
 راهنماي کاربرگهاي صدور ، تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی 

 

مراحـل  .، مجاز به دریافت پروانه اشـتغال بکـار مـی باشـند     اعضاي سازمان با قبولی در آزمون مقررات ملی ساختمان 

 :صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی به شرح زیر می باشد

 نه اشتغال بکار مهندسی تکمیل کاربرگ درخواست صدور پروا-1

تکمیل مدارك ذکر شده در کاربرگ فوق الذکر-2

کلیه مدارك به استثناي مدرك تحصیلی توسط واحد عضویت و صدور پروانه برابر با اصل می گردد ولی در -

 .خصوص مدرك تحصیلی ارائه اصل مدرك و یا برابر با اصل دادگستري الزامی می باشد

نشگاه دولتی بوده و از صندوق رفاه دانشگاه وام دریافت نموده باشد در صورت چنانچه فرد فارغ التحصیل دا-

.دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی ارائه نامه تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان الزامی می باشد

 براي افـرادي  5تکمیل گرددکاربرگ شماره  6یا  5باید کاربرگ شماره در خصوص ارائه سابقه کار حرفه اي -

بـراي افـرادي اسـت کـه      6است که در ادارات دولتی یا شرکتهاي خصوصی فعالیت دارند و کـاربرگ شـماره   

فعالیت حرفه اي آنها به صورت آزاد بوده که در این صورت دونفر از اعضاي سازمان داراي پایه یک و یا پایـه  

.دو با بیش از ده سال سابقه کار،  آن را تایید می نمایند

ائه شده باید سه سال بوده و در صورتی که فرد سابقه کار در دو مکان مختلف را داشته باشد بـا  سابقه کار ار-

.ید دو کاربرگ جداگانه را تکمیل نماید به نحوي که مجموع آنها سنوات مورد نیاز را تکمیل نماید

حال دریافت پروانه  جهت پرداخت حق عضویت سالیانه به امور مالی سازمان مراجعه و ضمناً قید نمایند که در-

.اشتغال بکار مهندسی می باشند

.تمام قسمتهاي کاربرگ باید تکمیل گردد-

.کاربرگ به دقت مطالعه گردد-

 

به واحد عضویت و صدور پروانـه تحویـل   ) سه شنبه و پنج شنبه  –یکشنبه (مدارك تکمیل شده روزهاي فرد -3

 .داده شود

شهرسازي و سازمان استان بررسـی شـده و در صـورت     پرونده فرد در کمیسیون مشترك سازمان مسکن و-4

پـس از تاییـد   . تایید ، جهت توشیح توسط ریاست سازمان مسکن و شهرسازي به آن سازمان ارسال می گردد

و نامـه  نهایی و برگشت از سازمان مسکن و شهرسازي ، پروانه به انضـمام معرفـی نامـه جهـت سـاخت مهـر       

تمکیل شـده توسـط متقاضـی در زمـان تحویـل      ( بر روي پاکت پستی  مراحل انجام کار، به آدرس درج شده

.ارسال می گردد) مدارك 

مسـتلزم رعایـت مـوارد ذکـر شـده در نامـه ارسـالی         و شروع فعالیت حرفه اي فرد، بدیهی است ارائه خدمات بعدي

 .سازمان می باشد

 

 

 

 

 



 

 :تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی 

پس از انقضاي مدت اعتبـار فعالیـت حرفـه اي    .مهندسی سه سال پس از تاریخ صدور می باشد اعتبار پروانه اشتغال بکار

جهت تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی مراحل زیر انجام . فرد متوقف شده ، لذا باید نسبت به تمدید آن اقدام شود

 :می شود

 )تمام قسمتهاي کاربرگ باید تکمیل شود( 8تکمیل کاربرگ شماره -1

منـدرج در  ( مدارك اختصاصی جهت تمدیـد پروانـه اشـتغال بکـار مهندسـی       به انضماممدارك عمومی ارائه -2

)8کاربرگ شماره 

.به واحد عضویت و صدور پروانه تحویل داده شود) یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه (مدارك روزهاي فرد -3

سیون مشترك سـازمان مسـکن و   در خصوص تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی  نیز، بایستی موضوع در کمی-4

