
 مداار

 ( 1کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی )کاربرگ شماره  و ارائه تکمیل-1 □

 ( 2)کاربرگ شماره .کنترل ساختمانقانون نظام مهندسی وآئین نامه اجرائی   6 هسابقه کار متقاضی به استناد مادارائه گواهی -2 □

 .  3کاربرگ شماره و ارائه تکمیل  – 3□

 (  www.inbr.irاز پایگاه  کارنامه قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان )تصویرارائه  -4□

شماره  وزارت امور اقتصاد و دارائی به ریال )واریز شده به حساب 66666رسید بانکی به مبلغ و تصویر اصل  -5□

340000005000000400005057 IR  قابل پرداخت در کلیه   (  700777777777777000000000470000   به شماره شناسه واریز

 بانکها .

برابر اصل شده توسط مراجع قضائی )دکتری( –کارشناسی ارشد –کارشناسی  –تصویر یک نسخه از تمامی مدارک تحصیلی معتبر )کاردانی -6 □

 یا دفاتر اسناد رسمی(

یا دانشنامه  معتبر درصورتیکه اعتبار گواهینامه موقت به پایان رسیده باشد ، می بایست اصل گواهینامه پایان تحصیالتفارغ التحصیالن  کلیه *برای

 تحصیلی ارائه گردد.

بر اساس تطبیق با *ارائه مدارک تحصیلی در مقاطع باالتر از کارشناسی الزامی به درج در پروانه اشتغال بکار نداشته و درج مدارک مذکور صرفا 

 ( 27/16/79مورخ  436/147926آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها صورت می پذیرد. ) بخشنامه شماره 

 تصویر شناسنامه )تمامی صفحات( و کارت ملی. )برابر اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی( -9□

 )برابر اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی( .برای آقایانتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -8□

با  )بدون عینک و کاله و کراوات و زیور آالت و دستمال گردن بدون روتوش( برای خانمها جدید با زمینه سفید 4*3دو قطعه عکس رنگی  - 7□

 ماه نگذشته باشد )عکس پرسنلی( 6قرص صورت مشخص با حجاب که از تاریخ گرفتن عکس بیش از  مقنعه بطوریکه

 قانون مالیاتهای مستقیم از حوزه مربوطه 186تاریخ معتبر( موضوع ماده با اصل گواهی مفاصاحساب مالیاتی ) –16□   

 به نام متقاضی و یا یکی از اقوام درجه یک )پدر، مادر، همسر(آدرس یا اجاره نامه جهت تطبیق نشانی ارائه تصویر سند مالکیت یا مبایعه نامه  - 11 □

 یا والدین همسر متقاضی

*از آدرس پستی جهت ارسال مدارک و پروانه اشتغال بکار متقاضی استفاده شده لذا در صورت اشتباه بودن آدرس و بروز هرگونه مشکل، طبق 

سکونت مندرج در کاربرگ شماره یک  می بایست با آدرس پستی مندرج در سند قانون مسئولیت آن متوجه متقاضی می باشد. بنابراین آدرس 

 مطابقت داشته باشد. ارائه شده مالکیت یا مبایعه نامه و یا اجاره نامه

به اطالع آن دسته از مهندسان که بواسطه محل اقامت خویش متقاضی ارائه خدمات در شهرستان می باشند می رساند ، پس از انجام مراحل *

اداره کل به عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دفتر نمایندگی شهرستان مورد نظر، می توانند مدارک صدور پروانه اشتغال به کار را 

 نمایند .ارسال  راه و شهرسازی استان اصفهان 

 

 

 : کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاما می بایست در قطع  توجهA5 .ارائه گردد 

  اقدام نمایند. 0744است کلیه متقاضیان نسبت به پرداخت حق عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان درسال ضروری 

 مطابق بخشنامه  ] رشته های عمران و معماری الزامی است . جهت صدور صالحیت اجراگواهینامه پایان دوره آموزشی مصوب  تصویر ارائه

ساعت مبانی سالمت، ایمنی و محیط زیست  0ساعت ورود به حرفه به عالوه  30ساعت آموزشی ) 05ارائه 00/00/43مورخ  500/054300شماره 

 [(  000-3با کد 

 یه برای آن دسته از متقاضیان که در سنوات گذشته سابقه عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان را دارا بوده اند ، ارائه نامه تسو

 ت . حساب با سازمان مذکور الزامی اس

 

   

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی درخواست کاربرگ    

 )برای اولین بار(

http://www.inbr.ir/


 مداا

 : کد رهگیری پیش ثبت نام

 

  :شماره عضویت نظام مهندسی                                                                       کد ملی :

 

 :.......................................نام خانوادگی 

   :........................................................نام 

 شناسنامهشماره   

 تاریخ تولد :

 □ زن   □........... جنسیت : مرد محل صدور :................................................. ملیت :.............................. محل تولد :..................  

