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 ساختمان مهندسی توسعه دفتر

62/26/2911  

 292612/094صادره

 دارد

 مه تعالیبس  

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان ) کلیه استان ها (

 

 با سالم

های متعدد واصله به با توجه به درخواستو  60/0/2911مورخ  094/10449ه پیرو بخشنامه شماراحتراماً،    

 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان 26/26/2911/س ن مورخ 99929نامه شماره  ازجمله این دفتر

و کرونا مقابله با ستاد ملی ابالغی های در اجرای دستورالعملبه کار و های اشتغال مبنی بر تمدید اعتبار پروانه

اشخاص کلیه  های اشتغال به کاروانهبار پراعتبدینوسیله  ،بیماری در سراسر کشورشرایط شیوع ستمرار نظر به ا

 2911سال  ابتدای که تاریخ اعتبار پروانه ایشان از تجربی اناعم از مهندسی، کاردانی و معمار حقیقی و حقوقی

 می گردد. تمدید 13/4/3411پایان یافته است تا تاریخ 

تاریخ اعتبار پروانه اشتغال به کار ایشان در دوره زمانی  که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مذکورهمچنین    

 ،( 20/26/19ورخ م 296124/094شماره بخشنامه موضوع ) منقضی شده 61/26/2919لغایت  2/22/2919

نسبت به تمدید پروانه اشتغال به کار خود اقدام نمایند و در صورت عدم اقدام تا  92/9/2044تا تاریخ  موظفند

  فاقد اعتبار خواهد بود. 2/0/2044پروانه این دسته از اشخاص از تاریخ  ،تاریخ مذکور

ضمن اطالع رسانی مناسب به  مکلفندهای نظام مهندسی/کاردانی ساختمان استان شایان ذکر است سازمان   

گیری و بهره مربوطبینی تمهیدات پیش های الزم وریزیانجام برنامه اب، مشمول این بخشنامه یکلیه اعضا

های دستورالعملهای جاری و ضوابط و بخشنامهغیرحضوری و با رعایت کامل خدمات ارائه از سرویس حداکثری 

اشتغال به کار آن  پروانه ...و  ، ارتقاءتمدیدصدور، انجام فرایندهای ، نسبت به مراجع ذیصالح یابالغبهداشتی 

 . اقدام نمایند ،باشندخدمات موصوف میدریافت که متقاضی  ییاز اعضا دسته

های موصوف را بر عهده ها مسئولیت نظارت بر اقدامات سازمانبر این اساس، ادارات کل راه و شهرسازی استان   

 خواهند داشت.
 

 

 

 : رونوشت

 استحضار ساختمان،جهت و مسکن محترم معاون-محمودزاده دکتر آقای جناب

 عبدی محمد علی

 ساختمان مهندسی توسعه دفتر مدیرکل
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 اقدام دستور صدور و استحضار ساختمان،برای مهندسی نظام سازمان محترم رئیس-خرم مهندس آقای جناب

 ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون اجرایی نامه آئین 111 ماده «ذ» بند وفق مقتضی

 وفق مقتضی دستور صدور و استحضار ساختمان،برای کاردانی نظام سازمان محترم رئیس-صفری مهندس آقای جناب

 .1631 مصوب ساختمان فنی های کاردان ای حرفه تشکیالت نامه آئین اصالحیه 61 ماده


