
 سازی استان بوشهرراه و شهر اداره کل

 اداره توسعه مهندسي ونظارت بر مقررات ملي وکنترل ساختمان

 مهندسي صدور پروانه اشتغال به کار آموزش درخواست
 

صادره  ...................مه...ان.....  متولد سال ............  دارای شماره شناس.................. فرزند.......................اینجانب ............

 31..................که در تاریخ    /   /   ....از ....................... و کد ملي ..................

 ................................................................از دانشگاه یا موسسه آموزش عالي .............................................................

صادره در  ...................................... شماره پروانه اشتغال.................................در رشته ...............در پایه تحصیلي ......

 مي نمایم . های  ذیل نه اشتغال به کار آموزش در  رشته صدور پرواتقاضای  31تاریخ   /   /    

3-                                                     2-                                            1- 

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

 ............................................................................................................................................................کد پستي : ......

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

 .........................................................................................................................................................کد پستي : ..........

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

 ................................................................................................................................................... سمت وشغل فعلي :

 

 امضاء  و مهر :                                                                   تاریخ:

 

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

      )فرم باال( کار آموزش صدور پروانه اشتغال به رخواست تکمیل فرم د-3

     و معرفي نامه از سازمان نظام مهندسي استان بوشهر گواهي-2

صالحیت تدریس رشته مورد درخواست )مدرک تحصیلي مرتبط ،سوابق حرفه ای و تدریسي و پژوهشي در رشته مورد  در کپي و اصل مدارک مربوط به  -1

  با تایید کمیته آموزشمرتبط با رشته مورد درخواست(  آموزشيرک شرکت در سمینار ، کنفراس و کالسهای خواست ، مدا

   کار ه اصل پروانه اشتغال ب-4

    امه (ن) در صورت تغییرات در شناسامه ناصل و کپي شناس -5

    شت آن(امه در پنجدید ) با ذکر نام و نام خانوادگي و شماره شناس 6*4 یک قطعه عکس-6

خزانه داری کل بانک مرکزی بنام   15030000IR 4003016102001003بحساب شماره  ( 3403ریال  )جهت سال  000/500/2رسید پرداخت مبلغ  -7

 (    تمرکز وجوه مربوط به صدور پروانه اشتغال  )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي ایران

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

 خواهد گردید.

 .و شهرسازی مراجعه نمایید راه اداره کلمهندسي  توسعهجهت تحویل مدارک فقط در روزهای شنبه الي دوشنبه هر هفته به واحد 

 30فرم شماره    