شهر سازي و سازمان استان مطرح شده و پس از تایید آن ، تمدید مجوز در سیستم نرم افزار سازمان اعمال 

شده ولی  پروانه اشتغال بکار مهندسی ، پس از تایید نهایی سازمان مسکن و شهر سازي ، به آدرس درج شده 

ارسـال مـی   ) ئول یا نماینده دفتر در زمان تحویل مـدارك  تکمیل شده توسط مدیر مس(بر روي پاکت پستی 

.گردد 

 

 :ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی 

 )تمام قسمتهاي کاربرگ باید تکمیل شود( 8تکمیل کاربرگ شماره  -1

)8مندرج در کاربرگ شماره ( ارائه مدارك عمومی به انضمام مدارك اختصاصی جهت ارتقاي پایه -2

سال و جهـت ارتقـا از    7جهت ارتقا از پایه سه به دو (  پایه ارائه گواهی سابقه کار الزامی می باشدجهت ارتقاء -3

) سال سابقه کار پس از اخذ مدرك کارشناسی مورد نیاز می باشد 12پایه دو به یک 

 در صورتیکه فرد داراي مدرك کارشناسی ارشد باشد یک سال و در صورت دارا بودن مدرك دکتري دو سال

 . از سنوات ذکر شده کاسته می شود

براي افـرادي   5تکمیل گرددکاربرگ شماره  6یا  5در خصوص ارائه سابقه کار حرفه اي باید کاربرگ شماره -

بـراي افـرادي اسـت کـه      6است که در ادارات دولتی یا شرکتهاي خصوصی فعالیت دارند و کـاربرگ شـماره   

در این صورت دونفر از اعضاي سازمان داراي پایه یک و یا پایـه   فعالیت حرفه اي آنها به صورت آزاد بوده که

.دو با بیش از ده سال سابقه کار،  آن را تایید می نمایند

کـاربرگ واحـد   (توسط واحد آموزش تایید گـردد جهت ارتقاء پایه ، باید امتیاز دوره هاي آموزشی مورد نیاز  -4

آموزش از سایت سازمان دریافت شود و پس از تایید واحـد آمـوزش بـه همـراه سـایر مـدارك تحویـل واحـد         

.عضویت و صدور پروانه گردد

.به واحد عضویت و صدور پروانه تحویل داده شود) یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه (مدارك روزهاي فرد -5

در کمیسیون مشترك سازمان مسکن و شهرسازي و سازمان استان بررسـی شـده و در صـورت    پرونده فرد -6

پـس از تاییـد   . تایید ، جهت توشیح توسط ریاست سازمان مسکن و شهرسازي به آن سازمان ارسال می گردد

نهایی و برگشت از سازمان مسکن و شهرسازي ، پروانه به انضـمام معرفـی نامـه جهـت سـاخت مهـر و نامـه        

تمکیل شـده توسـط متقاضـی در زمـان تحویـل      ( احل انجام کار، به آدرس درج شده بر روي پاکت پستی مر

.ارسال می گردد) مدارك 



 :تعویض پروانه اشتغال بکار مهندسی جهت اضافه نمودن صالحیت جدید

اشـتغال بکـار   منظور افرادي است که مجاز به دریافت یک صالحیت جدید می باشند که در این حالت بایـد پروانـه   

 :مهندسی فرد تعویض گردد ، مراحل تعویض پروانه به شرح زیر می باشد

 )تمام قسمتهاي کاربرگ باید تکمیل شود( 8تکمیل کاربرگ شماره  -1

(  اضافه نمودن صالحیت جدید در پروانه اشتغال بکـار ارائه مدارك عمومی به انضمام مدارك اختصاصی جهت -2

)8مندرج در کاربرگ شماره 

ر خصوص اعضاي رشته مکانیک ، دریافت صالحیت بازرسی لوله کشی منوط به تکمیـل کـاربرگ تاییـد دوره    د-

کاربرگ مربوطه از سـایت سـازمان   . (علمی و عملی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ضروري می باشد

ه سـایر مـدارك   دریافت شود و پس از تایید واحد آموزش و دفتر کنترل ، نظارت و بازررسی گاز ، به همـرا 

 .تحویل واحد عضویت و صدور پروانه گردد

جهت اضافه نمودن صالحیت نظارت و یا طراحی گواهی قبولی در آزمون الزامی می باشد-

.به واحد عضویت و صدور پروانه تحویل داده شود) یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه (مدارك روزهاي فرد -3

