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کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی 

ره 
شما

گ 
ربر

کا
4  -

ی 
قیق

ص ح
خا

اش

: شماره عضویت نظام مهندسی

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

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

:                                                                                         کدملی:                                                                            شماره شناسنامه

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

متاهل   مجرد  :  وضعیت تاهلمرد          زن : 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

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

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

...............................................................................................................................:محل سکونتتلفن: حل سکونت کدپستی م

..........................................................................................................:.....................................نشانی پست الکترونیکی: .................................................................................       همراهتلفن

ت صـدور  بار اسـت درخواسـ  کاربرگ و با اذعان به اینکه براي نخستیناین با تایید کلیه اطالعات درج شده در ............................................................... اینجانب 

ام و بـا آگـاهی از ایـن    پروانه اشتغال بکار مهندسی دریافت نکـرده ،استان هرمزگان یا سایر استانها درو پیش از این نمودهپروانه اشتغال بکار مهندسی 

ی اسـتان هرمزگـان   خالف واقع، مراتب را جهت رسیدگی به شـوراي انتظـام  اثبات ارایه مطالبامر که مرجع صادرکننده پروانه مجاز است در صورت

. نمایم، تقاضاي صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی میالزموسیله با ارائه مدارك ارجاع دهد، بدین

:نام و نام خانوادگی و امضاء 

13:      /        /          تاریخ

: (                                       )شماره شناسه

سال روز       ماه

در این قسمت چیزي ننویسید

حه 
صف

1
2از 

قی
حقی



)  گردداین قسمت توسط کارشناس مربوطه تکمیل می(

ك تحصیلی 
مدر

کاردانی 
: رشته

: دانشگاه
13:     /       /       تاریخ اخذ

کارشناسی 
: رشته

: دانشگاه
13:      /       /         تاریخ اخذ

کارشناسی ارشد 
: رشته

: دانشگاه
13:      /       /         تاریخ اخذ

دکتري 
: رشته

: دانشگاه
13:      /       /         تاریخ اخذ

امضاي کارشناس مربوطهقبولی آزمون مقررات ملی ساختمان مورخکد رشتهراز صالحیتتاریخ احپایهصالحیت

13/            /           محاسبه/ طراحی 

13/            /           نظارت

13/            /           اجرا

) باراي اولینبر(مدارك موردنیاز جهت صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی 

)4کاربرگ شماره(تکمیل کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی -1

)کاردانی و کارشناسی(مدارك تحصیلیاصل-2

.) باشدنیز الزامی میمربوطهدر صورت دارا بودن توضیحات تصویر صفحه (شناسنامهتصویر برابر با اصل صفحه اول -3

)پشت و روي کارت(پایان خدمت یا معافیت دائم کارتتصویر برابر با اصل-4

)پشت و روي کارت(تصویر برابر با اصل کارت ملی-5

نامه اجرایی قانون نظـام مهندسـی و کنتـرل    آیین6اي مفید مطابق موضوع ماده واهی سابقه کار حرفهمبنی بر گ6یا5تکمیل کاربرگ شماره -6

سال 1: سال، دکتري2: سال، کارشناسی ارشد3: کارشناسیمدرك حداقل سابقه کار براي دارندگان–ساختمان 

) التحصیالن دانشگاههاي دولتیفقط براي فارغ(برگ تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان -7

مهر بانـک و  ممهور به امور مسکن و شهرسازينزد بانک ملی مرکزي به نام معاونت 90063به حساب(ریال 000/60اصل فیش بانکی به مبلغ -8

)داراي پرفراژ سیستم

پرداخت حق عضویت سالیانه-9

یـک  ز تاریخ گرفتن عکس بیش از وا، بدون عینک، کاله و کراوات و براي خانمها با مقنعه عکس باید با زمینه روشن : (رنگی6×4دو قطعه عکس -10

.) نگذشته باشدسال

) نامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگانبا اخذ معرفی(نامه تشکیل پرونده از حوزه مربوطه -11

.باشدنیازي به ارائه مجدد آنها نمی، عضویتارائه درخواست در هنگام 5و 4و 3در صورت ارائه موارد 

.                پذیردجام میبرابر با اصل کردن کلیه مدارك توسط واحد عضویت وصدور پروانه اشتغال بکار سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان ان
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