
  

 و مشاوره جمهوری اسالمی اریان شناسیسازمان نظام روان
هاای و امور کمیسیونمعاونت نظارت حرفه  

 

 

 شناسی و مشاوره کشورهای سازمان نظام روانکمیسیون ای و امورنت محترم نظارت حرفهمعاو

 با سالم

اینجانب ............................................... به شماره .........................  و کد ای اعتبار پروانه فعالیت حرفهنظر به اینکه تاریخ 

هشمند است یابد، لذا با تقدیم مدارک مشروحه زیر، خواخاتمه می........... در تاریخ ................ عضویت ......................

 ید پروانه مبذول گردد.ضی برای تمدتقدستور فرمایید اقدام م

 تاریخ و امضا:   نام و نام خانوادگی:

 

 .......................................................................................................................................................................................................: ........... محل سکونتآدرس 

 ................................................................کد پستی :    تلفن : .......................................................

 )ذکر منطقه شهرداری در شهر تهران الزامی است(:  محل اشتغال رسآد

........................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .....کد پستی : ...........................................................   تلفن : ......................................................

 

 آدرس پست الکترونیک : ....................................................................................               تلفن همراه : ..............................................................

 

 مدارک مورد نیاز:

 اصل پروانه اشتغال تخصصی -1

 اداری( –)رسمی  4ˣ6قطعه عکس جدید دو  -2

 عکس تابلوی نصب شده )تابلوی مصوب و استاندارد سازمان قابل مشاهده توسط رهگذران و مراجعان( -3

 های مورد استفادهها و سربرگنمونه کارت -4

 )در صورت ارتقاء به مدرک باالتر(  و ریز نمرات تحصیلیمدرک آخرین کپی برابر اصل  -5

 شناسی و مشاوره با ذکر روزها و ساعات فعالیتات روانگزارشی از نحوه ارائه خدمخالصه  -6

 (  واریز به یکی از حساب های ذیل88225115رسید بانکی مبلغ محاسبه شده توسط امور مالی سازمان ) -7

  به نام سازمان نظام روان شناسی و مشاوره  6037997599217396یا به شماره کارت  0110102020003بانک ملی : شماره حساب

 کشور

 به نام سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور 6104337470841071و یا شماره کارت  8697974575: شماره حساب  بانک ملت 

الزم است یک نسخه از منشور به همراه و امضای آن،  های سازمانی()موجود در بخش فرم القی از سایت سازماندریافت دو نسخه منشور اخ -8

 .کار و در دید مراجعان نصب گردد  ردیگر در دفتسایر مدارک ارسال گردد و نسخه 

الزم است این فرم به همراه سایر  و امضای آن. های سازمانی()موجود در بخش فرم اخالقی از سایت سازمان تعهدنامهنسخه یک دریافت  -9

  مدارک ارسال گردد.

 

 114فرم 

 «تقاضای تمدید پروانه اشتغال»

www.pcoiran.ir 
 1439953151ی: پست کد  


