
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان

اقامتگاه و مرکز مهم امورتایید برگ کار

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 

انه اشـتغال بـه کـار   پرودارنده و ....... ........................................................به شماره عضویت............................................ فرزنداینجانب ..........................................................

گـاه  اقامتنمایماعالم میخواستار فعالیت در این استان می باشم و از قوانین و مقررات جاريو آگاهی....................................... با علم شماره ..............................

غیـر  حق سازمان خواهد بود نسـبت بـه   و چنانچه خالف آن اثبات گردد باشد................میاینجانب در استان هرمزگان وشهر...............و مرکز مهم امور 

خود را بال فاصـله بـه سـازمان اطـالع     اقامتگاه و مرکز مهم امور که هر گونه تغییر در متعهد می گردداقدام نماید ضمناً فعالیت اینجانب فعال نمودن

.جبران نمایم،را ناشی از تاخیر در اطالع رسانی و اطالعات نادرست ازمان و اشخاص حقیقی و حقوقی وکلیه خسارات وارد به سنموده رسانی 

محل درج مشخصات: 

:آدرس و تلفن محل فعالیت

: آدرس و تلفن محل سکونت

امضاء: مهرو :                  محل تولد

13/         /            تاریخ:

مدارك پیوست:

اصل شناسنامهباتصویر برابر-1

و سابقه بیمه(براي فعالین بخش هاي دولتی و خصوصی)از محل کار به همراه آخرین حکم کارگزینیاشتغالگواهی-2

قابل ، صفحه دوم شناسنامهبا ارائه تصویر مربوط به همسر وي 2محترم سازمان  ، مدارك مندرج در بند در صورت عدم اشتغال عضو –تبصره 

پذیرش می باشد .

ارائه گردد.مهندس در استان هرمزگانتایید اقامتگاه و مرکز مهم امور هر مدرکی دال بر فوق در صورت عدم وجود مدارك بندهاي-4

در غیر ،مهندس در سامانه نرم افزار سازمان اعمالاقامتگاه و مرکز مهم امور، موضوع بررسی ودر صورت تایید *مدارك  در کمیته اقامت غالب 

گردد..اینصورت فعالیت مهندس در استان تعلیق می

گردد).لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید (توسط واحد عضویت و پروانه اشتغال بکار تکمیل می

د. دبیرخانه لطفاً ثبت شو-1

جهت اقدام الزم اشتغال بکار واحد عضویت و پروانه -2

شماره و تاریخ ثبت:

اقدام گردید. 13در تاریخ     /       /         

نام و نام خانوادگی و امضاي کارشناس مربوطه:

در سامانه عضویت و پروانه اشتغال بکار 13در تاریخ     /       /         

اسکن گردید. 

خانوادگی و امضاي کارشناس مربوطه: نام و نام
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