
 
  

  بسمه تعالی

  شرقی اختمان استان آذربایجانریاست محترم سازمان نظام مهندسی س

.......................ه ب ........................................ فرزند  ............................................................................. با سالم،  احتراماً  اینجانب   ................................ ولدتم شماره شناسنامه ....................
................... ....... فارغ صادره از .............................. . ............................................................... از دانشگاه التحصیل رشته .......................................................   در مورخ .................................................

الزم را در ایـن    اتدسـتور  مخواهشـمند فلـذا   شـرقی را دارم،   تقاضاي عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان اسـتان آذربایجـان   پیوستی، ضمن ارائه مدارك 
   .خصوص مبذول فرمایند

  :کدملی
  : شماره موبایل

  خانوادگی نام و نام
  تاریخ و امضاء

  
  
1-شرقی تکمیل فرم درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان  

 2-  شرقی  ، ارائه مدرك، دال بر سکونت در استان آذربایجان)شرقی نباشد چنانچه محل تولد ذکر شده در شناسنامه، استان آذربایجان(اصل و تصویر شناسنامه
  .الزامی استعضویت  تقاضاي مدت شش ماه قبل از تاریخ حداقل به

  :شرقی عبارتند از مدارك قابل قبول جهت احراز سکونت در استان آذربایجان
  )»استشهاد محلی«اشخاص حقیقی  -1فرم شماره ( و) نامه رسمی محل سکونت اجاره(یا ) سند مالکیت محل سکونت بنام خود، پدر، مادر و یا همسر(

 3-تصویر کارت ملی اصل و  
 4-باشد براي کارشناسی ناپیوسته ارائه مدرك کاردانی الزامی می( اصل و تصویر مدارك تحصیلی معتبر(  
 5-اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت در صورت وجود  
 6-4قطعه عکس  دو3  تاریخ گرفتن عکـس بـیش   که از ) راي خانمها با مقنعهنویسی شده، بدون عینک، کاله و کراوات و ب پشت(رنگی با زمینه روشن

  .ماه نگذشته باشد 6از 
        

     
  )ریال بابت حق عضویت 840000ریال بابت ورودیه و  860000(ریال  1700000اصل واریز فیش به مبلغ  -7 

 
  
  
1-اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی صادره از استان مبدأ در صورت وجود  

 2-اصل کارت عضویت صادره از استان مبدأ  
 3-حساب، ظرفیت اشتغال استفاده شده در مواقع انتقال، عدم محکومیت شوراي انتظـامی و آخـرین    تسویه: (استان قبلی شامل اصل نامه و مدارك انتقالی از

  )وضعیت مالیاتی
  .ارائه گردد A4بایست در قطع  کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می: توجه

  
  تأیید کارشناس عضویت

  مهر و امضاء
  

  :توضیحات
  .عالم شده توسط عضو در کاربرگهاي مربوط به عضویت به عهده تکمیل کننده آن استمسئولیت کلیه اطالعات ا -1
باشد تا در اسرع وقت نسبت به اعالم نشانی جدید خود به سازمان اقدام نماید، در غیر اینصورت کلیه مکاتبـات    ظف میودر صورت تغییر نشانی، عضو م -2

  6/2ع  .گردد ی میبه نشانی قبلی ارسال و از نظر سازمان ابالغ شده تلق
  واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال به کار

  

 :مدارك الزم جهت عضویت حقیقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 شرقی آذربایجان

 :شرقی آذربایجان مدارك اختصاصی مورد نیاز جهت انتقال عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان از سایر استانها به استان



  بسمه تعالی

  اطالعات اعضاء حقیقیفرم 

  محل  شماره یک

  درج

  عکس

  :شماره پروانه اشتغال
  شماره عضویت در سازمان

  :تاریخ تنظیم

    مشخصات فردي -1

                                              :نام

                                              :خانوادگی نام

 :First name                                            :نام به التین

 :Last name                                            :نوادگی به التینخا نام

   ......................................................................................  :شماره ملی ........................................................ : شماره شناسنامه.  ................................................. : ملیت   ................................................ . : نام پدر

  ...........................................   ............. : تاریخ تولد.......................................................   . : محل صدور.......................................................   . : محل تولد

 مذکر                     مونث :        جنسیت

  پسر       دختر   :تعداد فرزندان متأهل               مجرد   : وضعیت تأهل

    زرتشتی   یهودي             مسیحی    اسالم            : دین

    مشمول    در حین خدمت     معافیت     ت  پایان خدم  :وضعیت نظام وظیفه

    خیر         بلی       :اید آیا قبالً پروانه اشتغال از استان دیگري دریافت داشته

  )شماره عضویت                    شماره پروانه اشتغال                                        :                                             در صورت بلی بودن نام استان(

