نام................................................................................ :
نام خانوادگی............................................................ :
First Name: ..........................................
Last Name: ..............................................................
نام پدر.......................................................................... :

شماره شناسنـامه:

تاريخ تولد:

کـد ملّي:

ماه

روز

سال

محل صدور ............................................ :محل تولد ............................................ :مليت ................................. :دين.................................... :
متأهل

وضعيت تأهل :مجرد

جنسيت:

زن

مرد

پايان خدمت مشمول معاف معافيت تحصيلي خريد خدمت

وضعيت نظام وظيفه:

در حين خدمت

نشانی محل اقامت :شهر....................................................................................................... .....................................................................................
کد پستي منزل:

تلفن محل اقامت..................................................... :

تلفن همراه ................................................................. :نشاني پست الكترونيكي............................................................... @ ....................... :
نشاني محل کار :شهر ....................................................................................................................................................................................................
نام محل کار ...................................................... :سمت............................................................ :
کد پستي محل کار:

تلفن محل کار............................................................ :

خير
آيا قبالً عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ديگري بوده ايد؟ بلي
در صورت مثبت بودن نام استان  ..................................شماره عضويت ...............................................................

تکمیل تمامی موارد فوق الزامی است.
نام دانشگاه

رشته تحصيلي

تاريخ فارغ التحصيلي

رديف

مقطع تحصيلي

1

کارداني

11 / /

2

کارشناسي

11 / /

1

کارشناسي ارشد

11 / /

4

دکتري

11 / /

اينجانب .......................................................ضمن آگاهی كامل از مفاد مواد  44و 44آئین نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و كنترل
ساختمان متعهد میگردم كه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ديگری نمی باشم و با تأيید كلیه اطالعات درج شده
در اينکاربرگ و ارائه مدارك الزم،تقاضای عضويت در سازمان نظام مهندسیساختمان استان البرز را دارم.
ضمناً در اجرای بند ب ماده  44آئین نامه مذكور اعالم می دارم:
 متولد استان البرز می باشم.

 شش ماه ممتد قبل از تسلیم اين درخواست در حوزه استان البرز مقیم هستم كه مدارك آن به پیوست می باشد.
تاريخ:

/

/

319

نام و نام خانوادگی و امضاء:

كاربرگ شماره  – 2اشخاص حقيقي

كاربرگ در خواست عضويت اشخاص حقیقیدر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزسازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز

مدارك عمومی مورد نیاز جهت عضويت در سازمان نظام مهندسی استان البرز

ابتدا با مراجعه به وب سايت سازمان به آدرس  www.alborz-nezam.irقسمت سازمان الکترونیکی-درخواست عضويت خود
را اعالم نمائید.
 _1تكميل كاربرگ درخواست عضويت در سازمان نظام مهندسي استان البرز(پشت همين صفحه)
 _2اصل و دو نسخه تصوير برابر با اصل شده صفحات اول و دوم و سوم شناسنامه
 _1اصل و دو نسخه تصوير برابر با اصل شدهكارت ملّی
 _4اصل و تصوير برابر اصل شده توسط دفاتر رسمي با مهر برجسته مدارك تحصيلي معتبر در كلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی  +يک
برگ تصوير عادي

 _5دو قطعه عکس  6x4رنگي با زمينه سفيد( .پشت نويسي شده ،بدون عينک ،کاله و کراوات و براي خانمها با مقنعه) كه از تاريخ گرفتن عکس بیش
از  6ماه نگذشته باشد.

 _6اصل فيش واريزي(مبلغ براي سال  1135مي باشد).
براي اشخاص فاقد پروانه مبلغ 1/651/125ريال (1/122/555ريال بابت وروديه و 115/625ريال بابت حق عضويت)
براي اشخاص داراي پروانه مبلغ 1/381/055ريال (1/122/555ريال بابت وروديه و 661/255ريال بابت حق عضويت)
تاريخ واريز11 / / :
به شماره حساب نام برده شده در کادر زير واريز گردد .شماره فيش بانكي/شماره پيگيري:
حساب جاري شماره  3434-233-3494414-2نزد بانک توسعه تعاون شعبه سه راه رجايي شهر کرج (قابل پرداخت در کليه شعب بانک توسعه
تعاون و يا باجه مستقر در طبقه همکف سازمان).

 از آنجائيكه مبلغ وروديه و حق عضويت ساالنه پرداختي به هيچ وجه قابل استرداد نمي باشد ،لذا قبل از واريز آن حتماٌ از شرايط و ضوابط
عضويت اطالع کامل بدست آوريد.

ارائه مدارك،دال بر اقامت در استان البرز حداقل به مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضای عضويت الزامی است.
مدارك قابل قبول جهت احراز اقامت در استان البرز عبارتند از:

 _0اصل و تصوير برابر با اصل شده سند مالکیت يا مبايعه نامه ويا اجاره نامه دارای كد رهگیری

به نام متقاضي يا همسر متقاضي (براي

متقاضيان مجرد به نام والدين با ارائه تصوير برابر با اصل شده صفحات شناسنامه به صاحب سند يا مبايعه نامه يا اجاره نامه )

 _8تائيديه کدپستي از اداره پست

 _3ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزند متقاضي (براي متقاضيان داراي فرزند  6الي  18سال)

 _15ارائه گواهی اشتغال به كار معتبر با ذکر آدرس محل اقامت متقاضي براي کارکنان بخشهاي دولتي و نيمه دولتي و ارگانها
و سازمانها و نهادهاي وابسته و نيروهاي مسلح (يا رونوشت آخرين حكم کارگزيني متقاضي)
مدارك اختصاصی مورد نیاز جهت انتقال عضويت سازمان نظام مهندسی ساختمان از ساير استانها به استان البرز

_1تصوير پروانه اشتغال به کار مهندسي در صورت داشتن
_2اصل نامه انتقالي از استان قبلي شامل(:تسويه حساب ،ظرفيت اشتغال استفاده شده در موقع انتقال،عدم محكوميت شوراي انتظامي
وآخرين وضعيت مالياتي)
 توجه :كلیه تصاوير ذكر شده فوق الزاماً میبايست درقطع A4ارائه گردد.

