کاربرگ درخواست اضافه نمودن صالحیت جدید
در پروانه اشتغال بکار مهندسی

مداار

 -1مدارک عمومی

□ -1تکمیل و ارائه کاربرگ درخواست اضافه نمودن صالحیت جدید در پروانه اشتغال به کار مهندسی (کاربرگ شماره ) 1
□ –2تکمیل و ارائه کاربرگ شماره . 3
□ –3اصل گواهی مفاصاحساب مالیاتی (با تاریخ معتبر) موضوع ماده  186قانون مالیاتهای مستقیم از حوزه مربوطه
□  -4ارائه اصل پروانه اشتغال بکار قبلی.
*اشخاص حقیقی که اصل پروانه اشتغال بکار آنها درقالب شخص حقوقی در اداره کل راه و شهرسازی استان ضبط می باشد از این بند مستثنی بوده و
تنها ارسال تصویر پروانه اشتغال بکار با درج نام شخص حقوقی ذیل تصویر کفایت می نماید .
□  - 5رسید پرداخت هزینه صدور پروانه اشت غال از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی وزارت راه و شهرسازی ( سامانه پاتمک ) به آدرس
https://patmak.mrud.ir

 .چنانچه در سال  1400یا  1401با تعرفه قبلی هزینه ای پرداخت نموده اید ارائه رسید پرداخت مابه التفاوت نیز الزامی می

باشد(.هنگام پرداخت در سامانه پاتمک بارگذاری تصویرپشت و روی پروانه اشتغال قبلی الزامی بوده و باید شماره تلفن پرداخت کننده متعلق به شخص متقاضی باشد).

□  -6دو قطعه عکس رنگی  4*3جدید با زمینه سفید (بدون عینک و کاله و کراوات و زیور آالت و دستمال گردن بدون روتوش) برای خانمها با
مقنعه بطوریکه قرص صورت مشخص با حجاب که از تاریخ گرفتن عکس بیش از  6ماه نگذشته باشد (عکس پرسنلی)
□  –7چنانچه تاکنون مستنداتی برای احراز محل اقامت ارائه ننموده اید یا در صورت تغییر آدرس نسبت به پروانه اشتغال بکار قبلی ارائه تصویر سند مالکیت یا
مبایعه نامه یا اجاره نامه جهت تطبیق نشانی آدرس به نام متقاضی و یا یکی از اقوام درجه یک (پدر ،مادر ،همسر) یا والدین همسر متقاضی الزامی است.
*از آدرس پستی جهت ارسال مدارک و پروانه اشتغال بکار متقاضی استفاده شده لذا در صورت اشتباه بودن آدرس و بروز هرگونه مشکل ،طبق قانون
مسئولیت آن متوجه متقاضی می باشد .بنابراین آدرس سکونت مندرج در کاربرگ شماره یک می بایست با آدرس پستی مندرج در سند مالکیت یا
مبایعه نامه و یا اجاره نامه ارائه شده مطابقت داشته باشد.
*به اطالع آن دسته از مهندسان که بواسطه تغییر محل اقامت خویش متقاضی ارائه خدمات در شهرستان می باشند می رساند  ،پس از انجام مراحل
عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دفتر نمایندگی شهرستان مورد نظر ،می توانند مدارک اضافه نمودن صالحیت جدید در پروانه
اشتغال به کار را به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ارسال نمایند .
 -2مدارک اختصاصی جهت اضافه نمودن صالحیت جدید

□  -1ارائه گواهی سابقه کار متقاضی به استناد ماده  6آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان(.کاربرگ شماره ) 2
□ –2ارائه تصویرکارنامه قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان ( از پایگاه ) www.inbr.ir
□  -3ارائه اصل یا کپی برابر اصل گواهینامه پایان دوره های آموزشی مصوب جهت صدور صالحیت اجرا رشته های عمران و معماری  [ .مطابق بخشنامه
شماره  149700/420مورخ  97/10/26ارائه  84ساعت آموزشی ( 76ساعت ورود به حرفه به عالوه  8ساعت مبانی سالمت ،ایمنی و محیط زیست با کد ] ) 811-7
 -3مدارک اختصاصی جهت اضافه نمودن صالحیت بازرسی گاز برای رشته مکانیک (شامل صالحیت مشترکان گاز عمده نمی شود)

