اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان
اداره نظام مهندسي و مقررات ملي و كنترل ساختمان
ﻗاﺑل ﺗﻮﺟﻪ متقاضيان صدور ﺟديد ،ارﺗقا پايﻪ  ،صﻼحيت ﺟديد پروانﻪ اشتغال شخص حقيقي :
 -١اين راهنما در  ٣صفحﻪ ﺗنظيم شده است لطفا ﺗا انتها مطالعﻪ فرماييد.
 -٢كليﻪ امﻮر صدور پروانﻪ اشتغال ﺑﻪ صﻮرت غير حضﻮري و از طريق سامانﻪ ﺗيكتينگ انجام خﻮاهد شد و ﺑﻪ مراﺟعﻪ حضﻮري پاسخ
داده نخﻮاهد شد.
 -٣ﺑﻪ منظﻮر ﺟلﻮ گيري از اﺗﻼف وﻗت و هزينﻪ ﻗبل از ارسال ﺗيكت كليﻪ مدارك سايت را مطالعﻪ ﺑفرماييد و كليﻪ مدارك را يكجا در
ﻗالب يك ﺗيكت ارسال كنيد.
 -٤از ارسال فرم هاي ناﻗص و اشتباه خﻮد داري و ﻗبل از ارسال فرم ها را مجددا ﺑررسي فرماييد.
 -٥هنگام ايجاد ﺗيكت ﺑراي نﻮع درخﻮاست )طبق عكس صفحﻪ ﺑعد(  :گزينﻪ اداره نظام مهندسي مقررات ملي – صدور ارﺗقا پروانﻪ
را نتخاب نماييد.

راهنماي ثبت درخﻮاست غير حضﻮري و ارسال مدارك ﺑراي متقاضيان پروانﻪ اشتغال شخص حقيقي
) صدور  ،ﺗمديد  ،ﺗغيير اعضا  ،درخﻮاست ﺗغيير آدرس (...

 - ١مطالعﻪ دﻗيق را هنما ها ي مرﺑﻮطﻪ و ﺗهيﻪ مدارك مﻮرد نياز طبق ليست ارائﻪ شده در سايت و ﺗهيﻪ عكس يا اسكن از كليﻪ مدارك
آدرس سايت اداره :

https://isfahan.mrud.ir

صدور پروانه اشتغال

مدارك مربوط به پروانه اشتغال شخص حقيقي
 - ٢مراﺟعﻪ ﺑﻪ سامانﻪ ﺗيكتينگ سازمان نظام مهندسي ثبت درخﻮاست و و ارسال ﺗصﻮيركليﻪ مدارك
ثبت نام اوليﻪ در سامانﻪ ﺗيكتينگ :

https://ticketing.esfceo.ir/Account/SignIn
ﺗذكر :
ثبت درخﻮاست صرفا ﺑا شماره مﻮﺑايل ﻗاضي ارسال گردد.

-٢-٢پس از ثبت نام و دريافت رمز عبﻮردر سامانﻪ ،ارسال ﺗيكت ﺟديد را انتخاب نماييد :

 +ارسال تيكت جديد

اگر اين گزينه درست انتخاب نشود تيكت
شما به كارشناس ذيربط نخواهد رسيد.

اداره مقررات ملي ساختمان )جهت صدور و ارتقاء پروانه(

موضوع ثبت نام خود را بنويسيد )کلمه پروانه اشتغال شخص حقيقی حتما نوشته شود(

]صدور پروانه اشتغال برای اولين بار [ يا ]صﻼحيت جديد[ ] /ارتقاء پايه(
نام متقاضي :
شماره عضويت يا كد ملي :
شرح درخواست را اينجا بنويسيد

اينجا تصوير کليه مدارک را طبق ليست مربوطه الصاق نماييد )دقت نمايد هر مدرک شامل يک ﻓايل عکس و بدون چرخش
و خوانا باشد يا کليه عکسها در قالب يک ﻓايل زيپ ارسال گردد که نام ﻓايل براساس محتوی آن تغيير داده شود( .

ثبت و ارسال

 ١ -٣مي ﺗﻮانيد ﺑا مراﺟعﻪ مجدد ﺑﻪ وب سايت ﺗيكتينگ سازمان نظام مهندسي ساختمان پاسخ خﻮد را دريافت نماييد
)ثبت پاسخ كارشناسان در سامانﻪ  ،ﺗﻮسط پيامك ﺑﻪ شما اطﻼع رساني خﻮاهد شد(
 ٢-٣پس از ﺑررسي و اعﻼم نظر كارشناسان اين اداره مبني ﺑر ﺗاييد اوليﻪ مدارك ،كليﻪ مدارك را ﺑﻪ دفاﺗر پيشخﻮان منتخب ﺗحﻮيل
نماييد.

آدرس :اصفهان-خياﺑان هزار ﺟريب-اﺑتداي خياﺑان آزادي -اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان )ساختمان آزادي(  -اداره
نظام مهندسي و مقررات ملي و كنترل ساختمان  -كد پستي ٨١٦٨٨١٣١١١ :

ﺗلفن ٠٣١-٣٦٦٨٨٠١١-١٤ :

ﺗلفن دفتر ٣٠٦ :

