
 

 

 سازي استان بوشهرو شهر راه اداره کل

 ساختمانوکنترل  مقررات ملی توسعه مهندسی ونظارت براداره 

 درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی
 

صادره از  .................. امهن.....  متولد سال ............  داراي شماره شناس................. .............. فرزند..........اینجانب ............

 با مدرك کارشناسی از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ......................و کد ملی .................. .......................

 ..................................ر تاریخ د ...........................با معدل کل . ..............در رشته .................................................. 

    فارغ التحصیل شده ام .
و شهرسـازي در   راهکـنم و پـیش از ایـن از وزارت     کار مهندسی میه با اذعان به این که براي نخستین بار است در خواست صدور پروانه اشتغال باینجانب 

از است در صورت مشاهده کار مهندسی دریافت نکرده ام و مرجع صادر کننده پروانه مجه ها، پروانه اشتغال بو شهرسازي در استان راه اداره هاي کل  تهران و

تقاضـاي  مهندسـی بـراي اینجانـب خـوداري ورزد،     کار ه ب زم بداند از صدور پروانه اشتغال، پروانه صادر شده را باطل نموده و تا هر زمان که الخالف واقع

 کار مهندسی می نمایم .ه صدور پروانه اشتغال ب

 

 امضاء  :                                                                  تاریخ:
 پروانه اشتغال بکار مهندسی)صدور  جهت( مدارك مورد نیاز 

   �   از سازمان) دریافتی  ( طبق فرمو ارائه فرم اطالعات مهندسی تکمیل -1

  �    (معرفی نامه)م مهندسی ساختمان استان بوشهر سازمان نظا عضویت درگواهی -2
  �   )( پرینت از سازمانیید نظام مهندسی زمون تعیین پایه مهندسی با مهر تأگواهی قبولی در آ-3
نی در صورت ناپیوسته ارائه اصل و کپی مدرك تحصیلی کاردا: آیین نامه اجرایی قانون 7( به استناد بند الف ماده و دو برگ کپی آن مدرك تحصیلی اصل -4

  بودن مدرك تحصیلی کارشناسی)

تأیید *تذکر: در صورتیکه مدرك کارشناسی متقاضی ناپیوسته در رشته اصلی باشد کلیه واحدهاي گذرانده شده در دوران کاردانی و کارشناسی که به  

 � از است.صالحیت طراحی مورد نیبررسی دانشگاه رسیده باشد جهت ارائه به کمیسیون هم ارزي و 

 �   و کارت ملی امهناصل و کپی شناس -5
 �  اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم-6
 �    )امه در پشت آنن( با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسجدید  6*4 قطعه عکس دو-7

 �   )6 یا 5فرم شماره کار بعد از فراغت از تحصیل ( ه ارائه گواهی تایید شده اشتغال ب-8
تمرکز وجوه مربوط به صدور بنام خزانه داري کل بانک مرکزي  35010000 4001036302009001  ریال بحساب شماره 000/60رسید پرداخت مبلغ  -9

   �   )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایراناشتغال  ( پروانه
   �رنگ    برق: قرمز رنگ)   آبی رنگ    معماري: سبز رنگ      مکانیک: نارنجی عمران:(  پوشه-10

 صدور پروانه انجام خواهد گردید. ،پاسخ استعالم مدرك دانشگاهیاز پس  و نیم یک ماه ظرف مدت *تذکر:

 

 

 .و شهرسازي مراجعه نمایید راه کل اداره مهندسی توسعهجهت تحویل مدارك فقط در روزهاي شنبه الی دوشنبه هر هفته به واحد 

 1فرم شماره    



 

 

 

 شهر سازي استان بوشهرو  راه اداره کل

 ساختمانوکیفیت مقررات ملی  توسعه مهندسی ونظارت بر اداره

 فرم اطالعاتی مهندسی
 مشخصات فردي : -1

                    نام : 
                    نام خانوادگی:

 :First Name                برگردان نام به التین

 :Last  Name                برگردان نام  خانوادگی به التین :

 ........ملیت : ..............................................................................................................................................نام پدر :............................................

 ..........................................................................................................محل تولد:...............................................لی:..............شماره شناسامه/کدم

 ...........................................تاریخ تولد: روز/ماه/سال : ....................................................................محل صدور:...............................................

