
 بسمه تعالی
 

 ریاست محترم سازمان نظام كارداني ساختمان استان آذربایجانغربي

 

 :با سالم 

...................... ............................به شماره شناسنامه ....................................... فرزند ..................................................... احتراماً اینجانب           

....................................... در مقطع كارداني رشته .......... فارغ التحصیل سال .................................. ساكن شهرستان ............................ صادره از 

عضو سازمان نظام ...................................................................... سایر / مؤسسه / آموزشکده / از دانشگاه ........................................ گرایش 

.................. ..در پایه ..................... قبولي در آزمون مقررات ملي ساختمان سال ................................................. كارداني به شماره عضویت 

 .قبالً از حسن همکاری جنابعالي كمال تشکر را دارد . تقاضای صدور پروانه اشتغال خود را دارم 

 

 تاریخ                                                                                                                                       

 محل امضاء عضو                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی
 جمهوری اسالمي ایران

 وزارت راه و شهرسازی

 گواهي اشتغال به كار كارداني

 

: ................................................................. دارای مدرک تحصیلي : ................................................................ آقای / خانم  گواهي مي شود    

 :در اجرای پروژه های زیر : ........................................ تا تاریخ ................... : ........................از تاریخ : ............................................ در رشته 
 

 

 . فعالیت داشته اند

 :         ..................................................................و این جانبان 

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

 ..............: ........................................كه عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

 .:  ......................................................          ..........................................................و دارای پروانه اشتغال به كار مهندسي شماره 

 .مي نمایم و بیش از ده سال سابقه كار در حرفه مهندسي مي باشم صحت مراتب فوق را تائید 

این گواهي با یقین به صحت مندرجات آن مورد تائید مي باشد و وزارت مسکن و شهر سازی مجــاز است در صورت مشـــاهده خالف واقع 

 .اقدامات الزم قانوني به عمل آورد 

 : ................................................................نام و نام خانوادگي               : ............................................................            نام و نام خانوادگي 

 ...: ..................................شماره عضویت در سازمان نظام مهندسي : .....................................             شماره عضویت در سازمان نظام مهندسي 

 

 :مهر و امضاء                                                                :مهر و امضاء                                

 

 مدت اشتغال در پروژه نوع مسئولیت پروژه محل اجرای پروژه نام پروژه ردیف
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 : ............................شماره                                    جمهوری اسالمي ایران                                                                           

 : ..............................تاریخ                                   و شهرسازی راهوزارت                                                                          

 ............................. :استان                        دفتر سازمانهای مهندسي و تشکلهای حرفه ای                                                         
 

                                بسمه تعالي                                                                                            

 و تمدید پروانه اشتغال به کار شخص حقیقیبرگ درخواست صدور 

               

 مشخصات فردی -1
 

 ت ــــــــــــلیـــــم               در                                              ــــــــپنـــــام             

 تــــــــولدل ـــــمح                                ه                                  ـــماره شناسنامـش            

 تاریـــــخ تــــــــولد                                                            صــــــــدورل ــمح            
 

 

 مذكر     مؤنث                            :            جنسیت  

 پسر       دختر             تعداد فرزندان                         متآهل مجرد                          :   وضعیت تأهل  

 زرتشتي ـودی         یهــــ   سیحي            م     الم                   اس:         دیــــــن 

 مشمول             در حین خدمت          معافیت              خدمت                  ن پایا:     وضعیت نظام وضیفه 
 

 ؟    قبالً پروانه اشتغال از استان دیگری دریافت كرده ایدآیا 

 پروانه اشتغال شماره                                              نام استان             بلي                         خیر   

 

            آدرس محل سکونت                                                                                                               

 كد پستــــــــي               

                                                                  آدرس محل كـــار                                                     

 كد پستــــــــي

 تلفن منــــــــزل                                  تلفن محل كار                                    همراه

 

 .لطفاً قبل از پاسخ به برگ درخواست به نکات زیر توجه فرمایید    

  مطالب را خوانا و با دقت مرقوم فرمایید تا در صحت مندرجات اشکالي پیش نیاید. 

 طـفاً از برگ اضافي اسـفاده نمـائید در صورت كـمبـود جـا جـهـت درج اطـالعات و یـا تـمایل به ارائه اطالعات افزونتر ل     . 

