
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان هرمزگان

لوله کشی آب و فاضالبار مجري حقیقیصدور پروانه اشتغال بککاربرگ درخواست 

مار
 ش

گ
ربر

کا
-ه

3
ب

ضال
 فا

ب و
ی آ

قیق
ي ح

جر
م

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان 

آب و لولـه کـشی   صدور پروانه اشتغال بکار مجري حقیقیبا تقدیم مدارك پیوست تقاضاي     ......... ............................................................................................اینجانب  

. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات الزم معمول گردد. در استان هرمزگان را دارمفاضالب 
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:مدارك موردنیاز

 3کاربرگ شماره (ارائه درخواست صدور پروانه در سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان (

 4کاربرگ شماره (تکمیل کاربرگ تعهدنامه مجریان (

 مرتبط با موضوع یا پروانهجواز کسب تصویر برابر با اصل

 مقررات ملی ساختمان16گواهینامه مبحث تصویر برابر با اصل

 ویژه مجریان تکمیلیدوره هاي آموزشیگواهینامهتصویر برابر با اصل

 مهارت فنی و حرفه اي در رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان پروانه تصویر برابر با اصل

 لی شناسنامه و کارت مبرابر با اصل تصویر

 3× 4دو قطعه عکس

 در صورت دارا بودن(ارائه تصویر برابر با اصل پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی(

ارائه تصویر برابر با اصل مدرك تحصیلی

  بـه حـساب    .................................................................................. ...بـه مبلـغ     .................................................................................... فیش بانکی به شـماره      اصل

هزینه کارشناسی بررسی سوابق متقاضی     بابت................................................................... عهده  ................................................................................. شماره  

و صدور مجوز فعالیت 

سازمان نظام مهندسـی سـاختمان   کنترل و بازرسی تاسیسات برابر با اصل کردن کلیه مدارك به استثناي مدرك تحصیلی توسط واحد      
.                پذیردهرمزگان انجام می


