
 سازي استان بوشهرو شهر راه اداره کل

 اداره توسعه مهندسی ونظارت بر مقررات ملی وکنترل ساختمان
 کار مهندسیه پروانه اشتغال ب تمدیددرخواست 

صادره  ...................امه...ن.....  متولد سال ............  داراي شماره شناس................. .............. فرزند..........اینجانب ............

سسه آموزش عالی ؤاز دانشگاه یا م 13که در تاریخ    /   /    ......................از ....................... و کد ملی ..................

ام،  فارغ التحصیل شده .............در رشته ............. .....................در پایه تحصیلی ...... ......................................................

          صادره در تاریخ....... .........در پایه ...... ......................مهندسی بشماره پروانه  پروانه اشتغال بکار تمدید تقاضاي

صالحیت  و  �    نظارت روستاییصالحیت  و  �    گازنظارت ضمناً اینجانب داراي صالحیت  .می نمایم  13/   /    

 می باشم.  �   آموزش

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

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

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

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

 .........................................................تلفن همراه : ...............تلفن محل کار : .....................تلفن منزل .........................

 ................................................................................................................................................... سمت وشغل فعلی :

 امضاء  و مهر :                                                                                    تاریخ:
 

 پروانه اشتغال بکار مهندسی)تمدید  ( مدارك مورد نیاز براي

     �  (فرم باال) پایه پروانه اشتغال  تمدیدتکمیل فرم درخواست -1

    �گواهی تمدید عضویت و استعالم محکومیت شوراي انتظامی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر -2

 � نظارت روستاییو نامه از بنیاد مسکن در صورت داشتن صالحیت  آموزش صالحیت و نظارت گازنامه از نظام در صورت داشتن صالحیت  -3
   �     دي و دارایی استانکپی تسویه حساب از سازمان امور اقتصا-4

    �اصل پروانه اشتغال بکار قبلی-5

 �   )نامه( در صورت تغییرات در شناسامه ناصل و کپی شناس -6

 �    امه در پشت آن)نجدید ( با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناس 6*4 یک قطعه عکس-7
تمرکز وجوه مربوط به صدور بنام خزانه داري کل بانک مرکزي  35010000 0090014001036302  ریال بحساب شماره 000/60رسید پرداخت مبلغ  -8

 �    )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایراناشتغال  ( پروانه
مه موقت دوره می * تذکر : مهندسینی که در موقع صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی دانشنامه پایان تحصیالت ارائه ننموده اند و در پرونده آنان گواهینا

 .تحصیالت خود را ارائه نمایند.باشد، الزم است اصل و کپی دانشنامه پایان 

 صدور پروانه انجام ماه 1ظرف مدت قانون نظام مهندسی، در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط الزم،  22**تذکر: مطابق ماده 

 خواهد گردید.

 .و شهرسازي مراجعه نمایید راهکل اداره مهندسی  توسعهی دوشنبه هر هفته به واحد جهت تحویل مدارك فقط در روزهاي شنبه ال

 7فرم شماره    