  ...........................................................................................کدپستی ...................................................................     ..............................................................................................................................آدرس محل سکونت 

  ...........................................................................................کدپستی ..............................................     ...................................................................................................................................................آدرس محل کار      

  .......................................................................................محل کار  تلفن   ........................................................................................تلفن منزل 

         ................................................................................. ..................................................................E-mailکار          منزل  :    هایتان به آن ارسال شود آدرسی که مایلید نامه

  ..................................................................................................................میزان تحصیالت و شغل   ..........................................................................................................................   : خانوادگی همسر نام و نام

  :وضعیت مسکن

  غیره    سازمانی    استیجاري    پدري    شخصی  
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  شماره دو

  مشخصات تحصیالت دانشگاهی -2

  نامه موضوع پایان  شهر  رکشو  دانشگاه  تاریخ اخذ  تاریخ شروع  گرایش  رشته  مدرك

                  

                  

                  

                  

  هاي آموزشی دوره -3

  نام دوره آموزش  ردیف
  سالهاي تحصیلی

  نام شهر و کشور  نام مؤسسه آموزشی  رشته تحصیلی
  خاتمه  شروع  اخذ مدرك

1              

2              

3              

4              

  سوابق عملی و آموزشی -4

  :هاي شنایی به زبانمیران آ

  متوسط    خوب    عالی     انگلیسی -  

  متوسط    خوب    عالی     آلمانی -  

  متوسط    خوب    عالی     فرانسه  -  

  :تحقیق/ تألیف / ترجمه 

  نام نویسنده  تاریخ انتشار  )تحقیق(ترجمه تألیف   نام اثر  

1-          

2-          

3-          



 
  شماره سه

  :سوابق تدریس

  نام دروس آموزش  محل آموزش  تاریخ شروع و خاتمه  دانشگاه یا مرکز آموزش

1-        

2-        

3-        

        

  اي مشخصات حرفه -5

        :موارد تخصص

-        

-        

-        

تاریخ   نام کارفرما  نام پروژه  ردیف
  شروع

تاریخ 
  توضیحات  نام شهر و کشور  سمت  خاتمه

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

  .خواهشمند است هرگونه توضیح اضافی خود را در مورد تجارب کاریتان باختصار بیان نمائید
  
  



  شماره چهار

  سمینارها  -7

  :اید سمینارهائی که در آن شرکت نموده

نام مؤسسه   موضوع و نام سمینار  ردیف
محل تشکیل   تاریخ  تاریخ  ساعات  کننده سمینار رگزارب

  توضیحات  سمینار

1                

2                

3                

4                

  :اید ذیالً ذکر نمائید در کدامیک از سمینارهاي ذکر شده مقاله ارائه نموده
  هایی از آن و تعداد سطور آن را ارائه نمائید نام مقاله و خالصه  نام سمینار

1-    

2-    

3-    

  حدود صالحیت  -8

  هاي مهندسی زیر داراي تجربه و سابقه کار هستید و آمادگی شـرکت در آزمـون آن را بـه منظـور تعیـین حـدود صـالحیت        ها و تخصص در کدامیک از رشته
  :خود دارید

  هـاي خـالی سـطر    ه و سوابق کـار خـود را در محـل   نماید، نوع تجرب هاي زیر تطبیق نمی ها و تخصص در صورتی که تجربه و سابقه کار شما با رشته: توضیح
  :آخر بنویسید

  :هاي مهندسی شامل رشته

  مهندسی برق    مهندسی شهرسازي    مهندسی معماري          مهندسی عمران     
    ونقل   مهندسی حمل   برداري    مهندسی نقشه   مهندسی مکانیک   

  :هاي مهندسی شامل تخصص

          برداري بهره                  اجرا              نظارت           محاسبه                    طراحی
        مدیریت تولید        مدیریت ساخت          آزمایشگاه            بازرسی                 نگهداري

               تخصصی          مدیریت آموزشی
  .اید توضیح دهید هحدود صالحیتی که عالمت زد

  
  
  



 
  شماره پنج

  :میزان آشنایی خود را با کامپیوتر بیان نمائید

  )با ذکر زبان(نویسی  برنامه -

  )ها نام برنامه(استفاده  -

  :هاي زیر بصورت عضو فعال سازمان همکاري نمائید مایلید در کدامیک از زمینه
  فنی   بازرس  آموزش                 تحقیقات و انتشارات   

    هنري و فرهنگی      خدماتی و رفاهی       

  :پیشنهادها و نظرات
  
  
  
  
  

بـرگ مـدارك پیوسـت و آگـاهی     .......  ........................................................................................................................ام و تأییـد اصـالت    بدینوسیله ضمن تأیید صحت آنچه مرقـوم داشـته  