 مونث                     مذکر                           جنسیت:         

 متأهل                              مجرد                    وضعیت تأهل:                    

 مسیحی                    کلیمی                       زرتشتی                         اسالم                                      دین:              

 مشمول                      رحین خدمت          د     وضعیت نظام وظیفه :             پایان خدمت                   معافیت       

 

 ...........................................................................آدرس محل سکونت : ............................................................................................................

 .....................................................................................د پستی: .....................................................................................................................ک

 ................................................................................................................................................................آدرس محل کار : ..............................

 ....................................................................................................................کد پستی: ......................................................................................

 تلفن همراه .........................................................تلفن منزل : .....................................................تلفن محل کار : .............................................
E-Mail Address: …………………………………………………………………………………………. 

 شماره تلفن مراتب را کتباً اطالع دهید ) و(در صورت تغییر آدرس 

 ..................................................................................................................سمت و شغل فعلی: ........................................................................

 

 

 خیر                         بلی                دریافت کرده اید؟  کاردانی آیا تاکنون پروانه اشتغال بکار

 نه و تاریخ پایان اعتبار آن را بنویسید:در صورت مثبت بودن پاسخ، شماره پروا

 ......تاریخ پایان اعتبار: .........................................شماره پروانه : ..............................................................................................................

 بلی                                   خیر             از استان دیگري دریافت کرده اید؟    ل بکار مهندسی بالً پروانه اشتغاآیا ق

 ......................................................................نام استان : .................................................................شماره پروانه اشتغال:............................

هد شد و متقاضی مشمول پیگرد قانونی قرار گرفته و * اطالعات مندرج در این برگ باید منطبق با واقع  و در صورت احراز خالف آن به هیچ وجه نسبت به صدور پروانه اشتغال بکار  اقدام نخوا

ئول ذیربط یی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد وي اعمال می شود  مدارك مورد نیاز براي صدور یا تعویض پروانه اشتغال بکار را  از مسآیین نامه اجرا 91مجازات بند ((ب)) ماده 

 در واحد صدور پروانه اشتغال بکار دریافت فرمائید .

 

 

 

 2فرم شماره    



 مشخصات تحصیلی : -2
 

 مدرك تحصیلی

 

رشته 

 تحصیلی
 گرایش

نام دانشگاه یا  تاریخ اخذ مدرك یلتاریخ شروع به تحص

 موسسه  آموزشی
 شهر کشور

موضوع پایان نامه 

   تحصیلی

         

         

         

         

 

 سوابق شغلی و تجربی  : -3
 

 ر:                     استان :                       شهر: نام پروژه:                                                         نام کارفرما:                                           کشو

 سمت:                           نوع تجربه : طراحی         محاسبه       نظارت         اجرا                        تاریخ شروع کار:                                  مدت کار به ماه :   

 استان :                       شهر:       ر:               نام پروژه:                                                         نام کارفرما:                                           کشو

 ع تجربه : طراحی         محاسبه       نظارت         اجراتاریخ شروع کار:                                  مدت کار به ماه :                           سمت:                           نو

 نام کارفرما:                                           کشور:                     استان :                       شهر:                                        نام پروژه:                  

 نوع تجربه : طراحی         محاسبه       نظارت         اجرا                           تاریخ شروع کار:                                  مدت کار به ماه :                           سمت:

 شهر:         ر:                     استان :               نام پروژه:                                                         نام کارفرما:                                           کشو

 ع تجربه : طراحی         محاسبه       نظارت         اجراتاریخ شروع کار:                                  مدت کار به ماه :                           سمت:                           نو

 نام کارفرما:                                           کشور:                     استان :                       شهر:            نام پروژه:                                              

 وع تجربه : طراحی         محاسبه       نظارت         اجراتاریخ شروع کار:                                  مدت کار به ماه :                           سمت:                           ن

 
 آموزشی  :  -سوابق علمی -4

 ترجمه / تألیف : 
1- 

2- 

3- 

 :  تحقیق 
1- 

2- 

3- 

 :  تدریس
1- 

2- 

3- 

 

 

 مدت سابقه کار مفید در داخل  کشور  ................................سال     -

 ز کشور ...............................سالمدت سابقه کار مفید در خارج ا -

 

 

 

