
  
  جمهوري اسالمي ايران

  و شهرسازي راهوزارت 
  و شهرسازي استان تهران  راه اداره كل

  ساختمان استان تهرانسازمان نظام كارداني 
  * درخواست صدور پروانه اشتغال به كاركارداني 

  )پايه   ارتقا(
         ................... داراي شناســـنامه شـــماره:..............................متولـــد ســـال ....................: ........فرزنـــد : ......................................................اينجانـــب 

در پايـه  ............................ :................................از دانشگاه يا موسسـه آمـوزش عـالي    ...............................كه درتاريخ :.................................صادره 
  .فارغ التحصيل شده ام............:..............با معدل كل :...............................................در رشته :..........................تحصيلي 

       .....................ته و در رشـ ..........درپايـه .............................................كـارداني شـماره    با عنايت به اينكه اينجانب داراي پروانه اشـتغال بـه كـار   
كنون مرتكـب هـيچ گونـه خـالف صـنفي و          ضمن اظهار بـه اينكـه تـا    ،و با توجه به اينكه مراحل قانوني مربوطه را طي نموده ام مي باشم

پروانه اشتغال جديـد اينجانـب    نسبت به صدور تا محترم درخواست مي نمايم سازمان زير از آنه مدارك اينك با ارايحرفه اي نگرديده ام، 
از اسـت در صـورت   ديهي است مرجع صادر كننده پروانه اشتغال مجب. درا معمول نمايياقدام الزم ....... .................و در رشته ..............در پايه 

د از صدور پروانه اشتغال به كـار كـارداني بـراي    نهرزمان كه الزم بدان صادر شده را باطل نموده و تا ، پروانه اشتغالمشاهده خالف واقع
الزم به ذكر است اينجانب تعهد مي نمايم در صورت دريافت پروانه اشتغال مهندسي، نسـبت بـه ابطـال پروانـه      .نماينداينجانب خودداري 

  .اشتغال كارداني خود اقدام نمايم
  

  :تاريخ                                      
  :  امضا                                     

  
  كارداني پروانه اشتغال به كار ارتقا مدارك مورد نياز براي 

   .ه فرم اطالعات كاردانييتكميل و ارا -1
 .ساختمانسازمان نظام كارداني ه فرم تسويه حساب با يارا -2

از تـاريخ   ) و حجـاب كامـل   مقنعهاله و كراوات ، براي خانم ها با ك،بدون عينك -پشت زمينه سفيد  ( تمـام رخ  رنگي 4×6قطعه عكس  2 -3
 .ماه نگذشته باشد 6تن عكس بيش از گرف

و  راهنـزد بانـك ملـي ايـران بـه نـام سـازمان         2176311218007به حساب جاري سيبا به شـماره   ريال 000/60اصل رسيد پرداخت  -4
 .)قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران (شهرسازي استان تهران 

بـه   101نزد بانك رفاه كاگران شعبه مركزي كد  1780360به حساب جاري همراه به شماره  ريال 000/250اصل فيش واريزي به مبلغ  -5
 .)يا امور مالي سازمان، مستقر در دفتر سازمان و قابل پرداخت در كليه شعب بانك رفاه كارگران(ساختمان  سازمان نظام كاردانينام 

 .)در صورتي كه اعتبار پروانه قبلي به اتمام رسيده باشد( .تسويه حساب مالياتي از نزديكترين اداره مالياتي به آدرس پشت پروانه - 6
در صـورتي كـه   ( .جراي سـاختمان ام مهندسي و كنترل اقانون نظ 26كار بعد از فراغت تحصيل با توجه به ماده ه ه گواهي اشتغال باراي -7

سابقه كار از شركت خصوصي باشد داشتن روزنامه رسمي شركت ضروري مي باشـد و اگـر  پـروژه اي باشـد كپـي پروانـه اشـتغال        
 .)الزم به ذكر است كه قيد مدت كاركرد و سمت در گواهي اشتغال ضروري مي باشد(.الزامي است  -پشت و رو – مهندسين تاييد كننده

  .فني مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته هاي موضوع قانون  براي دارندگان مدرك كاردان)  الف
  3سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوطه ، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه  5داشتن  -
سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيـت در آزمـون ضـروري     6داشتن  1به پايه  2از پايه سال و 4داشتن  2به پايه  3جهت ارتقا از پايه  -

 .است 

  :براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي در يكي از رشته هاي موضوع قانون )  ب
  . 3مربوطه ، پروانه اشتغال بكار كارداني پايه  سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته 6داشتن  -
سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون ضروري  6داشتن  1به پايه  2سال و از پايه  4داشتن  2به پايه  3جهت ارتقا پايه از پايه  -

  . است 
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