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 درخواست پروانه اشتغال به كار
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 شماره شناسنامه :             نام پدر :                      نام خانوادگي  :          :                              نام  مشخصات فردي :  -2

 مذكر   مونث   يت :  جنس              محل صدور :                                تاریخ تولد :                                     كدملي :     

 زردشتي             یهودي               مسيحي                      اسالم           دین :     -3
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                      نام خانوادگي 
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                     FAMILY 
 

 : شماره پروانه :مي باشد  (  تجربي كارداني   مهندسي    ) در صورتي كه داراي پروانه اشتغال به كار     -5

         :استان صادر كننده                                    : اعتبارپایان تاریخ 

       : معدل            : رشته                : پایه تحصيل                                                :محل تحصيل یا موسسه آموزش عالي دانشگاه  -6

 كد پستي :                                                                                                                         آدرس كامل پستي :     -7

 مراه : تلفن ه    :                            تلفن محل كار )   ثابت (                                      :تلفن محل سكونت ) ثابت ( 

 در صورتي كه تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار دارید :  -8

 با اذعان به اینكه براي نخستين بار است در خواست صدور پروانه اشتغال به كار كارداني مي نمایم و پيش از این از 

وانه اشتغال دریافت نكرده ام ، مرجع صادر كننده رسازي در استانها ، پرو شه راهو شهرسازي در تهران و سازمان  راهوزارت 

پروانه مجاز است در صورت مشاهده خالف واقع ، پروانه صادر شده را باطل نموده و تا هر زمان كه صالح بداند از صدور 

                                         كار در رشته   راي اینجانب خودداري ورزد ، با ارایه مدارك پيوست تقاضاي پروانه اشتغال به به كار كارداني بپروانه اشتغال 

 ارداني را مي نمایم . ك                         پایه

 استان اطالع دهيد . سازمان توجه :   در صورت تغيير آدرس يا شماره تلفن مراتب را سريعاً به صورت كتبي به

 امضا :
 تاریخ :

 

 شگاه محل تحصيل استعالم مي گردد و در صورت صدور تأیيدیه تحصيلي اقدام بعمل خواهد آمد .جهت ارایه خدمات خواسته شده از دان

 تاریخ : 

 شماره عضویت :


