
در این قسمت چیزي ننویسید
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان هرمزگان

پروانه اشتغال بطالو ادرخواست تمدید کاربرگ 

شماره عضویت نظام مهندسی:                                               

شماره پروانه اشتغال :

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

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

کدملی:                                                                                         شماره شناسنامه:                                                                                 

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

.......................................................................محله..........................................ی محل کار:  شهر..............................خیابان اصلی......................................خیابان فرعی....................نشان

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

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

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

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

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

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

اربرگ و با آگاهی از این امر کـه مرجـع صـادرکننده پروانـه     اینجانب ............................................................................... با تایید کلیه اطالعات درج شده دراین ک

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

را دارم.انحالل پروانه اشتغال تمدید پروانه اشتغالوسیله با ارائه مدارك الزم تقاضاي:دهد، بدین

نام و نام خانوادگی و امضاء:13تاریخ:     /      /      

پروانه اشتغال بکاربطالمدارك الزم جهت تمدید و ا

)3( کاربرگ شماره پروانه اشتغالابطالتکمیل کاربرگ درخواست تمدید و -1

روانه اشتغال بکار قبلیاصل پ-2

تاییدیه امور مالی سازمان مبنی بر پرداخت حق عضویت سالیانه-3

وزارت راه و شهرسازي  درآمـد صـدور   -نزد بانک ملی به نام خزانه امور اقتصادي400103630200900135010000IRریال (به حساب 000/60اصل فیش بانکی به مبلغ -4

اي پرفراژ سیستم)پروانه  ممهور به مهر بانک و دار

ماه نگذشته باشد.6رنگی با زمینه روشن .( پشت نویسی شده ، بدون عینک ، کاله و کراوات و براي خانمها با مقنعه ) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6*4دو قطعه عکس -5

تصویر پشت و روي  پروانه اشتغال به کار معتبر-6

الزامی می باشد.3الی 1دیفهاي ارائه مدارك رفقط پروانه اشتغالابطالجهت 

لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید:

دبیرخانه لطفاً ثبت شود.-1

واحد عضویت و پروانه اشتغال جهت اقدام الزم -2

شماره و تاریخ ثبت:
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