
 سه گروههای تخصصیئیانتخابات هیات رهفتمین دوره شرکت در درخواست –فرم الف 

 

  ................................................نام خانوادگی .......

  .........................................................................نام

Last Name: …………………………………………… 

First Name: …………………………………………..  

                                                                                               :شناسنامه شماره                                        نام پدر: 

                                                                                               :کد ملی :      تاریخ تولد

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

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

 تاریخ صدور اولین پروانه پایه یک:                                                                   □متاهل        □    وضعیت تاهل : مجرد  

 .............................تلفن محل کار:...............................ت : ..............................................................سم...........................................................نام محل کار : ..........

 ............................................................................................................................................................................................................................شهرآدرس محل کار:

                                                    کد پستی محل سکونت :                                               آدرس الکترونیکی: 

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

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

 تاریخ فارغ التحصیلی نام دانشگاه نام رشته مقطع تحصیلی ردیف

    کارشناسی 1

    کارشناسی ارشد 2

    دکتری 3

 

آئین نامه اجرایی قانون نظام  95................با تایید کلیه اطالعات درج شده در این فرم و ضمن آگاهی کامل از مفاد ماده .......................اینجانب ........................

....... سازمان نظام مهندسی ..............ضای شرکت در انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی رشته :........ائه مدارک به پیوست تقارمان و امهندسی و کنترل ساخت

 ساختمان استان زنجان را دارم .

 موارد فوق الزامیست تمامی میل کت

 نام و نام خانوادگی:                                                                                                13تاریخ : .........../.........../............

 امضاء          

                   

                   

                   

                   

          

                    

          



 

 سال گذشته 01سوابق وفعالیت ها  طی  -فرم ب 

 سوابق علمی ، تحقیقاتی ، تالیف ، ترجمه ، مقاله و.. -0-ب

 شرح تاریخ ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

از  ...................................................................  با تایید کلیه اطالعات درج شده در این فرم وضمن آگاهی کاملاینجانب 

ارائه مدارک الزم به پیوست تقاضای شرکت در  وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 95مفاد ماده 

 .را دارمزنجان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  ...................، ئیسه گروه تخصصیانتخابات هیات رهفتمین دوره 

 

 امضاء  ....................................... :نام ونام خانوادگی   31تاریخ : ........./.........../..........



 سال گذشته 01سوابق وفعالیت ها  طی  -فرم ب 

 سوابق اجرایی وعضویت در تشکلهای حرفه ای -2-ب

 شرح تاریخ ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

از  ...................................................................  با تایید کلیه اطالعات درج شده در این فرم وضمن آگاهی کاملاینجانب 

ارائه مدارک الزم به پیوست تقاضای شرکت در  وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 95مفاد ماده 

 .را دارمزنجان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  ...................، ئیسه گروه تخصصیانتخابات هیات رهفتمین دوره 

 

 امضاء  ....................................... :نام ونام خانوادگی   31تاریخ : ........./.........../..........
  



 سال گذشته 01سوابق وفعالیت ها  طی  -فرم ب 

 سوابق مدیریتی -3-ب

 شرح تاریخ ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

از  ...................................................................  با تایید کلیه اطالعات درج شده در این فرم وضمن آگاهی کاملاینجانب 

ارائه مدارک الزم به پیوست تقاضای شرکت در  وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی 95مفاد ماده 

 .را دارمزنجان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  ...................، ئیسه گروه تخصصیانتخابات هیات رهفتمین دوره 

 باشد. حسن انجام کار تایید شده به پیوست می، جدول فوقضمنا در خصوص موارد 

 امضاء  ....................................... :نام ونام خانوادگی   31تاریخ : ........./.........../..........