□  -1ارائه اصل یا کپی برابر اصل گواهینامه آزمون دوره آموزشی (مبحث  17مقررات ملی ساختمان).
□ –2ارائه اصل یا کپی برابر اصل گواهی انجام دوره کارآموزی صادر از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان .
 -4مدارک اختصاصی جهت اضافه نمودن صالحیت نظارت فنی و روستائی برای رشته عمران و معماری

□  -1ارائه اصل یا کپی بابر اصل گواهینامه پایان دوره های آموزشی اخذ شده از اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان .
□–2ارائه معرفی نامه از اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان.
توجه  :کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاما می بایست در قطع  A4ارائه گردد.
 ضروری است کلیه متقاضیان نسبت به پرداخت حق عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان سال جاری اقدام نمایند.
 اعتبارگواهی پایان دوره های آموزشی مصوب سه سال از زمان برگزاری دوره بوده فلذا در صورت عدم اعتبار قابلیت بررسی نخواهد داشت.


برای رشته های عمران و معماری چنانچه متقاضی به صورت همزمان خواستار اضافه نمودن صالحیت جدید و تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی باشد ( با
اعتبار کمتر از شش ماه )  ،ارائه دوره آموزشی  8ساعت مبانی سالمت ،ایمنی و محیط زیست با کد ) 811-7نیز الزامی است

درخواست اضافه نمودن صالحیت جدید
کاربرگ 1

در پروانه اشتغال بکار مهندسی

کد رهگیری پیش ثبت نام :

مداا

(ضروری است با مراجعه به صفحه اداره مقررات ملی در سایت اداره کل راه و شهرسازی در سامانه تیکتینگ ضمن اخذ
کد رهگیری  ،ابتدا تصاویر کلیه مدارک در سامانه ارسال گردد و پس از بررسی و اخذ تایید اولیه اقدام به پست نمایید.
)

شماره عضویت نظام مهندسی:

کد ملی :
نام خانوادگی .......................................:

نام

نام ........................................................:
شماره شناسنامه
تاریخ تولد :

محل صدور  .................................................:ملیت  ..............................:محل تولد  .............................:جنسیت  :مرد □ زن □
وضعیت تأهل  :مجرد □ متاهل □
وضعیت نظام وظیفه  :پایان خدمت □

دین  ...........................................:مذهب .................:
معاف □

نشانی محل کار  :شهر ...........................................................................................................................................................................................
کد پستی محل کار :
نام محل کار ................................................:سمت  .............................................................. :تلفن ................................................................... :
نشانی محل سکونت (جهت درج در پشت پروانه اشتغال به کار )  :شهر ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
نشانی پست الکترونیکی ................................................................................... :

کد پستی منزل:

تلفن محل سکونت  ....................................................................:تلفن همراه .........................................................................................................:
 اصل پروانه اشتغال به کار در شرکت حقوقی /شرکت خدمات آزمایشگاهی ضبط می باشد .بلی □ خیر□ نام شرکت  /آزمایشگاه .....................:
 دارای اقامت غالب در استان جهت ارائه فعالیت حرفه ای مهندسی ،می باشم □  .نمی باشم□ .
 دارای بیماری خاص و یا ناتوانی جسمی (حجر) برای انجام فعالیت حرفه ای مهندسی ،می باشم □ .
 دارای رای شورای انتظامی و محکومیت بیش از درجه سه و یا باالتر ،می باشم □ .

نمی باشم□ .

نمی باشم□ .

