جهت تمدید پروانه اشتغال مدارک زیر در سامانه تیکتینگ به صورت یک فایل pdfودریک تیکت
(برای واحد امور اعضاء-تمدید پروانه)آپلود شود.
-1مفاصاحساب مالیاتی (جْت دزیافت هفاصاحساب هالیاتی تا تَجِ تِ ازسال اعالعات هٌْدسیي تِ ادازات دازایی تدٍى ًیاش تِ ًاهِ اش
ساشهاى هستقیوا تِ حَشُ هالیاتی ذَیص ٍ دز صَزت ًداضتي پسًٍدُ هالیاتی تِ حَشُ ی دازایی هحل سکًَت ذَد هساجعِ ًوَدُ (تا اعالم
ضوازُ ًاهِ /104/56862ظ ادازُ کل دازایی)  ،هفاصاحساب ذَد زا اذر ًوایید).

 -2تصًیرپشت ي ريی پرياوٍ اشتغال بٍ کار مُىدسی
 -3عكس (( 3*4آقایاى تدٍى کالُ،عیٌک،کساٍات،آزایص هَ  ،تا لثاس زسوی اش یک ًگاتیَ ٍ دز اًداشُ 3*4تاضد ذاًن ّا تا حجاب
کاهل،تدٍى آزایص ٍ تا هقٌعِ سادُ (عکس کپی قاتل قثَل ًوی تاضد) اش تازید گسفتي عکس تیص اش 6هاُ ًگرضتِ تاضد)).
 -4فیش باوكی تِ ًام ٍشازت اهَز اقتصادٍدازائی تِ هثلػ  00/000ریال (قاتل پسداذت دزکلیِ تاًک ّاٍیاپسداذت تِ صَزت الکتسًٍیکی)
تِ ضوازُ ضثا  ٍ IR 750100004061000902024643ضٌاسِ ً 308333333333333160101611530001صد تاًک هسکصی

-5پرداخت حق عضًیت هعَقِ ٍ سال جازی اش عسیق سایت ساشهاى ( /)esfceo.irسایت قدین /قسوت تودید عضَیت
-6تكمیل فرم شمارٌ 1
*دز صَزت تؽییس آدزس هحل سکًَت(هؽایست آدزس اعالهی دز فسم ضوازُ 1تا آدزس پطت پسٍاًِ اضتؽال) ازائِ کپی سٌد یا اجازُ
ًاهِ هٌصل ٍ یکی اش قثَض اًطعاتات اش آدزس جدید الصاهی هی تاضد.
*دزصَزت تؽییس هحل سکًَت تِ ضْسستاى ٍتائید احساش اقاهت ؼالة دز ضْسستاى هَزدًظس ًاهِ تاییدیِ عضَیت اش ٍاحد دفاتس
ًوایٌدگی ازائِ گسدد.

( -7يیژٌ مُىدسیه رشتٍ معماری ي عمران دارای صالحیت اجرا)
الف :گَاّی گرازاًدى دٍزُ  ( hseگرازاًدى دٍزُ تسای پایٍ  1ي  2ي  3صالحیت اجسا الصاهی هی تاضدٍ دز صَزت عدم
توایل جْت ضسکت دز دٍزُ هرکَز فسم ضوازُ  2ضویوِ هدازک تودید گسدد).
*جْت ثثت ًام دٍزُ ی ( hseبه سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس learn.iut.ac.irمراجعه فرمایید،
درخصوص ثبت نام و زمان دوره مذکور با واحد اموزش تماس حاصل فرمایید)

ب :دٍزُ ّای آهَشضی ازتقا پایِ هستَط تِ صالحیت اجسا(تسای پایٍ َای  1ي 2اجسا الصاهی هی تاضد (دز صَزت عدم توایل ضسکت
دز دٍزُ هرکَز فسم ضوازُ  3تکویل گسددّ .وچٌیي جْت اعالع اش زًٍد تسگصازی دٍزُ ّا تا ٍاحد آهَشش ساشهاى تواس تگیسید)
*عثق دستَزالعول ازسالی دفتس هقسزات هلی (ٍشازت زاُ ٍ ضْسساشی) تِ ضوازُ  19165/420هَزخ  ٍ 1399/02/30اتالغ تَسظ ادازُ
کل زاُ ٍ ضْسساشی اصفْاى هَظف تِ گرزاًدى دٍزُ ّای آهَشضی ازتقا هستَط تِ صالحیت اجرا دزج ضدُ دز پسٍاًِ هی تاضٌد.الشم
تِ ذکس است دز صَزتی کِ دز شهاى تودید پسٍاًِ دٍزُ ّای هرکَز زا ضسکت ًکسدُ ٍگَاّی دٍزُ ّا زا ازائِ ًٌوائید ،پسٍاًِ اضتؽال تا
اعتثاز 6هاِّ تودید هی گسدد/.

