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 استان مرکزیسازمان نظام مهندسی

 بسمه تعالی

 برگ درخواست صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی

 مشخصات فردی -1

 

 ملیت:                                            نام پدر:                                   

 محل تولد:                                         شماره شناسنامه:                      

 محل صدور:                                                                      تاریخ تولد:

 جنسیت:                     مونث                  مذکر

 ...........پسر        .............تعداد فرزندان: دختر                                  ضعیت تاهل:             مجرد                   متاهل                و

 یهودی                   زرتشتی                        مسیحی                 اسالم                            دین:

 مشمول        در حین خدمت                معافیت              پایان خدمت     وضعیت نظام وظیفه:

 آیا قبال پروانه اشتغال از استان دیگری دریافت کرده اید؟

 ......................................شماره پروانه:                       (                           بلی)نام استان:                خیر            

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

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

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

 ....................................................................تلفن همراه:

 .............................سمت و شغل همسر:                            .....................................................سمت و شغل فعلی: 

 مشخصات تحصیلی -2

 شهر دانشگاه تاریخ اخذ مدرک تاریخ شروع گرایش رشته مدرک تحصیلی

       

       

       

       

 نام:

 نام خانوادگی:

 First name برگردان نام به التین:

 Last name برگردان نام خانوادگی به التین:
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 سوابق شغلی و تجربی -3

 شهر:.........................................  .... استان:................................  نام کارفرما:...................     .....................نام پروژه: ..........................................

 تاریخ کار:....................     مدت کار:.................................  سمت:.......................................                                                                        

 .....................    نام کارفرما:...................   استان:....................................   شهر:......................................: .............................................نام پروژه

 تاریخ کار:....................     مدت کار:.................................  سمت:.......................................                                                                        

 ..............................   شهر:..................................................    نام کارفرما:...................   استان:...............نام پروژه: .............................................

 ................تاریخ کار:....................     مدت کار:.................................  سمت:.......................                                                                        

 .....................    نام کارفرما:...................   استان:....................................   شهر:......................................نام پروژه: .............................................

 تاریخ کار:....................     مدت کار:.................................  سمت:.......................................                                                                        

 ...........   استان:....................................   شهر:..................................................    نام کارفرما:.................نام پروژه: .............................................

 مت:.......................................تاریخ کار:....................     مدت کار:.................................  س                                                                        

 .....................    نام کارفرما:...................   استان:....................................   شهر:......................................نام پروژه: .............................................

 تاریخ کار:....................     مدت کار:.................................  سمت:.......................................                                                                        

 

 سایر اطالعات -4

 میزان تسلط به زبانهای خارجی: -

 سابقه ترجمه و تالیف: -

 ریس:سابقه تد -

 سابقه تحقیق: -

 

 

 



 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت مسکن و شهرسازی

 معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای

 گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی

 حصیلی:.........................................................تدارای مدرک      ...............................................................خانم/ آقای..........................گواهی می شود:

 ریخ:.........../.........../.......... تا تاریخ:.............../..................../....................در رشته:...................................................................................................از تا

 در اجرای پروژه یا پروژه های زیر همکاری داشته اند:

 وژهپایان پر شروع پروژه نوع مسئولیت در پروژه محل اجرای پروژه                              نام پروژه ردیف
مدت 

 اشتغال

       

       

       

       

       

 

 که عضو  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:                                                                      مشارکت داشته اند و اینجانبان :

 و بیش از ده سال سابقه کار در حرفه مهندسی می باشیم ،                                                               و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شماره:

 همکاری ایشان در اجرای پروژه یا پروژه های فوق را گواهی می نمائیم.

ست در صورت مشاهده خالف واقع،اقدام این گواهی ،با یقین به صحت مندرجات آن مورد تائید می باشد و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز ا

 قانونی الزم به عمل آورد.

 .........................................................................نام و نام خانوادگی :.....................................................................................نام و نام خانوادگی:.

 ..............................شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی:............................................... شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی:.........

 امضاء              امضاء                                                                                            

 

 ه نام برده شده مورد تایید می باشد.مشارکت خانم/ آقای............................................................... با مشخصات فوق در اجرای پروژه یا پروژه هایی ک

 استان.................................................سازمان نظام مهندسی ساختمان 
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 موضوعات علمی و فنی مورد عالقه-

 

 سابقه کار:                                      داخل کشور:                            خارج کشور:-

 

 

 

 تاریخ فیش بانکی:                      شماره فیش بانکی:                                                  -

 

 شماره عضویت نظام مهندسی استان:                                        تاریخ عضویت نظام مهندسی استان:-

 

 مشخصات آزمون-

  تاریخ آزمون:

 

 رشته آزمون:

 

 پایه قبولی:

 

 صالحیت پذیرفته شده:

 

یافت کرده اید یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است ضمن اشاره به تاریخ آزمون مربوطه، مدارک آیا قبال بدون شرکت در آزمون پروانه در

 قبولی مربوطه را ضمیمه فرمایید.

 

 

 

 

 :مجری حقوقی و.......( هستید ؟ با ذکر نام و مشخصات کامل  –آزمایشگاه  -انبوه ساز-دفاتر–آیا عضو )حقوقی 

 

 

 

 

 

 

 

 امضا و تاریخ متقاضی

 

 


