
 بسمه تعالی

 درخواست ثبت نام برای نامزدی عضویت

 در نهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

 

 ریاست محترم هیأت اجرایی انتخابات

........... به شناسنامه ..................................... نام پدر ................................خانوادگی ....... ... نام.............................با احترام اینجانب نام .........

محل  13/    /          .............................. متولد ......................... و شماره ملی ...................شماره ............................... صادره از ................

.................... به شماره عضویت ....................................... عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ......................تولد........................

........................... با مشخصات ذیل ، بدینوسیله نامزدی خود را برای عضویت ..................................................................... در رشته .........

 در نهمین دوره ی هیأت مدیره استان اعالم می دارم:

 سوابق تحصیلی: -1

 مقطع تحصیلی ردیف
عنوان دقیق رشته 

 تحصیلی طبق دانشنامه

نام دانشگاه محل 

 تحصیل
 تاریخ خاتمه تاریخ شروع کشور

      کاردانی 1

      کارشناسی 2

      کارشناسی پیوسته 3

      کارشناسی ارشد ناپیوسته 4

      کارشناسی ارشد پیوسته 5

      دکترا 6

 سوابق شغلی و حرفه ای -2

 شغل یا وظیفه محل خدمت ردیف
 تاریخ

 توضیحات
 تا از

1      

2      

3      

 
 خانوادگی نام و نام

 تاریخ -مهر مهندسی -امضاء

 

 محل الصاق 

 عکس



 سابقه عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران: -3

 استان ردیف
 تاریخ

 توضیحات شماره عضویت
 تا از

1      

2      

3      

 مشخصات پروانه اشتغال به کار مهندسی: -4

تاریخ 

 صدور

استان محل 

 صدور
 اصلی رشته

اصلی/ 

 مرتبط

 تاریخ اخذ صالحیت ها

 نظارت اجرا طراحی

     3 2 1 3 2 1 3 2 1 

              

 سایر صالحیت ها با ذکر تاریخ اخذ:

 13تاریخ اعتبار پروانه:         /      /         

 وضعیت وظیفه عمومی: -5

   1347متولد قبل از سال 

 ............................................. شماره کارت معافیت: ................................................ تاریخ اخذ معافیت: ...............................معافیت دائم       نوع معافیت: 

 ............... شماره کارت پایان خدمت: ..................................................................................... تاریخ پایان خدمت: .......پایان خدمت      محل خدمت: .............

 نشانی برای ارسال مکاتبات و مستندات مربوط : -6

 نشانی پستی : 

 کدپستی :

 نشانی الکترونیکی :

 تلفن همراه :    تلفن ثابت :

تأیید صحت کلیه مطالب فوق ، اینجانب ...................................... نامزد انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .............. ضمن 

ت مدیره های سازمان های نظام مشخصات اعالمی و مدارک ابرازی ، اعم از اصل و تصویر مصدق آن اعالم می دارم نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیأ

ر هر مرحله مهندسی ساختمان استان را مطالعه نموده و از مفاد آن کامالً مطلع می باشم . چنانچه در بررسی هیأت اجرایی انتخابات و دستگاه نظارت د

نبوده ام یا مطالب خالف واقع اظهار یا ارائه  ای مشخص گردد که مدارک یا مشخصات یا اطالعات ابرازی ام صحیح نبوده و حائز شرایط نامزدی انتخابات

دیره ، کرده ام ، صرف ثبت نام و اعالم نامزدی و شرکت در فرآیند انتخابات و حتی کسب اکثریت آرا در انتخابات و انتخاب برای عضویت در هیأت م

 باشد. حقی برای اینجانب ایجاد نمی نماید و در صورت  انتخاب، عضویت اینجانب کان لم یکن می 

  

 

 

 



 

 

دستگاه نظارت می تواند تخلف اینجانب را در مراجع ذیربط مطرح و پی گیری کند و اینجانب هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهم داشت و 

 چنین حقی را از خود سلب و ساقط نمودم. 

اصالحی آئین  59بخش ب ماده  2صوب موضوع بند خاب در هیأت مدیره نسبت به گذراندن دوره های آموزشی متنضمناً متعهد می گردم در صورت ا

 نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نمایم. 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء

 مهر مهندسی

 تاریخ:

 صحت امضای خانم / آقای مهندس ......................................... بشرح فوق تأیید می شود.

 نام و نام خانوادگی کارمند هیأت اجرایی                                                                           

 

 تاریخ ـ امضاء

 شماره ثبت :           تاریخ ثبت: 


