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 کار مهندسي(ه پروانه اشتغال ب ارتقاء ) مدارک مورد نیاز برای

      )فرم باال( تکمیل فرم درخواست ارتقاء  پایه پروانه اشتغال-3

   گواهي تمدید عضویت و استعالم محکومیت شورای انتظامي از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر -2

     از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهرتمدید وارتقاشیوه نامه آخرین های الزم جهت ارتقاء در رشته مورد تقاضا طبق گواهي گذراندن دوره -1

    دوره های آموزشي اخذ شده از سازمان نظام مهندسياصل و کپي گواهینامه -4

    اصل پروانه اشتغال بکار قبلي-5

      (نامهتغییرات در شناس) در صورت امه ناصل و کپي شناس -6

    امه در پشت آن(نجدید ) با ذکر نام و نام خانوادگي و شماره شناس 6*4 یک قطعه عکس-7

بنام خزانه داری کل بانک مرکزی   15030000IR 4003016102001003  بحساب شماره( 3403ریال  )جهت سال  000/500/2رسید پرداخت مبلغ  -8

     (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي ایراناشتغال  ) ر پروانهتمرکز وجوه مربوط به صدو

ه موقت دوره مي * تذکر : مهندسیني که در موقع صدور پروانه اشتغال بکار مهندسي دانشنامه پایان تحصیالت ارائه ننموده اند و در پرونده آنان گواهینام

 ا ارائه نمایند. تحصیالت خود ر باشد، الزم است اصل و کپي دانشنامه پایان

 صدور پروانه انجام ماه 3ظرف مدت قانون نظام مهندسي، در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرایط الزم،  22مطابق ماده **تذکر: 

 خواهد گردید.

 .ماییدو شهرسازی مراجعه ن راه اداره کل مهندسيتوسعه جهت تحویل مدارک فقط در روزهای شنبه الي دوشنبه هر هفته به واحد 

 8فرم شماره    