  تمدیـد پروانـه اشـتغال بکـار       هاي آن تقاضا دارم پس از بررسی، نسبت به عضـویت   نامه کامل از متن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین

  .بنام اینجانب اقدام الزم معمول فرمایند  ..................................................................................در رشته   صدور پروانه اشتغال بکار 

  امضاء         .........................................................................: تاریخ درخواست.        .................................................................................................:  کننده نام درخواست

  :نتیجه رسیدگی

  )شود این قسمت توسط سازمان نظام مهندسی تکمیل می(
   صدور پروانـه اشـتغال بکـار     تمدید پروانه اشتغال بکار   دارد متقاضی، واحد شرط الزم براي عضویت  با بررسی درخواست و مدارك فوق اعالم می

  باشد  می                                                                               
    باشد  نمی                                                                                 .........................................................................   :                     در رشته

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  دالیل عدم وجود شرط الزم
 

  :رئیس سازمان نظام مهندسی  :مسئول واحد عضویت و پروانه اشتغال

  :خانوادگی نام و نام  :خانوادگی نام و نام

  :تاریخ  :تاریخ

  امضاء  امضاء



 

  شرقی کاربرگ استعالم و استشهاد اقامت بیش از شش ماه در حوزه جغرافیایی استان آذربایجان

  بسمه تعالی

.............................................. .............................................................................. نمایم اطالع خود را از سـکونت اینجانـب   احتراماً  بدینوسیله از مطلعین محترم استعالم میبا سالم،   

مـاه قبـل،     6از حـداقل  ................................ ...........................صـادره از   ..................... ...........................متولـد  ..................... ...........................به شماره شناسنامه ..................... ...........................فرزند 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................در نشانی 

  .شرقی براي عضویت در آن سازمان ذیالً اعالم و گواهی فرمایند ن آذربایجانجهت ارائه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استا
  
  

الـذکر از تـاریخ          قبـا مشخصـات فـو   ....  .................................................................................................آقاي مهندس / دهیم خانم  اینجانبان امضاءکنندگان زیر بدینوسیله شهادت می
  .نمایم در نشانی مذکور سکونت دارد و مراتب را با امضاي خود گواهی می 13/         /         

  ............................. صادره از ....................................  متولد.........................................  شماره شناسنامه ......................................نام پدر  ...........................................................خانوادگی  نام و نام  -1

  13/       /         تاریخ      ...........  .............................................محل کار  تلفن..................................... ....................................................................................................................نشانی محل کار 
  امضاء ....................................................................  تلفن منزل ........................................................ .......................................................................................................نشانی منزل  

  
  ............................. صادره از ....................................  متولد......................................... شماره شناسنامه  ......................................نام پدر  ...........................................................خانوادگی  نام و نام  -2

  13/       /         تاریخ      ........................................................  تلفن محل کار ...................................................................... ...................................................................................نشانی محل کار 
  امضاء....................................................................  تلفن منزل ......................................................................................... ......................................................................نشانی منزل  

  
  ............................. صادره از ....................................  متولد......................................... شماره شناسنامه  ......................................نام پدر  ...........................................................خانوادگی  نام و نام  -3

  13/       /         تاریخ      ........................................................  تلفن محل کار ...................................................................................................... ...................................................نشانی محل کار 
  امضاء....................................................................  تلفن منزل ......................................................................................................................... ......................................نشانی منزل  

  
  ............................. صادره از ....................................  متولد......................................... شماره شناسنامه  ......................................نام پدر  ...........................................................خانوادگی  نام و نام  -4

  13/       /         تاریخ      ........................................................  تلفن محل کار ......... ................................................................................................................................................نشانی محل کار 
  امضاء....................................................................  تلفن منزل ............................ ...................................................................................................................................نشانی منزل  

  
  ............................. صادره از ....................................  متولد......................................... شماره شناسنامه  ......................................نام پدر  ...........................................................انوادگی خ نام و نام  -5

  13/          /      تاریخ      ........................................................  تلفن محل کار ............................ .............................................................................................................................شانی محل کار ن
  امضاء........  ............................................................تلفن منزل .................................. .............................................................................................................................نشانی منزل  

  
  
  شرقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان 

شوم هرگـاه خـالف مطالـب ابـرازي      احتراماً  ضمن تقدیم استعالم و استشهاد فوق، صحت مشخصات و امضاي کلیه شهود فوق را گواهی نموده و متعهد می
  .و عضویت در سازمان خواهد بودفوق احراز شود، سازمان مجاز به اقدام قانونی در خصوص اینجانب 

  
  امضاء                     13/       /         تاریخ      ............................................................................................................ خانوادگی متقاضی عضویت  نام و نام
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