
فرم اطالعات عضویت حقیقی  
 

 .اطالعات ذکس شده با خط خوانا و خودکاز آبی نوشته شود: ترکس 
 

 مشخصات فردی

 

                       : ًام

                       :ی ًام خاًَادي

                      First Name : 

                      Last Name : 

 

 13/     /           :تاسیخ تَلذ :     شواسُ شٌاسٌاهِ :     ًام پذس 

 :وذ هلی :     هحل صذٍس   :   هحل تَلذ 

 :هزّب                                     :دیي                    :  هلیت                  هجشد هتأّل     :ٍضعیت تأّل 

 هشوَل     سحیي خذهتد     هعافیت     خشیذ خذهت    پایاى خذهت  :ٍضعیت ًظام ٍظیفِ                                صى    هشد           : جٌسیت 

 
 تحصیلیمشخصات 

 

 ًَع گشایش سشتِ هذسن تحصیلی
 (ًاپیَستِ/پیَستِ)

 شْش وشَس ًام داًشگاُ تاسیخ فشاغت هعذل

    ####/##/##     فَق دیپلن

         لیساًس

         فَق لیساًس

         دوتشا

 
 سوابق شغلی

 

 تاسیخ خاتوِ تاسیخ ششٍع سوت شْش استاى ًْاد/اداسُ/ ًام ساصهاى  

 ####/##/## ####/##/##     فعلی

1     ##/##/#### ##/##/#### 

2     ##/##/#### ##/##/#### 

3     ##/##/#### ##/##/#### 

4     ##/##/#### ##/##/#### 

5     ##/##/#### ##/##/#### 

 

     ضعیفمتوسط          خوب          عالی          اًگلیسی  -:  بِ صباًْای هیضاى آشٌایی * 

 ضعیفمتوسط          خوب          عالی          سٍسی   -

 ضعیفمتوسط          خوب          عالی          عشبی    -

-   ..........          عالی          خوب          متوسطضعیف 

 

 شخصی                      خصوصی                       دولتی      :دس حال حاضش شوا دس چِ بخشی فعالیت هی وٌیذ* 

 سایر فعالیتهاتحقیقاتی     اجرائی     نظارت     طراحی            :فعالیت شوا دس وذام یه اص صهیٌِ ّای صیش است * 

 ..............................  .، به شماره عضویت ............................ بله، استان خیر                         آیا لبالً عضَ ًظام هٌْذسی ساختواى دس استاى ّای دیگش بَدُ ایذ؟* 

 



 آدرس و شماره تماس

 

 2تلفي 1تلفي سلوی 10 پستیوذ  آدسس 

     واسهحل 

     سىًَتهحل 
 

  صٌذٍق پستی  شواسُ فىس  2شواسُ ّوشاُ   1شواسُ ّوشاُ 

 

 صنذوق پستیمحل کار                 محل سکونت                 :     آدسس اصلی جْت هىاتبات * 

 

 محل درج نمونه امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اهضاء ًوائیذ لطفاً با خَدواس هشىی

 

 :داشتِ ایذ دس صَست توایل ریالً بٌَیسیذ... چٌاًچِ سَابك تألیف ، تشجوِ ، تحمیك ، ٍ * 

 

 

 

 

 

 .استعالم مذارک تحصیلی  السامی می باشذ پرونذه ،تکمیل  قبل از انجام مراحل عضویت و مطابق بخشنامه شورای مرکسی*** 

 مذارک الزم جهت تکمیل پرونذه عضویت

 :توجه توجه 

 ((و برابراصل السامی است ،اسکن جهت تطبیق ریلهمراه داشتن اصل مذارک ))
 .با صهیٌِ سفیذ سِ لطعِ رنگی 3×  4عکس    □

 (الضاهی است جْت تطبیك ّوشاُ داشتي اصل هذاسن تحصیلی).دفاتش اسٌاد سسویبشابش اصل شذُ اص طشیك  (دکترا/ارشذ/کارشناسی/کاردانی) سری 1 کپی از مذارک تحصیلی  و اصل □

 .دارنذگان مذرک تحصیلی کاردانی بایذ با مراجعه به سازمان نظام کاردانی ساختمان گواهی عذم عضویت و یا انصراف از عضویت ارائه نماینذ   □

 (باشذ A5وپی ّا بش سٍی واغز ) .کپی از تمام صفحات شناسنامه  و اصل □

 (باشذ A5وپی ّا بش سٍی واغز ) .پشت و رو کپی از کارت ملی و اصل □

 (باشذ A5وپی ّا بش سٍی واغز ) .پشت و رو کارت پایان خذمت کپی از و  اصل □

 .(گَاّی اشتغال بىاس)معرفی نامه از محل کار    □

 (.یا استشْاد هحلی هوَْس بِ هْش شَسای شْش ٍاًتماالت هلىی اص صفحِ اٍل تا ًمل وپی لَلٌاهِ هحضشی یا وپی سٌذاصل ٍ) احراز سکونت برگ  اصل □

 .تکمیل فرم عضویت   □

 . پست بانک 11312010021234477508ریال به حساب   000/200/1ارائه فیش بانکی به مبلغ    □


