
اختمان سازمان نظام مهندسی س
استان هرمزگان

کاربرگ درخواست تمدید پروانه اشتغال بکار مجري حقیقی لوله کشی گاز 
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: شماره عضویت نظام مهندسی

: شماره پروانه اشتغال

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

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

:  کد ملی:                                                                         شماره  شناسنامه

:.........................................     محل تولد:............................................... محل صدور: ............................................ دین:................................. ملیت......................................... : ...نام پدر

متاهل  مجرد:  وضعیت تاهلزن مرد: جنسیت: تاریخ تولد

پرسنل رسمی در حین خدمت خرید خدمت معافیت تحصیل معاف مشمول پایان خدمت : وضعیت نظام وظیفه

..................................محل ...................................................... خیابان فرعی ........................................................... خیابان اصلی .............................................. شهر : نشانی محل کار

: کدپستی محل کار.......................................................... پالك .......................................... .......کوچه 

.............................................................................................محله.........................................خیابان فرعی..............................خیابان اصلی............................شهر:  نشانی محل سکونت

....................................................................................................................................................................................................................................................................پالك..........................کوچه

...                   :............................................................................................................................تلفن محل سکونت:                                                                   کدپستی محل سکونت 

.....................................................................................................................پست الکترونیکی ........................     : .........................................................تلفن همراه

با تایید کلیه اطالعات درج شده در این کاربرگ و با آگاهی از این امـر کـه مرجـع صـادر کننـده      ......................................................................................... اینجانب

ثبات ارائه مطالب خالف واقع، مراتب را جهت رسیدگی به عنوان یک تخلف انضباطی به شوراي انتظامی استان هرمزگـان  پروانه مجاز است در صورت ا

. ارجاع دهد، بدینوسیله با ارائه مدارك الزم تقاضاي تمدید پروانه اشتغال بکار مجري حقیقی گاز را دارم

:        /           /تاریخ

نام و نام خانوادگی و امضاء

: نظریه کارشناس واحد کنترل و بازرسی تاسیسات

سال روز       ماه



:مدارك موردنیاز

 2کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ درخواست تمدید پروانه اشتغال بکار مجري حقیقی (

 6× 4دو قطعه عکس

یاصل پروانه اشتغل بکار قبل

ـ ریـال  . ..............................اصل رسید بانکی به مبلغ و مبلـغ  سـاختمان مسـکن و  بانـک ملـی بـه نـام معاونـت امـور       63/900ه حسـاب شـماره  ب

ساختمان استان سازمان نظام مهندسیشعبه گلشهر به نام بانک مسکن466به حساب شماره ریال .................................

 ارائه برگ تسویه حساب مالی از واحد امور مالی سازمان

اب مالیاتی از حوزه مربوطه نامه مفاصا حس

 تاییدیه واحد کنترل و بازرسی تاسیسات
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