
 

 
 

 درخواست شرکت در انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی -1فرم 

 )تکمیل کلیه بندها الزامی است(

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

 

 ........      ......................................: ...........................نام خانوادگی 

 

 : شماره شناسنامه  ............................................................................................:  نام پدر

 

 تاریخ تولد :                      کد ملی :

                                                                                                       
 زن محل تولد :...................... محل صدور شناسنامه:..................... ملیت:............................ جنسیت : مرد       

 یمه تأمین اجتماعی:..................................................وضعیت تأهل : مجرد          متأهل          شماره ب

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

 کونت                                                            ........................................................................................................        کد پستی محل س 
 

 ............................................................. شماره همراه:..................................... آدرس ایمیل:...................................شماره تماس ثابت : ..................................

 تاریخ صدور اولین پروانه  ...................................ل: ..................شماره پروانه اشتغا  شماره عضویت نظام مهندسی ساختمان: .......................

 ............................. تاریخ صدور اولین پروانه.......................... تاریخ صدور اولین پروانه پایه دو : ........................................................... : سهپایه 

 ..................................... صالحیت پروانه :.....................................  پایه یک : 

 

 تاریخ فارغ التحصیلی نام دانشگاه و گرایش تحصیلی نام رشته مقطع تحصیلی ردیف

    کاردانی 1

    کارشناسی 2

    کارشناسی ارشد 3

    دکتری 4

 

 اقرار به ضمن ارائه مدارک مربوطه به پیوست و در این فرم و مندرج اینجانب .................................................. با  تأیید کلیه اطالعات

و کنترل آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی   ( 79الی )  (  77و )   (  59)   قانون و مواد  ( 11) آگاهی کامل از مفاد ماده 

....... سازمان نظام مهندسی ساختمان ....................تقاضای شرکت در انتخابات هیأت رئیسه گروه تخصصی رشته .......... ساختمان

 ............................ را دارم...استان..............

 نام و نام خانودگی :........................... امضاء                   13تاریخ............./................../...............

 

            

 

            

 

                   

 

                   

 

 

            

 

            

 



 

  سال گذشته 10سوابق و فعالیت ها طی  -2فرم 

 )اسناد و مدارک دال بر اظهارات ذیل می بایست ضمیمه پرونده گردد(

 سوابق علمی ، تحقیقاتی ، تألیف ، ترجمه مقاله و ...... -1

 شرح تاریخ

  

  

  

  

  

  

  

 سوابق اجرایی و عضویت در تشکلهای حرفه ای -2

 مدت انجام پروژه سمت محل انجام پروژه نام پروژه تاریخ

     

     

     

     

     

 سوابق مدیریتی -3

 تاریخ پایان مدت واحد سازمانی نام دستگاه عنوان شغل یا سمت ردیف

      

      

      

      

      

      

 

قوانین و  فرزند................................. به شماره ملی ........................................................ با آگاهی کامل از............................. ............................ انباینج

 ( 59نمایم که فاقد هر گونه سابقه و شرایط ناقص مفاده ماده )مقررات شرکت در انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی اعالم می 

آئین نامه اجرائی می باشم و ضمن ارائه مدارک و سوابق الزم )پیوست ( جهت شرکت در انتخابات هیأت رئیسه گروه 

.............................. در صورت اثبات خالف هر یک از ادعاهای تخصصی.................................... سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .....................

 فوق ، ضمن پذیرش لغو عضویت و سایر عواقب قانونی آن ، حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

 

 ......................... امضاءنام و نام خانودگی :..                   13تاریخ............./................../...............

 


