
 راهنمای کاربرگهای صدور ، تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی 

 

، مجاز به دریافت پروانه اشتتاا  باتار متی باشتمر حمرا ت       اعضای سازمان با قبولی در آزمون مقررات ملی ساختمان 

 صرور پروانه اشتاا  باار مهمرسی به شرح زیر می باشر:

 نه اشتاا  باار مهمرسی تامی  کاربرگ درخواست صرور پروا -1

 تامی  مرارک ذکر شره در کاربرگ فوق الذکر -2

کلیه مرارک به استثمای مررک تحصیلی توسط وا ر عضویت و صرور پروانه برابر با اص  می گردد ولتی در   -

 الزامی می باشرح تحصیلیخصوص مررک تحصیلی ارائه اص  مررک 

ز صمروق رفاه دانشگاه وام دریافت نموده باشر در صتورت  چمانچه فرد فارغ التحصی  دانشگاه دولتی بوده و ا -

 دریافت پروانه اشتاا  باار مهمرسی ارائه نامه تسویه  ساب صمروق رفاه دانشجویان الزامی می باشرح

عضتایی  بترای ا  5تامی  گرددکاربرگ شماره  6یا  5بایر کاربرگ شماره در خصوص ارائه سابقه کار  رفه ای  -

بترای افترادی استت کته      6لتی یا شرکتهای خصوصی فعالیت دارنتر و کتاربرگ شتماره    است که در ادارات دو

فعالیت  رفه ای آنها به صورت آزاد بوده که در این صورت دونفر از اعضای سازمان دارای پایه یک و یتا پایته   

 دو با بیش از ده سا  سابقه کار،  آن را تاییر می نمایمرح

سابقه کار در دو ماان مختلف را داشتته   عضوسازمانبوده و در صورتی که سابقه کار ارائه شره بایر سه سا   -

 باشر با یر دو کاربرگ جراگانه را تامی  نمایر به نحوی که مجموع آنها سموات مورد نیاز را تامی  نمایرح

وانه جهت پرداخت  ق عضویت سالیانه به امور مالی سازمان مراجعه و ضمماً قیر نمایمر که در  ا  دریافت پر -

 اشتاا  باار مهمرسی می باشمرح

 تمام قسمتهای کاربرگ بایر تامی  گرددح -

 کاربرگ به دقت مطالعه گرددح -

 

و شهرسازی و سازمان استان بررسی شره و در صورت تاییتر ،   اداره راهدر کمیسیون مشترک  عضوپرونره  -3

ددح پت  از تاییتر نهتایی و    به آن سازمان ارسا  می گر مریریت محترم راه و شهرسازیجهت توشیح توسط 

به نامبرده تحوی  داده می ، پروانه به انضمام معرفی نامه جهت ساخت مهر  اداره راه و شهرسازیبرگشت از 

 شودح

از مهرستازی و ست     مهتر ارائه پاست  نامته   مستلزم  ،عضو و شروع فعالیت  رفه ای بریهی است ارائه خرمات بعری

 می باشر حتوشیح نظاممامه رفتار  رفه ای اخالقی در مهمرسی ساختمان  و کاربرگتامی  کاربرگ ارجاع نظارت 

) جهت تامی  کاربرگ ارجاع نظارت ارائه گواهیمامه شرکت در دوره مریریت ریسک در کارگاههای ساختمانی الزامی 

 می باشر ح( 

 

 

 

 

 

 



  

 تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی :

روز به پایان  11کمتر از و مطابق مبحث دوم  سا  پ  از تاری  صرور می باشراعتبار پروانه اشتاا  باار مهمرسی سه 

متوقتف   عضتو فعالیت  رفه ای آن پ  از انقضای مرت اعتبار بایر نسبت به تمریر آن اقرام شودحمرت اعتبار پروانه 

   زیر انجام می شود:لذا بایر نسبت به تمریر آن اقرام شودح جهت تمریر پروانه اشتاا  باار مهمرسی مرا  می شود

 ) تمام قسمتهای کاربرگ بایر تامی  شود(8تامی  کاربرگ شماره  -1

مرارک اختصاصی جهت تمریتر پروانته اشتتاا  باتار مهمرستی ) ممترر  در        به انضمامارائه مرارک عمومی  -2

 (8کاربرگ شماره 

و شتهر   اداره راه موضتوع در کمیستیون مشتترک    ردر خصوص تمریر پروانه اشتاا  باار مهمرستی  نیتز، بای   -3

در سیستت    اعتبتار پروانته  ، تمریر در کمیسیون مذکورسازی و سازمان استان مطرح شره و پ  از تاییر آن 

مریرک  محتترم اداره   توشیحپ  از  را پروانه اشتاا  باار مهمرسی  اص  نرم افزار سازمان اعما  شره ولی 

 دریافت می نمایمرحراه و شهرسازی 

 

 نه اشتغال بکار مهندسی :ارتقاء پایه پروا

 ) تمام قسمتهای کاربرگ بایر تامی  شود(8تامی  کاربرگ شماره  -1

 (8ارائه مرارک عمومی به انضمام مرارک اختصاصی جهت ارتقای پایه ) ممرر  در کاربرگ شماره  -2

  و جهتت ارتقتا از   سا 4) جهت ارتقا از پایه سه به دو  جهت ارتقاء پایه ارائه گواهی سابقه کار الزامی می باشر -3

 سا  سابقه کار مورد نیاز می باشر(  512پایه دو به یک 

عضتایی  بترای ا  5تامی  گرددکاربرگ شماره  6یا  5در خصوص ارائه سابقه کار  رفه ای بایر کاربرگ شماره  -