ن و شهرسازي و سازمان استان بررسـی شـده و در صـورت    پرونده فرد در کمیسیون مشترك سازمان مسک-4

پـس از تاییـد   . تایید ، جهت توشیح توسط ریاست سازمان مسکن و شهرسازي به آن سازمان ارسال می گردد

تمکیـل شـده   ( نهایی و برگشت از سازمان مسکن و شهرسازي ، به آدرس درج شـده بـر روي پاکـت پسـتی     

.ارسال می گردد) توسط متقاضی در زمان تحویل مدارك 

 

 :تعویض پروانه اشتغال بکار مهندسی به جهت انتقال عضویت از استانهاي دیگر 

افرادي که از استانهاي دیگر لغو عضویت شده اند و داراي پروانه اشتغال بکار می باشند جهت انجام فعالیـت حرفـه   

پروانـه آنهـا توسـط سـازمان مسـکن و      اي در استان هر مزگان ، ابتدا باید به عضویت سازمان در آینـد و سـپس   

 :شهرسازي استان هرمزگان تایید شود ، لذا مراحل تعویض پروانه این افراد به شرح زیر می باشد

 1تکمیل کاربرگ شماره -1

)تمام قسمتهاي کاربرگ باید تکمیل شود(  8تکمیل کاربرگ شماره -2

اشتغال بکار در خصوص افراد انتقالی از  ارائه مدارك عمومی به انضمام مدارك اختصاصی جهت تعویض پروانه-3

)8مندرج در کاربرگ شماره ( استانهاي دیگر 

مـاه   6مـاه اقامـت و    6آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی نامه مبنی بر  47افراد انتقالی باید مطابق ماده -4

.فعالیت حرفه اي در استان هر مزگان ارائه دهد

کونت و یا تصویر سند مالکیت به نام فرد یا همسر وي و یا معرفی نامه از جهت اقامت ارائه اجاره نامه محل س-

 .محل کار در خصوص سکونت در منازل سازمانی الزامی می باشد

ارائـه  ) محـل کـار فـرد    (ماه فعالیت معرفی نامه اي از ادارات دولتی و یا شـرکتهاي خصوصـی    6جهت گواهی -

.گردد

.ائه گرددکلیه مدارك به صورت برابر با اصل ار-

برابر با اصل کردن کلیه مدارك  به استثناي مدرك تحصیلی توسط واحد عضویت و صدور پروانه صورت می -

. گیرد

.به واحد عضویت و صدور پروانه تحویل داده شود) یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه (مدارك روزهاي فرد  -5



و سازمان اسـتان بررسـی شـده و در صـورت     پرونده فرد در کمیسیون مشترك سازمان مسکن و شهرسازي  -6

پس از تایید نهـایی  . تایید ، جهت توشیح توسط ریاست سازمان مسکن و شهرسازي به آن سازمان ارسال می گردد

و برگشت از سازمان مسکن و شهرسازي ، پروانه به انضمام معرفی نامه جهت ساخت مهـر و نامـه مراحـل انجـام     

ارسـال مـی   ) تمکیل شده توسط متقاضی در زمان تحویل مدارك ( اکت پستی کار، به آدرس درج شده بر روي پ

 .گردد

 

 :انتقال عضویت به استانهاي دیگر

 :مراحل ذیل انجام گردداستانهاي دیگر جهت انتقال عضویت به 

 اشخاص حقیقی10و  9هاي  شماره تکمیل کاربرگ-1

. الزامی می باشد 11کمیل کاربرگ شماره در صورتیکه فرد عضو دفاتر مهندسی و یا شرکتهاي حقوقی باشد ت-2

الزم به ذکر است در خصوص افراد بـدون پروانـه اشـتغال    ( 9مدارك  مندرج در کاربرگ  شماره کلیه ارائه -3

.)الزامی می باشد 8و  7،  6بکار مهندسی ، تنها ارائه موارد 

نامه لغو کاري ،روز  3ذشت پس از گ. مدارك تکمیل شده به واحد عضویت و صدور پروانه تحویل داده شود-4

.عضویت از دبیرخانه سازمان تحویل گرفته شود

 

 