 3فرم شماره    



 
 حدود صالحیت   : -5

 براي کدام یک از رشته هاي اصلی یا مرتبط با مهندسی متقاضی صدور یا تمدید پروانه اشتغال بکار هستید ؟ -الف

 شهرسازي                             برق (تأسیسات برقی)       معماري                                        عمران                                 

 حمل و نقل ( ترافیک)          مکانیک ( تأسیسات مکانیکی)                نقشه برداري                    

 

  
 

 

 :    دوره هاي تخصصی -6
موسسه برگزار  موضوع دوره

 کننده
تاریخ اخذ  مدرك دریافتی آغاز و پایان دوره

 مدرك
 شهر کشور

       
       
       
 
 
 

 :    متفرقه پرونده -7
 

 .................تاریخ فیش واریزي : .............................            شماره فیش بانکی:...................................................
 ..............................تاریخ عضویت : ......................             ...............................شماره عضویت : .....................

 
 
 

 تاریخ:                                                             امضاء: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4فرم شماره    



 بسمه تعالی

 و شهر سازي استان بوشهر راه اداره کل

 ساختمانمقررات ملی وکیفیت  توسعه مهندسی ونظارت بر اداره
 گواهی اشتغال به کار  و تجربه عملی

 .....................................گواهی می شود  خانم / آقاي :............................................................داراي مدرك تحصیلی:....................

 ............تا تاریخ : ......................................................................................................................از تاریخ : ...................... در رشته :

 ا مهندسی مشاورشرکت ساختمانی ی               سازمان (دولتی یا وابسته به دولت)             با 

 در اجراي پروژه هاي زیر همکاري داشته اند:

 

محل اجراي  نام پروژه ردیف
 پروژه

نوع مسئولیت در 
 پروژه

 مدت اشتغال پایان پروژه شروع پروژه

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 مدرك تحصیلی می باشد)اخذ ول فوق سه سال از تاریخ نیاز در جد (حداقل سابقه کار مورد
 

 امضاء سرپرست واحد فنی موسسه                                                          

 
 

 

 

 تایید می باشد.مشارکت خانم/آقاي :..............................................................در اجراي پروژه یا پروژه هاي فوق مورد 

 و شهرسازي مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع، اقدامهاي الزم قانونی به عمل آورد . راهو وزارت 

                                                

 موسسه مدیر و مهر امضاء                                                                                                                               
 

 

      * متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی که فاقد سابقه کار در یکی از موسسات نامبرده در فوق

 .استفاده نمایند 6در فرم شماره غال به کار تمی باشند از گواهی اش

 

  

 5فرم شماره    



 بسمه تعالی

 ستان بوشهرو شهر سازي ا راه اداره کل

 ساختمانمقررات ملی وکیفیت  توسعه مهندسی ونظارت بر اداره
 گواهی اشتغال به کار  و تجربه عملی 

 ..............................داراي مدرك تحصیلی:........................... گواهی می شود  خانم / آقاي :............................................................

 ......................تا تاریخ : ..........................در رشته : ............................................................................................از تاریخ : ............

 در اجراي پروژه یا پروژه هاي زیر  

 

محل اجراي  نام پروژه ردیف
 وژهپر

نوع مسئولیت در 
 پروژه

 مدت اشتغال پایان پروژه شروع پروژه

       
       
       
       
       
       

 
هندسی ..................که عضو سازمان نظام م.............................. و .........................................مشارکت داشته و این جانبان :    ....

 ................................................ساختمان استان : .............................................. و داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی شماره 

باشیم، همکاري ایشان در اجراي پروژه یا  ...................... و بیش از ده سال سابقه کار  در حرفه مهندسی می...............و.............

 پروژه هاي فوق را گواهی می نماییم.

و شهرسازي مجاز است در صورت مشاهده خالف  راهیید می باشد و وزارت أاین گواهی ، با یقین به صحت مندرجات آن مورد ت

 واقع ، اقدام هاي قانونی الزم به عمل آورد .

 

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

 ........................شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی : .................................    شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی : .....

 

 امضاء                                                                                                امضاء 

 

 

 محل تایید امضاء گواهان از سوي دفتر اسناد رسمی :    
                                                  
 

 ي  ............................ با مشخصات فوق در اجراي پروژه یا پروژه هایی که نام برده شده مورد تایید می باشد .مشارکت خانم / آقا

 

 6فرم شماره    


