
 : ............................شماره                                       جمهوری اسالمی ایران                                                                       

 : ..............................تاریخ                                     و شهرسازی راهوزارت                                                                      

 ............................. :استان                        دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای                                                         
 

                                بسمه تعالی                                                                                            

 برگ درخواست صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی

               

 مشخصات فردی -1
 

 ت ــــــــــــلیـــــم               در                                              ــــــــپنـــــام             

 تــــــــولدل ـــــمح                                ه                                  ـــماره شناسنامـش            

 تاریـــــخ تــــــــولد                                                            صــــــــدورل ــمح            
 

 

 مذکر     مؤنث                            :            جنسیت  

 پسر       دختر             تعداد فرزندان                         متآهل مجرد                          :   وضعیت تأهل  

 زرتشتی ـودی         یهــــ   سیحی            م     الم                   اس:         یــــــن د

 مشمول             در حین خدمت          معافیت              خدمت                  پایان :     وضعیت نظام وضیفه 
 

 ؟    کرده اید قبالً پروانه اشتغال از استان دیگری دریافتآیا 

 شماره پروانه اشتغال                                              نام استان             بلی                         خیر   

 

                         آدرس محل سکونت                                                                                                  

 کد پستــــــــی               

         آدرس محل کـــار                                                                                                              

 کد پستــــــــی

 تلفن محل کار                                    همراه      تلفن منــــــــزل                            

 

 .لطفاً قبل از پاسخ به برگ درخواست به نکات زیر توجه فرمایید    

 وم فرمایید تا در صحت مندرجات اشکالی پیش نیاید مطالب را خوانا و با دقت مرق. 

  در صورت کـمبـود جـا جـهـت درج اطـالعات و یـا تـمایل به ارائه اطالعات افزونتر لطـفاً از برگ اضافی اسـفاده نمـائید     . 

  رامی می باشم پذیرای پیشنهادهای آن عضــو گ« نظام مهندسی ساختمان » جهت ارتقای سطح علمی ، فنی و حرفه ای. 

 در صورت مشاهده هر نوع نقص یا کمبود در ارائه خدمات ، لطفاً پیشنهاد عملی خود را جهت رفع نقص یا کمبود با : یاد آوری 

 با تشکر                                                                       .توجه به امکانات موجود مرحمت فرمایید 

 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای                                                                                               
 

                     :نام 

                     :نام خانوادگی 



 

 بسمه تعالی

 

 ریاست محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجانغربی

 

 :با سالم 

به شماره شناسنامه ....................................... فرزند ................................................. ....احتراماً اینجانب           

التحصیل سال فارغ .................................. ساکن شهرستان ............................ صادره از .................................................. 

/ آموزشکده / از دانشگاه ........................................ گرایش ....................................... در مقطع کاردانی رشته .......... 

اردانی به شماره عضویت عضو سازمان نظام ک...................................................................... سایر / مؤسسه 

دوره های با توجه به اینکه .................... دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی در پایه ................................................. 

قبالً از حسن همکاری . دارم خود را ........................ در پایه پروانه اشتغال  صدور، تقاضای  ارتقاء پایه را گذرانده ام

 .جنابعالی کمال تشکر را دارد 

 

 تاریخ                                                                                                                  

 محل امضاء عضو                                                                                                         

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم تعهد
 

پروانه اشتغال به  به شمارهساختمان استان  عضو سازمان نظام کاردانی..................................................... اینجانب 

 .م می دارم که موارد ذیل را مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع می باشماعال .................................................کار

 

 :هر زمان درخصوص اشخاص دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی یا کاردانی، برای وزارت راه و شهر سازی محرز شود که 

 .اسامی یا فعالیت مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و شاغالن در شخص حقوقی صوری است –الف 

 .پذیرش تعهد یا کارها یا تأییدیه ها بصورت صوری انجام شده است  – ب

 .برگ های تعهد، صورت جلسات یا تأییدیه ها بصورت سفید امضاء یا غیر واقعی بوده است  –پ 

 .مهر شخص حقیقی به شخص حقوقی یا اشخاص غیر واگذار شده است  –ت 

واقعی به شخص حقوقی واگذار یا اجاره داده شده یا فروخته شده  پروانه اشتغال اشخاص حقیقی بدون کار و فعالیت –ث 

 .است 

 .شخص حقوقی تغییرات ثبتی را در مهلت مقرر در این شیوه نامه به مراجع مربوط اعالم نکرده است  –ج 

 .شخص حقیقی یا حقوقی بدون دلیل موجه از ارائه خدمات خودداری می کند  –چ 

 .دلیل شرایط احراز صالحیت را از دست داده است  شخص حقیقی یا حقوقی به هر –ح 

ارائه خدمات طراحی، نظارت یا پیمانکاری یا سایر خدمات مهندسی ساختمان یا مداخله در این امور یا واسطه شدن در  –خ 

انجام این خدمات برای سایر مهندسان و اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط شخص حقیقی یا حقوقی یا اشخاص امتیازآور 

 .خص حقوقی صورت گرفته است ش

آئین نامه اجرائی قانون نظام  32ماده « ح»و « ج»معرفی یا بندهای شخص خاطی اعم از حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی 

با تعلیق پروانه اشتغال بکار، دارنده آن تا رفع تعلیق . درباره وی اعمال خواهد شد 5231مصوب مهندسی و کنترل ساختمان 

 .عالیت براساس پروانه نمی باشد مجاز به ف

 

  نام و نام خانوادگی                                                                                      

 مهر و امضاء                                                                                          
 


