
 »فرم درخواست استفاده از ظرفيت اشتغال پايه ارشد«   

  بسمه تعالي  

  رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
  با سالم ،

   □نظارت    پايه  □طراحي    احتراماً، اينجانب                                 عضو شماره                آن سازمان و داراي پروانه اشتغال بكار پايه

ضمن           شماره □حقيقي  □حقوقي عضو              مورخ      شماره □اجرا     پايه
مبحث دوم مقررات ملي  ١٨ماده  ٣-١٨ارائه سوابق كاري خود تقاضاي اخذ صالحيت و استفاده از طرفيت اشتغال مهندسان پايه ارشد موضوع بند 

  اقدام الزم را معمول دارند.ساختمان را دارم. خواهشمند است دستور فرمايند 
 ) تصوير مدرك تحصيلي٣) تصوير پروانه اشتغال بكار       ٢سوابق كاري         )١

  مهر و امضاء                                                                                                                               
    

  اداري اقدام با رعايت ضوابط امور دبيرخانه :
  مدير اجرايي                                                                                            

  
  اعالم نظر واحد اداري :   اعالم نظر واحد ثبت ظرفيت :

  □ ندارد □انتظامي دارد شورايرأيپروندهمحتوياتاسبراس

                                                      
  » ................................... پايه ارشد رشته يه يك جهت استفاده از ظرفيت اشتغال پا«كميته بررسي سوابق مهندسان 

جهت بررسي و  راحترامًا ، بدينوسيله مشخصات سركار خانم / آقاي مهندس                              عضو شماره                    سازمان  بشرح زي   
  اعالم نظر بحضور ارسال مي گردد. 

  پروانه صادره و تمديد شده با باالترين پايه  تحصيالت

تاريخ فراغت   رشته  مدرك
  از تحصيل

نام دانشگاه 
  تحصيلمحل

  تاريخ صدور (آزمون يا دوره)
تاريخ آخرين   ١پروانه اشتغال بكار پايه اولين 

  تمديد
  پايه

  اجرا  نظارت  طراحي  اجرا   نظارت  طراحي
  

                      كارشناسي
  

        كارشناسي ارشد
  

    دكتري
      

    
  مدير اجرائي سازمان  باشد.ان ميصحت مندرجات فرم مورد تأييد امور اداري سازم

  
    

  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
  با سالم ، 

                                   پرونده سركار خانم / آقاي مهندسباشد. كه مورد تأييد امور اداري مياحتراماً،  با عنايت به اطالعات صدراالشاره تكميل شده توسط سازمان 
 ٣-١٨بررسي و با توجه به محتويات پرونده و سوابق ارايه شــده بــه اســتناد بنــد          در جلسه مورخ                    شماره    عضو
  فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان نامبرده واجد شــرايط جهــت اســتفاده از حــدود صــالحيت و ظرفيــت اشــتغال مهندســان پايــه ارشــد  ١٨ماده 

  ١٦/٩قباشند. مي  اجرا  طراحي   نظارت
  

  مهر و امضاء اعضاء كميته بررسي سوابق مهندسان

  

 .لطفًا فقط اين قسمت كادر تكميل شود: توجه


