
در این قسمت چیزي ننویسید
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان هرمزگان

درخواست تمدید، تعویض، ارتقاي پایه پروانه اشتغال بکار مهندسیکاربرگ 

:                                                                      شماره عضویت نظام مهندسی

:شماره پروانه اشتغال 

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

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

:                                                                                         کدملی:                                                                                 شماره شناسنامه

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

متاهل   مجرد :      وضعیت تاهلزن مرد :جنسیت:                             تاریخ تولد

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

..........................................................................................................................................................: ........................................سمت........................................................ : ..............نام محل کار

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

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

. .....................................................................................................: .........................محل کارتلفن:کدپستی محل کار

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

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................پالك

........................                                 ......: ...................................................................................تلفن محل سکونت:حل سکونتکدپستی م

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

و با آگاهی از این امر کـه مرجـع صـادرکننده پروانـه     کاربرگ اینشده دربا تایید کلیه اطالعات درج ... ............................................................................اینجانب 

اع مجاز است در صورت اثبات ارائه مطالب خالف واقع، مراتب را جهت رسیدگی به عنوان یک تخلف انضباطی به شوراي انتظامی استان هرمزگـان ارجـ  

:تقاضايالزممدارك وسیله با ارائه دهد، بدین

)تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی(

) جهت صالحیت نظارت ............................ به پایه ......................... ارتقاي پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی از پایه (

) طراحی  / ت محاسبات جهت صالحی............................ به پایه ......................... ارتقاي پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی از پایه (

.را دارم) ...............................................................................تعویض پروانه اشتغال بکار به علت 

:نام و نام خانوادگی و امضاء13/       / : تاریخ
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: گردداین قسمت توسط کارشناس مربوطه تکمیل می

کاردانی مدرك تحصیلی 
: رشته

: دانشگاه
13:     /     /     تاریخ اخذ

کارشناسی 
: رشته

: دانشگاه
13:   /    /     تاریخ اخذ

کارشناسی ارشد 
: رشته

: دانشگاه
13:    /     /     ریخ اخذتا

دکتري 
: رشته

دانشگاه 
13:    /    /     تاریخ اخذ

امضاي کارشناس مربوطه:تاریخ صدورکد مدرك تحصیلیکد رشتهتاریخ احراز صالحیتپایهصالحیتنوع 

اشتغال بکار مهندسی مدارك موردنیاز جهت تمدید، تعویض، ارتقاي پایه پروانه

مدارك عمومی 

)8کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ درخواست تمدید، تعویض، ارتقاي پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی - 1

.) گذشته باشدعکس باید با زمینه روشن ، بدون عینک، کاله و کراوات و براي خانمها با مقنعه واز تاریخ گرفتن عکس بیش از یک سال ن: (رنگی6×4دو قطعه عکس - 2

قبلی یاصل پروانه اشتغال بکار مهندس- 3

)برابر با اصل توسط راه و شهرسازي صورت پذیرد()کاردانی وکارشناسی (معتبرتصویر برابر با اصل مدرك تحصیلیاصل یا - 4

پرفراژ سیستم ممهور به مهر بانک و داراي تمانامور مسکن و ساخنزد بانک ملی مرکزي به نام معاونت 90063ریال به حساب 000/60اصل فیش بانکی به مبلغ - 5

تصویر برابر با اصل شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت - 6

ارائه برگ تسویه حساب مالی از واحد امور مالی سازمان - 7

)می مهندسی ساختمان استان هرمزگان با اخذ معرفی نامه سازمان نظا(نامه استعالم وضعیت احکام انتظامی حرفه اي از شوراي انتظامی استان هرمزگان - 8

.باشدنیازي به ارائه مجدد آنها نمی،در هنگام عضویت6در صورت ارائه مورد 

مدارك اختصاصی جهت تمدید پروانه اشتغال بکار 

) نامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگانبا اخذ معرفی(نامه مفاصا حساب مالیاتی از حوزه مربوطه - 1

: دارك اختصاصی جهت ارتقاي پایهم

تاییدیـه  : 6کـاربرگ  (نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان آیین6اي مفید مطابق موضوع ماده مبنی بر گواهی سابقه کار حرفه6یا5تکمیل کاربرگ شماره - 1

)توسط دو مهندس هم رشته فرد متقاضی صورت گیرد

)به همراه داشتن اصل دوره هاي آموزشی الزامی است()توسط واحد آموزش تایید گردد(از براي ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی تایید امتیاز موردنیکاربرگتکمیل- 2

. تچنانچه متقاضی به صورت همزمان خواستار ارتقاي پایه و تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی باشد ارائه نامه مفاصا حساب مالیاتی الزامیس- 3

اختصاصی جهت اضافه نمودن صالحیت جدید در پروانه اشتغال بکار مدارك

.تکمیل کاربرگ تایید دوره علمی و عملی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان ضروري می باشدکشی گاز براي رشته مکانیک، جهت اضافه نمودن صالحیت بازرسی لوله-1

)توسط واحد آموزش تایید گردد(

گواهی قبولی درآزمون ،حیت طراحی یا نظارتجهت اضافه نمودن صال-2

: مدارك اختصاصی جهت تعویض پروانه اشتغال بکار درخصوص افراد انتقالی از استانهاي دیگر

گواهی قبولی در آزمون مقررات ملی ساختمان-1

) یا سند مالکیت محل سکونتنامه تصویر برابربا اصل اجاره(ماه اقامت در استان هرمزگان 6نامه درخصوص تایید معرفی-2

) هاي خصوصیاصل گواهی اشتغال بکار درادارات دولتی یا شرکت(ماه فعالیت در استان هرمزگان 6نامه درخصوص تایید معرفی-3
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