ساعت اخذ مدارك :روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00الی 31:10می باشد.
در تاريخ

/

/

 31مداركی كه با عالمت  مشخص شده تحويل گرفته شد.

مهر و امضای كارشناس مربوطه

توضیحات:
 -1مسئوليت صحت نشاني هاي اعالم شده توسط عضو در اين کاربرگ که جهت اطالع رساني و مكاتبات مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين برابري
برگردان التين اسامي با گذرنامه که در کارت عضويت جهت استفاده در خارج از کشور درج مي گردد به عهده تكميل کننده آن است.
 -2در صورت تغییر نشانی ،عضو موظف می باشد تا در اسرع وقت نسبت به اعالم نشانی جديد خود به سازمان اقدام نمايد .در غير اين
صورت کليه مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و از نظر سازمان ابالغ شده تلقي مي گردد.
 -1جهت ارتقاء سطح علميـ فنيـ همياري در تأسيس کتابخانه و انتشار خبرنامه سازمان  ،پذيراي پيشنهادات و آماده دريافت پايان نامه ها ،مقاالت،ترجمه
ها و تأليفات و.....شما سروران گرامي خواهيم بود.
امور عضويت و صدور پروانه اشتغال به كار

كاربرگ درخواست بازديد و تأيید اقامت بیش از شش ماه در حوزه جغرافیايی استان البرز سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز

به :سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

كد عضويت موقت................................... :

امور عضويت و پروانه اشتغال به كار مهندسی

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

با سالم
احتراماً نظر به اينكه اينجانب ..................................................................................... :داراي کدملي شماره ..................................................... :وشناسنامه
شماره .............................................. :فرزند .................................................... :به مدت  ............سال(حداقل شش ماه) در حوزه جغرافيايي استان البرز
اقامت دارم و نشاني محل اقامت فعلي اينجانب به نشاني:
شهرستان .......................................... :شهر ................................................ :حوزه دفتر نمايندگي ........................ :منطقه شهرداري................................ :
خيابان .......................................................................... :کوچه ........................................... :پالك ...................... :طبقه ............ :واحد ............... :با
مي باشم ،ضمن ارائه
کدپستي ............................................................. :با نوع مالكيت :ملكي استيجاري ساير( با ذکرنام ):
سند يا اجاره نامه با کدرهگيري ،درخواست مي نمايم پس از بازديد و احراز اقامت به ميزان مندرج در ماده  40آئين نامه اجرايي قانون نظام
مهندسي و کنترل ساختمان  ،نسبت به پذيرش عضويت اينجانب در رشته  ............................................................. :اقدامات الزم مبذول گردد.
توضيحات........................................................................................................................ .................................................................................................................... :
...........................................................................................................................

ساعات حضور در منزل :صبح ها  بعدازظهر ها از ساعت  36-22
شماره تلفن منزل .......................................... :شماره تلفن همراه .............................................. :امضاء متقاضي:
كروكی دقیق محل اقامت:

شمال

 -1دبيرخانه لطفاً ثبت شود.
 -2واحد احراز اقامت جهت اقدام.

شماره و تاريخ ثبت دبيرخانه:

نظريه بازرس :
در تاريخ :

/

 113 /از نشاني فوق الذکر بازديد بعمل آمد و اقامت نامبرده به مدت  ...................در محل مذکور محرز

گرديد نگرديد علت عدم تأييد ...................................................... ..................................................................................................... :
...................................................................................................... .............................................................................................................................
نام و نام خانوادگي بازرس:
امضاء:

بسم ا ...الرحمن الرحیم
من رد اگشیپه خدا وند متعال ،سوگند یاد می کنم:
رد مقام یک مهندس ،رد تمام فعالیت اهی حرهف ای خود ،صدا قت،دقت ،نظم ،حفظ منافع اجتماع و
رعایت حقوق هم گان را سر لوهح ی کار خود بدا نم ،ایمنی ،سالمت و آینده ی انسانها را رد نظر بگیرم و
منافع مردم را ربرت از همه ی تمایالت خویش قرار دهم.
رد حرهف مهندسی پویا بوده و تنها توانمندی حرهف ای را شرط راقبت قرار داده ،حیثیت و اعتبار دیگران را
محترم بشمارم.
بکوشم هک دین خود را نسبت هب کشورم ادا کنم و رد انجام وظایف حرهف ای  ،متعهد و مسئولیت پذری باشم.
قوانین و مقررات را محترم شمرده و اصول اخالق مهندسی و وجدا ن حرهف ای را رعایت کنم.
انم و انم خانوادگی:

اترخی:

امضا:

