
 فرم اطالعات عضویت حقیقی 
 

 تذکر : اطالعات ذکر شده با خط خوانا و خودکار آبی نوشته شود.
 

 مشخصات فردی

 

                       : نام

                       ی :نام خانوادگ

                      First Name : 

                      Last Name : 

 

 31/     /           تاریخ تولد :     شماره شناسنامه :     نام پدر :

 کد ملی :     محل صدور :     محل تولد :

 مذهب :                                    دین :                     ملیت :                  مجردمتأهل     وضعیت تأهل :

 مشمول     رحین خدمتد     معافیت     خرید خدمت    پایان خدمت  وضعیت نظام وظیفه :                               زن    مرد            جنسیت :

 
 تحصیلیمشخصات 

 

 نوع گرایش رشته مدرک تحصیلی
 )پیوسته/ناپیوسته(

 شهر کشور نام دانشگاه تاریخ فراغت معدل

    ####/##/##     فوق دیپلم

         لیسانس

         فوق لیسانس

         دکترا

 
 سوابق شغلی

 

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع سمت شهر استان نام سازمان / اداره/نهاد 

 ####/##/## ####/##/##     فعلی

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

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

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

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

 

     ضعیفمتوسط          خوب          عالی           انگلیسی -  به زبانهای :میزان آشنایی * 

 ضعیفمتوسط          خوب          عالی            روسی -

 ضعیفمتوسط          خوب          عالی            عربی  -

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

 

 شخصی                      خصوصی                       دولتی      در حال حاضر شما در چه بخشی فعالیت می کنید:* 

 فعالیتهاسایر تحقیقاتی     اجرائی     نظارت     طراحی            فعالیت شما در کدام یک از زمینه های زیر است :* 

 بله، استان ............................ ، به شماره عضویت ..............................  .خیر                         آیا قبالً عضو نظام مهندسی ساختمان در استان های دیگر بوده اید؟* 

 351 - 352داخلی  1333شماره تماس : 

 



 آدرس و شماره تماس

 

 2تلفن 3تلفن رقمی 33 پستیکد  آدرس 

     کارمحل 

     سکونتمحل 
 

  صندوق پستی  شماره فکس  2شماره همراه   3شماره همراه 

 

 صندوق پستیمحل کار                 محل سکونت                 آدرس اصلی جهت مکاتبات :     * 

 

 محل درج نمونه امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شودلطفاً با خودکار مشکی امضاء 

 بنویسید: در کادرذیلچنانچه سوابق تألیف ، ترجمه ، تحقیق ، و ... داشته اید در صورت تمایل * 

 

 

 

 

 

 تکمیل پرونده ، استعالم مدارک تحصیلی  الزامی می باشد. قبل از انجام مراحل عضویت و مطابق بخشنامه شورای مرکزی*** 

 تکمیل پرونده عضویتمدارک الزم جهت 

 توجه توجه :

 و برابراصل الزامی است(( ،اسکن جهت تطبیق ذیل))همراه داشتن اصل مدارک 

 با زمینه سفید سه قطعه. رنگی 3×  4عکس    □

 الزامی است( جهت تطبیق داشتن اصل مدارک تحصیلی)همراه .دفاتر اسناد رسمیبرابر اصل شده از طریق  )کاردانی/کارشناسی/ارشد/دکترا( سری 1 کپی از مدارک تحصیلی  و اصل □

 دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی باید با مراجعه به سازمان نظام کاردانی ساختمان گواهی عدم عضویت و یا انصراف از عضویت ارائه نمایند.   □

 باشد( 5A)کپی ها بر روی کاغذ  کپی از تمام صفحات شناسنامه.  و اصل □

 (باشد 5A)کپی ها بر روی کاغذ  .پشت و رو کپی از کارت ملی و اصل □

 باشد( 5A)کپی ها بر روی کاغذ  .پشت و رو کپی از کارت پایان خدمت و  اصل □

 .)گواهی اشتغال بکار(معرفی نامه از محل کار    □

 (.یا استشهاد محلی ممهور به مهر شورای شهر وانتقاالت نقل ملکی از صفحه اول تا کپی سند اصل وکپی قولنامه محضری یااصل و) برگ احراز سکونت  اصل □

 تکمیل فرم عضویت.   □

 بانک ملت 55/57331395ریال به حساب   333/333/2ارائه فیش بانکی به مبلغ    □


