






 راُ ٍ شْرسازی استاى تَشْر ادارُ کل

ادارُ ًظام هٌْدسی ٍ هقررات هلی ساختواى 

 (اًتقالی از استاى ديگر)درخَاست توديد پرٍاًِ اشتؽال تِ کار هٌْدسی 

 
....................... صادرُ از ...................... دارای شوارُ شٌاسٌاهِ............  هتَلد سال ......................   فرزًد.................................... ايٌجاًة 

در  ......................................................از داًشگاُ يا هؤسسِ آهَزش عالی  13/   /   کِ در تاريخ     ........................................ٍ کد هلی 

ام، تقاضای توديد پرٍاًِ اشتؽال تکار هٌْدسی تشوارُ  فارغ التحصیل شدُ ..........................در رشتِ  ...........................پايِ تحصیلی 

ضوٌاً ايٌجاًة  .هی ًواين....................................   در استاى 13     /   /       صادرُ در تاريخ...................... در پايِ ...................... پرٍاًِ 

 .  هی تاشن   آهَزش  ٍ صالحیت     ًظارت رٍستايی  ٍ صالحیت     ًظارت گازدارای صالحیت 

: ................................................................................................................................................ آدرس هحل سکًَت 

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

: ......................................................................................................................................................  آدرس هحل کار 

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

: .............................................. تلفي ّوراُ : ....................................تلفي هحل کار ....................................تلفي هٌسل 

: ................................................................................................................................................... سوت ٍشؽل فعلی 

: تاريخ:                                                                                    اهضاء  ٍ هْر 

 (هدارک هَرد ًیاز ترای توديد پرٍاًِ اشتؽال تکار هٌْدسی ) 

       (فرم تاال)تکویل فرم درخَاست توديد  پايِ پرٍاًِ اشتؽال -1

       (2ٍ3ٍ4فرهْای  )تکویل ٍ ارائِ فرم اعالعات هٌْدسی -2

      (هعرفی ًاهِ)گَاّی عضَيت در سازهاى ًظام هٌْدسی ساختواى استاى تَشْر -3
     ًظارت رٍستايی ٍ ًاهِ از تٌیاد هسکي در صَرت داشتي صالحیت آهَزش ٍ صالحیت ًظارت گازًاهِ از ًظام در صَرت داشتي صالحیت - 4

        کپی تسَيِ حساب از سازهاى اهَر اقتصادی ٍ دارايی استاى-5

ارائِ اصل ٍ کپی هدرک تحصیلی کارداًی در صَرت ًاپیَستِ تَدى هدرک  )( آيیي ًاهِ اجرايی قاًَى7تِ استٌاد تٌد الف هادُ )اصل ٍ کپی هدرک تحصیلی هعتثر -6

فرم شوارُ . )تَضیح ايٌکِ فقظ داًشٌاهِ پاياى تحصیالت هَرد قثَل هی تاشد در ؼیر ايٌصَرت فرم تعْد ارائِ داًشٌاهِ تحصیلی تکویل گردد. (تحصیلی کارشٌاسی

49  ) 

 اصل ٍ کپی شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی   - 7

تِ استثٌای اعضاء رسوی ٍ پیواًی ّیأت علوی داًشگاُ ٍ هَسسات آهَزش عالی ) تِ تعد 1344اصل ٍ کپی کارت پاياى خدهت يا هعافیت دائن ترای هتَلديي سال -8

    (هَرد تايید ٍزارت علَم ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍری

 (    تا ذکر ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ شوارُ شٌاسٌاهِ در پشت آى )جديد  6*4 دٍ قغعِ عکس-9

قاتل )  تورکس ٍجَُ هرتَط تِ صدٍر پرٍاًِ اشتؽال  خساًِ داری کل تاًک هرکسی تٌام 4001036302009001 ريال تحساب شوارُ  000/60رسید پرداخت هثلػ - 10

     (پرداخت در کلیِ شعة تاًک هلی ايراى

         (قرهس رًگ: ًارًجی رًگ    ترق: سثس رًگ      هکاًیک: آتی رًگ    هعواری: عوراى( پَشِ -11

 

. جْت تحَيل هدارک فقظ در رٍزّای شٌثِ الی دٍشٌثِ ّر ّفتِ تِ ٍاحد ًظام هٌْدسی ادارُ کل راُ ٍ شْرسازی هراجعِ ًوايید

 51فرم شوارُ    
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