  پذیرای پیشنهادهای آن عضــو گرامي مي باشم « نظام مهندسي ساختمان » جهت ارتقای سطح علمي ، فني و حرفه ای. 

 ا در صورت مشاهده هر نوع نقص یا كمبود در ارائه خدمات ، لطفاً پیشنهاد عملي خود را جهت رفع نقص یا كمبود ب: یاد آوری 

 با تشکر                                                                       .توجه به امکانات موجود مرحمت فرمایید 

 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای                                                                                               
 

                     :نام 

                     :نام خانوادگي 



 جمهوری اسالمي ایران

 و شهرسازی راهوزارت 

 کلهای حرفه ایدفتر سازمانهای مهندسي و تش

 
 

 .در صورت تغییر آدرس یا شماره تلفن مراتب را کتباً اطالع دهید 

 سمت و شغل همسر                     سمت و شغل فعلي                                         
 

 مشخصات تحصیلی - 2

 

 سوابق شغلی و تجربی – 3
 

 شهر  استان                     كشور                           نام كارفرما                                                                      نام پروژه

 

 ..........        اجرا       نظارت         محاسبه       طراحي: نوع تجربه                         سمت                    مدت كار   كار                  تاریخ 
 

 شور                        استان                    شهرنام پروژه                                       نام كارفرما                                     ك

 

 ..........طراحي       محاسبه         نظارت       اجرا        : تاریخ كار                     مدت كار                    سمت                         نوع تجربه
 

 نام كارفرما                                     كشور                        استان                    شهر                      نام پروژه                 

 

 ..........نظارت       اجرا           طراحي       محاسبه      : تاریخ كار                     مدت كار                    سمت                         نوع تجربه
 

 ستان                    شهرنام پروژه                                       نام كارفرما                                     كشور                        ا

 

 ..........طراحي       محاسبه         نظارت       اجرا        : سمت                         نوع تجربه        تاریخ كار                     مدت كار            

 

 سوابق علمی آموزشی - 4

  :میزان آشنایي به زبانهای 

 عالي                     خوب                      متوسط                    انگلیسي

 عالي                     خوب                      متوسط   ـي               ـآلمان

 عالي                     خوب                      متوسط                  فرانســه

 عالي                     خوب                      متوسط   ..              ..............

تــــــــوضیح شهر كشور ه محل تحصیلنام دانشگا تاریخ اخذ مدرک تاریخ شروع گرایش رشته تحصیلي مدرک تحصیلي

 ات

         

         



 مهوری اسالمي ایرانج

 و شهرسازی راهوزارت 

 دفتر سازمانهای مهندسي و تشکلهای حرفه ای

 

 

 :تألیف / ترجمه 
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 :تحقیق 
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 :تدریس 
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 :و فني مورد عالقه موضوعات علمي 
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

 

 مشخصات حرفه ای - 5

 :موارد تخصص 
.............................................................................................................................................................................................................................

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

 سال:                سال        مدت سابقه كار مفید در خارج از كشور :                 مدت سابقه كار مفید در داخل كشور 
 



 جمهوری اسالمي ایران

 و شهرسازی راهرت وزا

 دفتر سازمانهای مهندسي و تشکلهای حرفه ای

 

 حدود صالحیت - 6
 

در كدامیک از رشته ها و تخصص های زیر دارای تجربه و سابقه كار هستید و آمادگي شركت در آزمون آن را به منظور 

 ؟ تعیین حدود صالحیت خود دارید

شته ها و تخصص ها زیر تطبیق نمي نماید نوع تجربه و سوابق كار در صورتي كه تجربه و سابقه كار شما با ر: توضیح 

 .خود را در محل های خالي سطر آخر بنویسید 

 :رشته های كارداني شامل 

تأسیسات ) مکانیک  (               ي تأسیسات برق) شهرسازی                  برق معماری                           عمران 

 .................شته ر  (               ترافیک ) حمل و نقل  رداری               ـــــه بــــــنقش           (  مکانیکي
 

 :تخصص های تجربي شامل 

 ره برداریــبه  را                ـــــــــــاج ارت               ـــنظ محاسبه                ي               ـطراح

 مدیریت تولید    مدیریت ساخت                    شگاه                آزمای نگهداری               بازرسي               

 ...................... مدیریت آموزشي                                   .................. ......              ........ تخصص             

 

 :حدود صالحیتي كه عالمت زده اید را توضیح دهید 
.............................................................................................................................................................................................................................