 دارای محکومیت قطعی که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی است  ،می باشم □ .

نمی باشم□ .

مدرک تحصیلی

**تکمیل تمامی موارد فوق از جمله شماره عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی است .
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

رشته :

رشته :

رشته :

رشته :

دانشگاه:

دانشگاه:

دانشگاه:

دانشگاه:

تاریخ اخذ13...../..../.... :

تاریخ اخذ13...../..../.... :

تاریخ اخذ13...../..../.... :

تاریخ اخذ13...../..../.... :

اینجانب ..............................................با تائید کلیه اطالعات درج شده در کاربرگ درخواست و با آگاهی از این امر که مرجع صادر کننده پروانه مجاز
است در صورت اثبات ارائه مطالب خالف واقع  ،مراتب را جهت رسیدگی به عنوان یک تخلف انضباطی به شوورای انتظوامی نظوام مهندسوی سواختمان
استان اصفهان و سایر مراجع ارجاع دهد  .بدینوسیله با ارئه مدارک کاربرگ درخواست اضافه نمودن صالحیت جدید ،تقاضای اضافه نمودن صوالحیت
 ...........................................را دارم .

نام و نام خانوادگی و امضا
تاریخ

گواهی اشتغال بکار و تجربه عملی و سابقه کار

کاربرگ شماره 2

(توسط دو نفر از مهندسان عضو سازمان )

مداار

درخواست اضافه نمودن صالحیت جدید

*ارائه مجموع سوابق کارآموزی برای مقطع تحصیلی کارشناسی حداقل سه سال  ،کارشناسی ارشد دوسال و دکتری یک سال در جدول ذیل الزامی است .

گواهی می شود خانم  /آقای .......................................................................دارای مدرک تحصیلی .............................................................
در رشته  ..............................از تاریخ  13......./......../.......تا تاریخ  13 ......./......../.......در اجرای پروژه  /پروژه های زیر مشارکت داشته است:

نوع مسئولیت در

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت زمان

اجرای پروژه

پروژه

پروژه

اشتغال در پروژه

1

13 / /

13 / /

ماه

2

13 / /

13 / /

ماه

3

13 / /

13 / /

ماه

4

13 / /

13 / /

ماه

5

13 / /

13 / /

ماه

6

13 / /

13 / /

ماه

7

13 / /

13 / /

ماه

8

13 / /

13 / /

ماه

9

13 / /

13 / /

ماه

ردیف

نام پروژه

محل اجرای پروژه

اینجانبان :
 ................................... .1با شماره عضویت ..........................و پروانه اشتغال بکار .................................در پایه .............
 ................................... .2با شماره عضویت ..........................و پروانه اشتغال بکار .................................در پایه .............
و بیش از ده سال سابقه کار در حرفه مهندسی  ،با یقین به صحت اطالعات مندرج در جدول فوق به استناد ماده  6آئین نامه
اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،همکاری ایشان در پروژه /پروژه های فوق را گواهی نموده و اعالم می داریم که
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مجاز است در صورت مشاهده اظهار خالف واقع  ،اقدامات قانونی الزم را علیه اینجانبان
به عمل آورد .
تاریخ  ،مهر و امضاء

تاریخ  ،مهر و امضاء

کاربرگ شماره 3

تعهد نامه

مداار

بسمه تعالی

اینجانب ..........................................فرزند ..............................داری شماره ملی  ............................................عضو سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به شماره عضویت ......................................صادره از استان  ............................بدینوسیله
اعالم می دارم یک نسخه از نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان ( ابالغی به شماره  15288/100/02مورخ
 ) 95/4/9را در مورخ  .. .................از مرجع صدور پروانه اشتغال بکار دریافت و مطالعه نمودم و ضمن اعالم پایبندی به مفاد
آن متعهد می شوم کلیه مفاد آن را با دقت و توجه کامل رعایت نمایم .

نام و نام خانوادگی
تاریخ
امضا

