
 پس از صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی مراحل فعال شدن ارجاع کار )سهمیه(

 (1شرح متن شماره  همراه بهتایید شماره حساب توسط بانک صاحب پروانه و اعالم به سازمان)به نام عضو  افتتاح حساب ملّت : -1

 با شرایط ذیل : عضویت در دفتر مهندسی ، -2

نام وی در  عضو اصلی دفترمهندسی شود و هر رشته ای باشد ، بایستی ، در )عمران( یا محاسبات صالحیت طراحیدارای ، چنانچه فرد  : الف

 پروانه دفتر ضمیمه مدارک باشد. تصویرو  درج گرددپروانۀ گروه مهندسی 
مبنی بر همکار دفتر بودن وی  2شماره متن ، در هر رشته ای باشد ، صرفاً بایستی  یا اجرا تنها دارای صالحیت نظارتب : چنانچه فرد ، 

 توسط مدیر دفتر مهر و امضا گردد.

 مدرک تحصیلی یک نسخه کپی و ارائه پروانه اشتغال به کار به واحد عضویت سازمان -3

 ارائه فرم جانشینی طبق نمونه ذیل -4

جانشین انتخاب شده بایستی دارای شرایط یکسان از لحاظ صالحیت ، پایه و رشته  باشد و در صورتی که دارای پایه باالتر توجه :

 باشد منعی جهت انتخاب وجود ندارد. 
 ساخت و ارائه نمونه مهر به شرح و مشخصات ذیل: -5

 پروانۀ اشتغال     ث : رشته    ج : نام دفتر مهندسی الف : نام       ب : نام خانوادگی    پ: شمارۀ عضویت      ت : شمارۀ

 : فرمت مهر کارشناس ها
 

 نام و نام خانوادگی

 : ها کاردانفرمت مهر  رشته: .....    گروه: .......
 

 نام و نام خانوادگی

 کاردان:...........

 شماره پروانه:

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

 شماره عضویت:

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

 شماره پروانه:

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

 شماره عضویت:

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

 شرکت در کالس توجیهی طبق مقررات آموزشی سازمان -6

 «فقط برق و مکانیک» شرکت در دوره های کارآموزی ، مبنی بر اتمام این دوره -7

  نظارت در صورت دارا بودن صالحیت "کاربرگ همکاری نظارت" فعال سازی -8

 و همکاری در دفتراجبارا بایستی در فرم پیوست باشد. ** **اعالم شماره حساب 

  
 )مهندسين حارض(

 رياست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
 سالم علیكم 

-........... -........... مهندس/ کاردان رشتۀ ............................... با شمارة عضوویت .............. احترامًا ، اینجانب ........................................ فرزند .......................... با شماره شناسنامۀ ..............

، ................ خانم/آقای ............................................  اجرا .............،   محاسبات)عمران( /طراحی......... ........    پایۀ .............نظارت ، -........... -به کار .............. دارای پروانۀ اشتغال    35

یول اسوت کوه    نمایم. ضمناً آدرس قانونی اینجانب بوه شورح ذ  م خود معرفی میفرزند ................................ به شماره شناسنامه ............................................  را به عنوان جانشین دائ

 شوم هرگونه تغییر در آدرس را کتباً در اسرع وقت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اعالم نمایم.متعهد می

 ..............................آدرس قانونی: ................................................................................................................

 ..................شماره های تماس:     ثابت:......................................................همراه:........................................
 

 نام و نام خانوادگی:                                                                                                                                                  
 مهر و امضاء                                                                                                                                 

 
دارای    35-........... -مهندس/ کاردان رشته ............................... با شمارة عضویت.............. اینجانب ........................................ فرزند .......................... با شماره شناسنامۀ .........................

 شوم که:وسیله متعهّد میاجرا )تصویر پیوست( ، بدین ................  ،محاسبات)عمران(/طراحی، ......... ........    پایۀ .............نظارت -........... -.........پروانۀ اشتغال به کار .....

و پروانوه اشوتغال بکوار       35-........... -................................................ به شماره عضوویت .............. از تاریخ....................................... به بعد بعنوان جانشین دائم مهندس/کاردان ..... -1

 ........    )تصویر پیوست( درخصوص کلّیۀ کارهایی که در مورد آنها پایان کار صادر نشده است ،  فعّالیّت نمایم.  -........... -..............

حوول  های مربوطه به نامبرده مهای ناشی از ارائۀ خدمات مهندسی که مطابق مقررّات ملّی ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستورالعملکلّیۀ تعهّدات و مسئولیّت -2

 باشمربوطه پاسخگو میگردیده را بدون انتظار مالی از مالک یا سازمان  مطابق ضوابط  روز سازمان  پذیرا  بوده و به کلّیۀ  مراجع م

امات باشد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مجواز اسوت در صوورت مشواهده خوالع واقوع ، اقود       این گواهی با یقین به صحت مندرجات آن مورد تأیید اینجانب می

                                                                                                   قانونی را به عمل آورد 
 نام خانوادگی:  نام و                                                                                                                                                                                                                                                
 مهر و امضای جانشین دائم                                                                                                                                                                                                                                        

 

 ................ شماره:

 ................ تاريخ:



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 واحد آموزش تکمیل توسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تان قم  ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان اس

 سالم علیکم
 

شماره حساب  ..................... شماره آخر( 4به شماره عضویت ) ................................................................ احتراماً، اینجانب

نمایم.و شماره ا جهت واریز وجوه اعالم مییا .................................. شعبه .......................... ر متمرکز .................................................  جام 

 حساب اعالمی به نام اینجانب می باشد.

 مهر و امضا                                                                                                                       

 

 

 1شماره  متن 

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

 با سالم ؛
 

... و ........ و .......... و شمارة پروانۀ بدینوسیله آقای / خانم ..................................................................... به شمارة عضویت ............ و ...احتراماً ،       

شماره ...................... به حضور معرفی می گردد.  عضو اصلی /ان همکار دفتر.......... و .......... و ........... از تاریخ ........./ ........./............. به عنو

 خواهشمند است دستور فرمائید اقدام الزم مبذول گردد.

 با تشکر                                                                                                      

 امضا و مهر دفتر مهندسی شماره .................                                                                                            

 

 

 2شماره  متن

 امور اداری سازمان

 با سالم ؛
 

کارآموزی را سپری کرده اند مستدعی است سهمیه باتوجه به مراتب فوق و با توجه به اینکه نامبرده کالس های توجیهی و احتراماً ،       

 نامبرده فعال گردد.

                                                                                                      

 واحد آموزش                                                                                                                                     

 

 

 امور اداری سازمان

 با سالم ؛
........... جانشین دائم ............... به شماره عضویت ..........................................پیوست آقای/خانم .............اعالم جانشینی به  تراما، طبق فرماح       

 اینجانب می باشد.

 3شماره  متن