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

 

 ید پروانه اشتغالتقاضای تمد - 7
 

   

بـرگ مـدارک   .................................. بدین وسیله ضمن تأیید صحت آنچه مرقوم داشـته ام و تأییـد اصـالت             

 پیوست و آگاهي كامل از متن

پروانـــه  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن ، تقاضا دارم پس از بررسي ، نسبت به تمدید   

 اشتغال به كار در 

 .به نام اینجانب اقدام الزم معمول فرمایند .................................................رشته    

رخواسـت  امضـاء د .............................. تـاریخ درخواسـت   ...................................................... نام درخواست كننده    

 ..........................................كننده 



 جمهوری اسالمي ایران

 و شهرسازی راهوزارت 

 دفتر سازمانهای مهندسي و تشکلهای حرفه ای

 
             
 

 رسیدگی نتیجه - 8
 

 «این قسمت توسط دفتر نظامات مهندسي تکمیل مي شود  »
 

       

پیشنهادها و نظرات - 9  
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور                         تمدید  جد شرط الزم برای  فوق اعالم مي دارد متقاضي وابا بررسي درخواست و مدارک   

 نمي باشد مي باشد                ..... ...............................................شتغال به كار در رشته ه پروان
 

: دالیل عدم وجود شرط الزم     

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

 ای حرفه ایمدیر كل دفتر سازمانهای مهندسي و تشکله:    پروانه اشتغال   مسؤول صدور            تمدید               

 :نام و نام خانوادگي :                                                              نام و نام خانوادگي             

 :تاریخ :                                                                               تاریخ            

 امضاء                                                                       امضاء                    
 

 



 فرم تعهد
 

پروانه اشتغال به  به شمارهساختمان استان  عضو سازمان نظام كارداني..................................................... اینجانب 

 .اعالم مي دارم كه موارد ذیل را مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع مي باشم .................................................كار

 

 :هر زمان درخصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال بکار مهندسي یا كارداني، برای وزارت راه و شهر سازی محرز شود كه 

 .هیأت مدیره و شاغالن در شخص حقوقي صوری استاسامي یا فعالیت مدیر عامل و اعضاء  –الف 

 .پذیرش تعهد یا كارها یا تأییدیه ها بصورت صوری انجام شده است  –ب 

 .برگ های تعهد، صورت جلسات یا تأییدیه ها بصورت سفید امضاء یا غیر واقعي بوده است  –پ 

 .مهر شخص حقیقي به شخص حقوقي یا اشخاص غیر واگذار شده است  –ت 

پروانه اشتغال اشخاص حقیقي بدون كار و فعالیت واقعي به شخص حقوقي واگذار یا اجاره داده شده یا فروخته شده  –ث 

 .است 

 .شخص حقوقي تغییرات ثبتي را در مهلت مقرر در این شیوه نامه به مراجع مربوط اعالم نکرده است  –ج 

 .ودداری مي كند شخص حقیقي یا حقوقي بدون دلیل موجه از ارائه خدمات خ –چ 

 .شخص حقیقي یا حقوقي به هر دلیل شرایط احراز صالحیت را از دست داده است  –ح 

ارائه خدمات طراحي، نظارت یا پیمانکاری یا سایر خدمات مهندسي ساختمان یا مداخله در این امور یا واسطه شدن در  –خ 

توسط شخص حقیقي یا حقوقي یا اشخاص امتیازآور انجام این خدمات برای سایر مهندسان و اشخاص حقیقي یا حقوقي 

 .شخص حقوقي صورت گرفته است 

آئین نامه اجرائي قانون نظام  23ماده « ح»و « ج»شخص خاطي اعم از حقیقي یا حقوقي به شورای انتظامي معرفي یا بندهای 

شتغال بکار، دارنده آن تا رفع تعلیق با تعلیق پروانه ا. درباره وی اعمال خواهد شد 1375مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 

 .مجاز به فعالیت براساس پروانه نمي باشد 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                       

 مهر و امضاء                                                                                          
 

 


