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  :شماره   ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی/ درخواست تمدید
  :تاریخ 

  :پیوست 

               

  ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
  

  و احترام    با سالم
هاي پیوست و ضمن آگاهی کامل از مفاد آیین نامه  یید کلیه اطالعات درج شده در فرمبا تأ                  فرزند                       اینجانب                     

ا بو می باشم پروانه اشتغال به کار مهندسی  ءارتقا/  تمدیدمتقاضی به پیوست ، نون نظام مهندسی  و کنترل ساختمان و ارائه مدارك الزم اق 44ماده اجرایی 
در صورت  می باشم و تعهد می دهم               علم و اطالع کامل از قوانین و مقررات جاري اعالم می نمایم حداقل چهار روز کاري مقیم شهرستان       

و یا اثبات خالف ادعاهاي   ضمناً متعهد می شوم در صورت عدم رعایت موارد. به سازمان اقدام نمایم  بالفاصله نسبت به اطالع آدرس جدیدنشانی ،  تغییر 
همچنین  نموده و جبران کلیه خسارات احتمالی وارده به سازمان و اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اقدام ولغو عضویت خود  نسبت به ،ورت نیازفوق ؛ در ص

  .، سازمان رأساً نسبت به لغو عضویت اینجانب اقدام نماید  این صورتمی پذیرم که در 
  

  نام و نام خانوادگی مهندس                                                                                                   :شماره تلفن ثابت
  ضاءمهر و ام                                                                                                           :شماره تلفن همراه

  »تکمیل می شود                   این قسمت توسط دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان          « 
     گواهی اقامت غالب آخرین قبض تلفن+ ارائه اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی : در صورت تغییر محل سکونت       تسویه حساب              
مدارك مربوط به مسکن و شهرسازي استان                مدارك مربوط به سمینار یا همایش ، طبق شیوه نامه مرتبط: براي متقاضیان تمدید پروانه اشتغال  
 اشخاص حقیقی                  ) تجدید  –تمدید  –صدور ( فرم ضرورت تحکیم انضباط حرفه اي  نظامنامه رفتار حرفه اي اخالق در مهندسی ساختمان " تعهدنامه        " 
           مدارك اصل مربوط به همایش یا دوره هاي گذرانده خارج از استان در صورتی که تاریخ تمدید بیش از یک ماه گذشته باشد ( نامه عدم کارکرد براي تمدید پروانه( .  

  . پیوست ارسال می شودبرگ به          تعداد   و به  و تأیید بررسی ،                                           خانم مهندس / آقاي توسط ارائه شده مدارك 
  .از لحاظ این دفتر بالمانع استپروانه اشتغال به کار مهندسی  ءارتقا/ تمدید                     با توجه به احراز سکونت نامبرده در شهرستان      ضمناً 

  
  دفتر نمایندگیمدیر اجرایی و امضاء  نام      :                                                تاریخ :                                     شماره 

  مهر دفتر نمایندگی                                                                                                                       
  

  »سازمان استان تکمیل می شود  و قراردادهاي حقوقی اموراین قسمت توسط « 
  ) و تمرکز فعالیت حرفه اي احراز سکونت (اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان  نامهآئین  44کنترل ماده * 

  . خانم مهندس                                       بالمانع می باشد/ آقاي ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسی / تمدید
  

  سازمانو قراردادهاي حقوقی امور ء کارشناسامضانام و                                                                            
  تاریخ                                                                     

  » مالی سازمان استان تکمیل می شود اموراین قسمت توسط « 
کلیه             تا تاریخ                                       به شماره عضویت                                         مهندس خانم/  يبدینوسیله گواهی می شود آقا

                           ریال                          جمعاً به مبلغ       هاي مربوط به قدر السهم سازمان از بابت حق عضویت و غیره را در سال        بدهی
به حساب سازمان نظام مهندسی        به تاریخ                    طی فیش شماره                ) یالر                                                                 بحروف (

  .باشد نامبرده بالمانع می ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسی / تمدید ساختمان استان سمنان واریز و تا تاریخ فوق الذکر به سازمان بدهی ندارند ، لذا 
  امور مالی سازمان کارشناسنام و امضاء                                                                          

  تاریخ                                                                       
  »سازمان استان تکمیل می شود  امور ارتقاء و تمدیداین قسمت توسط « 

  .نامبرده بال مانع می باشد پروانه اشتغال به کار مهندسی  ءارتقا/ تمدید مورد بررسی قرار گرفته و پروانه اشتغال به کار مهندسی  ءارتقا/ تمدید مدارك 
به همراه سایر               صادر و در تاریخ               سازمان  یید ریاستپس از تأنامبرده  ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسی/ تمدید معرفی نامه  ضمناً

  . شد ارسال مدارك مورد نیاز به اداره کل مسکن و شهرسازي
  استان سازمان عضویت و صدور پروانهکارشناس امور امضاء نام و                                                                      

  تاریخ                                                                   
  TGF٢٨/٢/٩٩.٥: کد فرم 