 دین :........................................... مذهب :.................                                                  □متاهل      □: مجرد    وضعیت تأهل

    □معاف              □وضعیت نظام وظیفه : پایان خدمت  

 ...........................................................................................................................................................................................نشانی محل کار : شهر 

 کد پستی محل کار : 

  ...................................................................:................................................سمت : .............................................................. تلفن : نام محل کار 

 ..................................................................................................................نشانی محل سکونت  )جهت درج در پشت پروانه اشتغال به کار ( : شهر 

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

 

                                                            کد پستی منزل:   ...................نشانی پست الکترونیکی : ................................................................

 .................:........................................................................................تلفن محل سکونت  :.................................................................... تلفن همراه 

 

 نمی باشم □ می باشم  ،مهندسی حرفه ای فعالیتجهت ارائه در استان ت غالب دارای اقام     .□ . 

 نمی باشم.       □می باشم   ،حرفه ای مهندسیجسمی )حجر( برای انجام فعالیت و یا ناتوانی  خاص دارای بیماری□ . 

 نمی باشم □می باشم  ،  دارای رای شورای انتظامی و محکومیت بیش از درجه سه و یا باالتر       .□ . 

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

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

ار مهندسی و با اذعان به اینکه اینجانب ..............................................با تائید کلیه اطالعات درج شده در کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به ک

است درخواست صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی می کنم و پیش از این از استان اصفهان و سازمان نظام کاردانی یا سایر استانها پروانه برای نخستین بار 

اشتغال بکار مهندسی دریافت نکرده ام و با آگاهی از این امر که مرجع صدور پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع مراتب را جهت 

ه عنوان تخلف انضباطی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و یا سایر مراجع ارجاع دهد ، بدینوسیله با ارائه رسیدگی ب

 مدارک کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار )برای اولین بار( و تائید صحت مراتب فوق ، تقاضای صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی

 یم .می نما 

                                          نام و نام خانوادگی و امضا

                                                          تاریخ                                                                                                                             

                  

                  

          

        

          

          

 

1کاربرگ   

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی درخواست کاربرگ   

 )برای اولین بار(

          

 

         

 

         

 

من  اخذ شهرسازی در سامانه تیکتینگ ض)ضروری است با مراجعه به صفحه اداره مقررات ملی در سایت اداره کل راه و 

پست نمایید.  کد رهگیری ، ابتدا تصاویر کلیه مدارک در سامانه ارسال گردد و پس از بررسی و اخذ تایید اولیه اقدام به

) 



 مداار

 

 برای مقطع تحصیلی کارشناسی حداقل سه سال ، کارشناسی ارشد دوسال و دکتری یک سال در جدول ذیل الزامی است . ارائه مجموع سوابق کارآموزی*
 .....................................خانم / آقای .......................................................................دارای مدرک تحصیلی ........................گواهی می شود 

 :پروژه های زیر مشارکت داشته است در اجرای پروژه /  31تا تاریخ    ......./......../.......  31در رشته .............................. از تاریخ ......./......../.......

 محل اجرای پروژه نام پروژه ردیف
نوع مسئولیت در 

 اجرای پروژه

 تاریخ شروع 

 پروژه

تاریخ پایان 

 پروژه

مدت زمان 

 اشتغال در پروژه

 ماه 31/    /      31/    /         3

 ماه 31/    /      31/    /         2

 ماه 31/    /      31/    /         1

 ماه 31/    /      31/    /         4

 ماه 31/    /      31/    /         5

 ماه 31/    /      31 /    /        6

 ماه 31/    /      31/    /         7

 ماه 31/    /      31/    /         8

 ماه 31/    /      31/    /         9

 اینجانبان : 

 .................................در پایه ................................................ با شماره عضویت ..........................و پروانه اشتغال بکار  .3

 ......در پایه ................................................ با شماره عضویت ..........................و پروانه اشتغال بکار ........................... .2

آئین نامه  6ین به صحت اطالعات مندرج در جدول فوق به استناد ماده ، با یق بیش از ده سال سابقه کار در حرفه مهندسیو 

اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، همکاری ایشان در پروژه /پروژه های فوق را گواهی نموده و اعالم می داریم که 

قدامات قانونی الزم را علیه اینجانبان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مجاز است در صورت مشاهده اظهار خالف واقع ، ا

 به عمل آورد .

 تاریخ ، مهر و امضاء تاریخ ، مهر و امضاء                                                                                                 

 

 

 

2کاربرگ شماره  

 گواهی اشتغال بکار و تجربه عملی و سابقه کار 

 )توسط دو نفر از مهندسان عضو سازمان (

 صدور پروانه اشتغال بکار )برای اولین بار (  

 

 



 مداار

 بسمه تعالی

  

.................... عضو سازمان اینجانب ..........................................فرزند.............................. داری شماره ملی ........................

ن ............................ نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به شماره عضویت ......................................صادره از استا

بدینوسیله اعالم می دارم یک نسخه از نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان ) ابالغی به شماره 

را در مورخ   6/8/96مورخ  422/9180(  و بخشنامه معاونت امور مسکن و ساختمان به شماره 9/4/98مورخ  20/022/08011

.. 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                                                                                                                                                    

 

3کاربرگ شماره   

 تعهد نامه 


