شمارة 1سا قه کار فنی خود را ه تأييد محتل دوران ختدم.
خود رسانند اگر سازمان مورد نظر مستقيماً از اين کار امتناع ورزد می تواند در جواب استعالم اين سازمان  ،سا قه کار فنی شخص را تأييد نمايد .
 -6اشخاصی که نتوانند ه هيچ صورتی از دوران خدم .سا قه اي ارائه نمايند در صورت ارائه سا قه کار در عد از ظهرها  ،سا قه فتوق صتورت نيمته
وق .محاسبه می گردد .
 -7جه .ارائه سا قه کار از شرک .خصوصی  ،ضمائم زير مورد نياز اس. .
 -1رتبه ندي رنامه و ودجه شرک .يا پروانه اشتغال مديرعامل شرک. .
 -2آگهی تأسيس و ثب .شرک .و در صورت تغييرات  ،آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی کشور .

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي
معاونت مسكن و اجراي ساختمان
دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي

1

گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي
گواهي مي شود خانم  /آقاي  ........................................................داراي مدرك تحصيلي .................................................... :
/
/
تا تاريخ :
/
/
در رشته  ............ ................................................. :از تاريخ :

با اين وزارت □ شهرداري □ سازمان ( دولتي يا وابسته به دولت ) □ شركت ساختماني يا مهندسي مشاور □
اشتغال به كار « شخص حقوقي » شماره  .............................. :ميباشد و فعاليت آن در رشته  :عمران □ نقشه برداري □
ترافيك □ معماري □ شهرسازي □ تأسيسات برقي □ تأسيسات مكانيكي□

كه داراي پروانه

متمركز است در اجراي پروژه يا پروژه هاي زير همكاري داشته اند :
رديف

نام پروژه

محل اجراي

نوع مسئوليت در

پروژه
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شروع پروژه پايان پروژه
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امضاء سرپرست واحد فني موسسه
مشاركت خانم  /آقاي  ............................................................كه در اجراي پروژه يا پروژه هاي فوق مورد تأييد
مي باشد .
و وزارت راه و شهرسازي مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع  ،اقدامهاي الزم قانوني به عمل آورد .
امضاء مدير و مهر موسسه

* ارسال و ارائه كپي پروانه اشتغال و آگهي ثبتي يا روزنامه رسمي شركت ساختماني جهت بار گذاري در سيستم
سپامك الزامي مي باشد
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دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه اي

2

گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي
گواهي مي شود خانم  /آقاي .............................................................
 ................................................در رشته  ......................... ....................................از تاريخ :
/
/
تاريخ :
در اجراي پروژه يا پروژه هاي زير :
رديف

نام پروژه

محل اجراي

نوع مسئوليت در

پروژه

پروژه

مدرك
/
/

داراي

شروع پروژه پايان پروژه

تحصيلي

:
تا
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مشاركت داشته و اينجانبان  ..................................... :و  ......................................كه عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان ................................ :و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شماره  ................................... :و  ............................و بيش
از ده سال سابقه كار در حرفه مهندسي مي باشيم  ،همكاري ايشان در اجراي پروژه يا پروژه هاي فوق را گواهي مينمائيم .
اين گواهي  ،با يقين به صحت مندرجات آن مورد تأئي د مي باشد و وزارت راه و شهرسازي مجاز است در صورت مشاهده خالف
واقع  ،اقدام هاي قانوني الزم به عمل آورد .
* ارسال و ارائه كپي پروانه اشتغال مهندسين جهت بار گذاري در سيستم سپامك الزامي مي باشد
نام و نام خانوادگي  ................ ............................................. :نام و نام خانوادگي ............................................................. :
شماره عضويت در سازمان نظام مهندسي  ................................ :شماره عضويت در سازمان نظام مهندسي ................................ :

امضاء و مهر
محل تأييد امضاء گواهان از سوي دفتر اسناد رسمي :

امضاء و مهر

