
 قابل توجه اعضای محترم؛

 به کار مهندسی پروانه اشتغالپایه  ءارتقا یا و ، افزایش صالحیتجهت تمدید مراحل ثبت درخواست 

 سامانه خدمات الکترونیکی سازمان )نمـاسـان(از طریق  و به صورت الکترونیک
 

کاربرگ نظارت پس از ارائه اصالح  یابا مراجعه به واحد خدمات مهندسی جهت  صالحیت نظارت  در صورت ارتقا لطفا
 اقدام نمایید. از اداره کل راه و شهرسازی  پروانه

 
 مدارک مورد نیاز جهت تمدید یا ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی

 جهت اخذ امور مالیاتی امور اداری سازمان خطاب به اداره واحد اخذ معرفی نامه ازتسویه حساب مالی با سازمان و  -1مرحله 

 امور مالیاتیمفاصا حساب و مراجعه به اداره 

 و بارگذاری در سامانه نماسان کارتایل شخصی مهندسین  ره امور مالیاتیااد از پاسخ دریافت -2مرحله 

به اداره کل راه  الکترونیکی بصورت جهت ارسال( نمـاسـانسامانه خدمات الکترونیکی سازمان )در مدارک  گذاریبار -3مرحله 

 ؛شامل موارد ذیل  و شهرسازی

 

 ء پایه:ارتقامدارک                                                                                                            
 2مفاصا حساب اخذ شده در مرحله  □                                                                                                         

 دید:مدارک تم
  2مفاصا حساب اخذ شده در مرحله  □

 (pdf)به صورت یک فایل تصویر کارت ملی  □

 (pdf)به صورت یک فایل تصویر کلیه صفحات شناسنامه □

 pdfهر دو صفحه به صورت یک فایل )تصویر پروانه اشتغال □

 بار گذاری گردد(

های دارای  بابت تمدید پروانه HSEتصویر گواهینامه دوره  □

 اجرا )رشته های عمران و معماری( صالحیت

 تصویر فیش واریزی □

 3×4یک قطعه عکس  □

 در صورت عدم ارائه قبلی تحصیلی تصویر دانشنامه □

 (pdf)به صورت یک فایل  تصویر کارت ملی □

  ( pdf)به صورت یک فایلتصویر کلیه صفحات شناسنامه □

 pdfهر دو صفحه به صورت یک فایل )تصویر پروانه اشتغال □

 بار گذاری گردد(

به صورت ) گواهینامه دوره های ارتقاء پایهکلیه تصویر  □

 (pdfیک فایل 

کار و تجربه عملی بابت ارتقاء  به تکمیل فرم گواهی اشتغال □

 صالحیت اجرا )رشته های عمران و معماری(پایه 

 تصویر فیش واریزی □

 3×4یک قطعه عکس  □

 

 

 

 

 

 وزارت راه و شهرسازی به نام حساب تمرکز در آمد حاصل از فروش سایر خدمات ) شماره شبا با  ریال 000/000/2واریز مبلغ 

450100004076063101895869IR  مبلغ ذکر شده از طریق ( جهت وازیر 365063182140120370001401203700شماره شناسه

 درگاه الکترونیکی سامانه نماسان اقدام فرمایید.

 

 



 4داشتن  2به پایه  3آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت ارتقاء از پایه  11مطابق ماده  *

ارسال مدارک به صورت سال سابقه کار حرفه ای در پایه قبلی ضروری است و  5داشتن  1به پایه  2سال و از پایه 

منوط به سپری شدن کامل سنوات ذکر شده می باشد بدیهی است صدور معرفی نامه قبل  نماسان(مانه الکترنیکی )سا

 از تاریخ فوق امکان پذیر نمی باشد.
 

مبنای مدت زمانی که پروانه اشتغال اعتبار نداشته و نسبت به تمدید آن اقدامی نشده است جز سنوات سابقه کار بر  *

پروانه اشتغال محسوب نمی شود. لذا چنانچه متقاضی در مدت زمان فوق دارای سوابق حرفه ای در نظام فنی و اجرایی 

کشور با ارائه مستندات الزم به اداره کل راه و شهرسازی باشد، این سابقه می تواند مالک محاسبه سابقه کار برای 

 ارتقاء پایه پروانه اشتغال قرار گیرد.

  

 

 
 

  


