
 

هاي تخصصي درخواست شركت در انتخابات هيات رئيسه گروه - 3 فرم  

 

 

 

 

 

 



............. ................. پایه: ......... صالحیت پروانه: .........عضویت نظام مهندسی ساختمان:  ...................... شماره پروانه اشتغال: ........شماره 

              زن نسیت: مرد       ج   .......... ...................... محل تولد: ................. ملیت: ....................محل صدور شناسنامه: ................

 متأهل   مجرد: تأهل وضعیت
 



..................... ...................................................................... سمت: ..........................................................................محل کار: .............................

 .............................................................................................................. آدرس محل کار: شهرتلفن محل کار: .................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................... :الکترونیکی آدرس      .....

 ................................................................................................................................................)جهت انجام مکاتبات سازمان( شهر: آدرس محل سکونت 

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

 تاریخ فارغ التحصیلی نام دانشگاه نام رشته مقطع تحصیلیردیف

    کارشناسی 1

2کارشناسی ارشد    

    دکتری 3

 و (95)اینجانب ............................................. با تأئید کلیه اطالعات درج شده در این فرم و ضمن آگاهی کامل از مفاد ماده 

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارائه مدارک به پیوست تقاضای شرکت در  آئین (75)الی  (77)

روه تخصصی رشته ................. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .................................... را انتخابات هیأت رئیسه گ

 دارم.

.تکمیل تمامی موارد فوق الزامی است
 

 نام و نام خانوادگی: ................................ امضاء  31اریخ: ........./.........../ ........ت

...............................................................نام خانوادگي:.....................................  

......................................................................................................نام:...............                   

 

Last Name:……………..…………………………..                  

 

First Name:…………………………………………                  

 

           شماره شناسنامه:

 

 كد ملي:
          

 

 ........................................نام پدر:............................................

         تاريخ تولد:

 

                 

 

  

  

 .....................تاریخ صدور اولین پروانه پایه یک:  ..............

           كد پستي محل سكونت:

 



 

گذشته سال 01 طي ها فعاليت و سوابق -4 فرم  

 .... و مقاله ترجمه، تالیف، تحقیقاتی، علمی، سوابق -1
 شرح تاریخ

  

  

  

  

  

 ای حرفه های تشکل در عضویت و اجرایی سوابق -2
 پروژه انجام مدت سمت پروژه انجام محل پروژه نام تاریخ

     

     

     

     

 مدیریتی سوابق -3

 ردیف
 یا شغل عنوان

 سمت
 پایان تاریخ مدت سازمانی واحد دستگاه نام

      

      

      

      

      

      

و   (95)........................ با تایید کلیه اطالعات درج شده در این فرم و ضمن آگاهی کامل از مفاد ماده ......................اینجانب .

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارائه مدارک الزم به پیوست تقاضای شرکت در  ینئآ (75)الی  (77)

را  ......................... سازمان نظام مهندسی ساختمان استان   ....................................انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی 

 دارم.

 باشد. جدول فوق, حسن انجام کار تایید شده به پیوست می 3ص موارد موضوع بندضمنا در خصو

 

.......................... امضانام و نام خانوادگی: ......  31تاریخ: ........./.........../ ........


