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یقیشخص حق–سازندگان مسکن و ساختمان درخواست صدور پروانه اشتغال بکار کاربرگ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 

دسـتور العمـل شـماره    بـر اسـاس  داراي پروانه اشـتغال بکـار شـماره   .............................................................................اینجانب 

و شهر سازي در خصوص نحـوه  راهوزارت 2/4/89مورخ 208280/400و اصالحیه شماره 14/9/88مورخ 46459/400و بخشنامه 2/11/87مورخ 02/10/56096

مـی باشـد ، درخواسـت    شغل تمام وقت دیگريبهفعالیت سازندگان مسکن و ساختمان با ارائه مدارك ذیل و اطالع از اینکه فعالیت در بخش اجرا مستلزم عدم اشتغال 

.دریافت صالحیت سازنده حقیقی دارم

:                                                                                کدملی:                                                                                 شماره شناسنامه

زن مرد :     جنسیت:......................................... محل تولد:......................................... محل صدورشناسنامه: .................................. نام پدر

متاهل   مجرد :      وضعیت تاهل:                         تاریخ تولد

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

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

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

...................................   : ...........................................................................................................................تلفن محل کار:      کدپستی محل کار

...................................................................................................................محله.........................................خیابان فرعی..............................خیابان اصلی............................شهر:  کونتنشانی محل س

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

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

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

:نام و نام خانوادگی و امضاء13:        /          /           اریخت

شخص حقیقی–سازندگان مسکن و ساختمان دارك مورد نیاز جهت صدور پروانه اشتغال بکار م
)1کاربرگ شماره (یقیشخص حق–سازندگان مسکن و ساختمان روانه اشتغال بکار تکمیل کاربرگ درخواست صدور پ-1
پروانه اشتغال به کار معتبرپشت و روي تصویر-2
.)در صورت دارا بودن توضیحات تصویر صفحه مربوطه نیز الزامی است(تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه-3
)ت و روي کارت ملی پش(تصویر برابر با اصل کارت ملی-4
.)برابر با اصل توسط راه و شهرسازي صورت می پذیرد(تصویر برابر با اصل مدرك تحصیلی -5
.ماه نگذشته باشد6که از تاریخ گرفتن عکس بیش از ) پشت نویسی شده ، بدون عینک ، کاله و کراوات و براي خانمها با مقنعه .( رنگی با زمینه روشن 6*4دو قطعه عکس -6
پر فراژ سیستم ممهور به مهر بانک و دارايدرآمد صدور پروانه بانک ملی به نام قابل پرداخت در کلیه شعبات 4001036302009001شماره به حسابریال 60000به مبلغ اصل فیش واریزي -7
تاییدیه امور مالی سازمان مبنی بر پرداخت حق عضویت سالیانه-8
سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانیارائه سابقه بیمه از-9

)2کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ سوابق حرفه اي در امر اجرا -10
)3کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان -11
)4کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ ارزیابی مطلوبیت کارهاي اجرا شده قبلی -12

:لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید.
.دبیرخانه لطفاً ثبت شود-1

واحد عضویت و پروانه اشتغال جهت اقدام الزم 

:شماره و تاریخ ثبت
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