بترای افترادی استت کته      6است که در ادارات دولتی یا شرکتهای خصوصی فعالیت دارنتر و کتاربرگ شتماره    

فعالیت  رفه ای آنها به صورت آزاد بوده که در این صورت دونفر از اعضای سازمان دارای پایه یک و یتا پایته   

 دو با بیش از ده سا  سابقه کار،  آن را تاییر می نمایمرح

توسط وا ر آموزش تاییتر گردد)کتاربرگ وا تر    جهت ارتقاء پایه ، ز دوره های آموزشی مورد نیاز بایر امتیا -4

آموزش از سایت سازمان دریافت شود و پ  از تاییر وا تر آمتوزش بته همتراه ستایر مترارک تحویت  وا تر         

 عضویت و صرور پروانه گرددح

استان بررسی شره و در صورت تاییر ، و شهرسازی و سازمان  اداره راهدر کمیسیون مشترک  عضوپرونره  -4

ارسا  می گرددح پ  از تاییر نهایی و  ادارهشهرسازی به آن  مریر ک  محترم اداره راه وجهت توشیح 

 وی  داده تتته جهت ساخت مهر به عضو تحتتپروانه به انضمام معرفی نامو شهرسازی ،  اداره راه برگشت از 

 می شودح

 سازی الزامی می باشرحهراز ممهر بریهی است ارائه پاس  نامه 

 

 

 

 

 



 
 

 تعویض پروانه اشتغال بکار مهندسی جهت اضافه نمودن صالحیت جدید:

ممظور افرادی است که مجاز به دریافت یک صال یت جریر می باشمر که در این  الت بایتر پروانته اشتتاا  باتار     

 شر:مهمرسی فرد تعویض گردد ، مرا   تعویض پروانه به شرح زیر می با

 ) تمام قسمتهای کاربرگ بایر تامی  شود(8تامی  کاربرگ شماره  -1

)  اضافه نمودن صال یت جریر در پروانه اشتاا  باتار ارائه مرارک عمومی به انضمام مرارک اختصاصی جهت  -2

 (8ممرر  در کاربرگ شماره 

 یته تاییرارائته  وط بته  ممت گاز ماانیک ، دریافت صال یت بازرسی لوله کشی تاسیسات در خصوص اعضای رشته  -

دفتر کمتر  ، نظتارت و بازررستی گتاز ، بته     توسط دوره علمی و عملی مبحث هفره  مقررات ملی ساختمان 

 می باشرحهمراه سایر مرارک 

 جهت اضافه نمودن صال یت نظارت و یا طرا ی گواهی قبولی در آزمون الزامی می باشر -

سازی و سازمان استان بررسی شره و در صورت تاییتر ،  و شهر اداره راه پرونره فرد در کمیسیون مشترک  -3

و برگشتت از  ارسا  می گترددح پت  از تاییتر نهتایی      ادارهو شهرسازی به آن  مریر محترم راهجهت توشیح 

 اداره راه و شهرسازی ، پروانه به نامبرده تحوی  داده می شودح

 

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

و دارای پروانه اشتاا  باار می باشمر جهت انجام فعالیت مهمرسانی که عضویت آنها از استانهای دیگر لاو گردیره 

و  راه رفه ای در استان هر مزگان ، ابترا بایر به عضویت سازمان در آیمر و س   پروانته آنهتا توستط ستازمان     

 را   تعویض پروانه این افراد به شرح زیر می باشر:شهرسازی استان هرمزگان تاییر شود ، لذا م

 ) تمام قسمتهای کاربرگ بایر تامی  شود( 8تامی  کاربرگ شماره  -1

 مهمرستان  ارائه مرارک عمومی به انضمام مرارک اختصاصی جهت تعویض پروانته اشتتاا  باتار در خصتوص      -2

 (8انتقالی از استانهای دیگر ) ممرر  در کاربرگ شماره 

مموط آئین نامه اجرایی قانون نظام مهمرسی  44افراد انتقالی مطابق ماده انه اشتاا  باار مهمرسی تعویض پرو -3

 تحقق شش ماه اقامت در استان جریر می باشرح به 

 جهت تحقق شش ماه اقامت ارائه سابقه بیمه به مرت شش ماه اخیر در استان الزامی می باشرح   

و شهرسازی و سازمان استان بررسی شره و در صورت تاییتر ،   راهاداره در کمیسیون مشترک  عضوپرونره  -4

ارسا  می گرددح پ  از تاییتر نهتایی و برگشتت از     ادارهو شهرسازی به آن  مریر محترم اداره راه جهت توشیح 

 به نامبرده تحوی  داده می شودحو شهرسازی ، پروانه به انضمام معرفی نامه جهت ساخت مهر  اداره راه

 

 

 

 

 

 

 



 نتقال عضویت به استانهای دیگر:ا

 مرا   ذی  انجام گردد:استانهای دیگر جهت انتقا  عضویت به 

 اشخاص  قیقی11و  9های  شماره تامی  کاربرگ -1

الزامتی متی    11عضو دفاتر مهمرسی و یا شرکتهای  قوقی باشر تامی  کاربرگ شماره  مهمرس در صورتیاه  -2

 باشرح 

)الزم به ذکر است در خصوص افراد برون الزامی می باشرح  9رگ  شماره مرارک  ممرر  در کاربکلیه ارائه  -3

 می باشرح( الزم 8و  4،  6پروانه اشتاا  باار مهمرسی ، تمها ارائه موارد 

می شود و پ  از طی مرا ت  اداری نامته   تحوی  داده اشتاا  مرارک تامی  شره به وا ر عضویت و پروانه  -4

 لاو عضویت تهیه می گرددح

 
 

 

  


