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اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان

درخواست تمديد پروانه اشتغال به کار مهندسی (انتقالی از استان ديگر)
اينجانب  ....................................فرزند  ......................متولد سال  ............دارای شماره شن اسنامه ......................صادره از .......................
 31 / /از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالی  ......................................................در

و کد ملی  ........................................که در تاريخ

پايه تحصیلی  ...........................در رشته  ..........................فارغ التحصیل شده ام ،تقاضای تمديد پروانه اشتغال بکار مهندسی بشماره
پروانه  ......................در پايه  ......................صادره در تاريخ
دارای صالحیت نظارت گاز

 و صالحیت نظارت روستايی

/ /

 31در استان  ....................................می نمايم .ضمناً اينجانب

 و صالحیت آموزش  می باشم.

آدرس محل سکونت ................................................................................................................................................ :
کد پستی .................................................................................................................................................................. :
آدرس محل کار ................................................................................................... ................................................... :
کد پستی ................................................................................................................................................................... :
تلفن منزل ....................................تلفن محل کار .................................... :تلفن همراه .............................................. :
سمت وشغل فعلی .................................................................................. ................................................................. :
تاريخ:

امضاء و مهر :

( مدارک مورد نیاز برای تمديد پروانه اشتغال بکار مهندسی)
-3تکمیل فرم درخواست تمديد پايه پروانه اشتغال (فرم باال)
-2تکمیل و ارائه فرم اطالعات مهندسی ( فرمهای 2و1و)4





-1گواهی عضويت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر (معرفی نامه)



 -4نامه از نظام در صورت داشتن صالحیت نظارت گاز و صالحیت آموزش و نامه از بنیاد مسکن در صورت داشتن صالحیت نظارت روستايی 
-5کپی تسويه حساب از سازمان امور اقتصادی و دارايی استان



-6اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (به استناد بند الف ماده  7آيین نامه اجرايی قانون) (ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی کاردانی در صورت ناپیوسته بودن مدرک
تحصیلی کارشناسی) .توضیح اينکه فقط دانشنامه پايان تحصیالت مورد قبول می باشد در غیر اينصورت فرم تعهد ارائه دانشنامه تحصیلی تکمیل گردد( .فرم شماره
)44



 -7اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی



-8اصل و کپی کارت پايان خدمت يا معافیت دائم برای متولدين سال  3144به بعد ( به استثنای اعضاء رسمی و پیمانی هیأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی
مورد تايید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری)



-4دو قطعه عکس  6*4جديد ( با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه در پشت آن)



 -31رسید پرداخت مبلغ  61/111ريال بحساب شماره  4113116112114113خزانه داری کل بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه مربوط به صدور پروانه اشتغال (قابل
پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ايران) 
-33پوشه ) عمران :آبی رنگ

معماری :سبز رنگ

مکانیک :نارنجی رنگ

برق :قرمز رنگ)



جهت تحويل مدارک فقط در روزهای شنبه الی دوشنبه هر هفته به واحد نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمايید.

