
 بسمه تعالی 

 وزارت  راه و شهرسازي 

 نظام كاردانی ساختمان استان آذربايجان غربی  سازمانفرم اطالعات اعضاء حقیقی 

 

 : تاريخ عضويت                             :                  شماره عضويت                          

 

 مشخصات فردي

 :ملیت                                                  :                            نام پدر                          

 :محل صدور                                                  :                شماره شناسنامه                          

 :تاريخ اخذ پروانه اشتغال                                                   :                       محل تولد                          

 :شماره پروانه اشتغال                          

                         

 مذكر    مؤنث                     :              جنسیت  

 مجرد                         متآهل:       وضعیت تأهل  

 مشمول   در حین خدمت                             معافیت                    پايان خدمت           :       یفه وضعیت نظام وظ 

 

 :مشخصات تحصیلی

 

رشته  مدرک تحصیلی

 تحصیلی

ذ تاريخ اخ تاريخ شروع گرايش

 مدرک

نام دانشكاه يا 

                             آموزشكده

 شهر كشور

        

        

نحیوه همكیاري را   ) بلیی                 خییر              فنی می باشیید     –آيا حاضر به همكاري با كانون در زمینه هاي مختلف علمی 

 (نمائید ذكر 

 مشخصات حرفه اي

 .....فنی ، حرفه اي و دوره هاي آموزشی ، 

 سال   :                    مدت سابقه كار مفید در داخل كشور 

 سال:                    مدت سابقه كار مفید در خارج از كشور 

هر ، نیام پیروژه ، كشیور ، شی    ) بطور خالصه ( خارجی / داخلی ) اهم اسامی پروژه هايی كه در آن مشاركت و يا همكاري داشته ايد 

 .ذكر نمائید ( كارفرما و سمت 

 :عضو كدامیک از جوامع سنديكاها و يا انجمنهاي ساختمانی می باشید 

 

                 :نام 

                 : نام خانوادگی



 آدرس محل كار

 

پالک  ............................: كوچه  ...................................................: خیابان  ........................: شهر ..........................  :استان 

 :........................ 

 :نمیابر   .......................................... : تلفین   ....................... : كید شهرسیتان   ..................................................  :كد پسیتی  

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

 / .......................................................شركت / ارگان / نام سازمان 

 

 

 

 محل سكونت دائمآدرس 

 

 

پالک ...... : ......................كوچه : ................................................... خیابان : ........................ شهر : .......................... استان 

........................ : 

: نمیابر  : ..........................................  تلفین  :  ....................... كید شهرسیتان   : .................................................. كد پسیتی  

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

 ...................................................................................................... :مواقع ضروري شماره تلفن تماس جهت    

 

 

 محل سكونت                                محل كار:    آدرس مورد نظر جهت انجام مكاتبات و ارسال كارت پس از صدور 

 

 :امضاء متقاضی                                   :                        فرم تاريخ تكمیل             

 

تفاده قیرار میی گییرد بیا داوطلی       یانی و مكاتبات میورد اسی  یوق كه جهت اطالع رسیحت و خوانايی آدرس هاي فیئولیت صیمس

 .د یعضويت می باش

یافی فاً از بیر  اضی  یتید لطی یر هسی یفید ديگی یايل بیه ارائیه اطالعیات می    یمیا تیات و يیالعیت درج اطیهیا جیود جیبیمیورت كیدر ص

 .ائید یفاده نماسی

در خاتمه جهت ارتقاء سطح علمی و فنی همكاري در تأسیس كتابخانیه و انتشیار خبرنامیه كیانون پیذيراي پیشینهادات و آمیاده        

 .د شما همكاران گرامی خواهیم بو.... دريافت مقاالت ، ترجمه ها ، تالیفات و 

 .د یاطالع دهی سازمان  وراً بهیر آدرس فیییغییورت تیدر ص

 

 آذربايجانغربی اداره راه و شهرسازي استان                                                           

 م كاردانی ساختمان استان سازمان نظا                                                                                       

 



 سازمان نظام كاردانی ساختمان استان آذربايجان غربی رياست محترم 

 

 :با سالم 

 

ز صادره ا.. .......................به شماره شناسنامه . .......................فرزند ... ..........................................احتراماً اينجان              

 داراي میییدرک....... .................................بیییا كییید ملیییی ....... .........................رسیییتان سیییاكن شه......................... ..........

تقاضیاي عضیويت در   ......... ........................... به شماره....... .................داراي پروانه اشتغال در پايه  ...................................

 .آن كانون را دارد 

 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                 

 امضاء                                                                                                        

 

 .مدارک پیوستی مورد تائید است 

 مدير اجرايی 

 

 

 صالح نظرزاده                                                                        

  سازمان نظام كاردانی ساختمانرئیس                                                            

 استان آذربايجانغربی                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یییه تعالبسمی

 

 

 امهییییهد نییییییعیت

 

 می باشد ...................................... مسئولیت صحت كلیه اطالعات مندرج در فرم ثبت نام به عهده اينجان    -1

پس از قبولی در آزمون و به هنگام ارائه مدارک جهت دريافت پروانه اشتغال به كار تجربی مغايرتی بیین اطالعیات    اگر

درج شده و مدارک اينجان  مشاهده شود، وزارت مسكن و شهرسازي حق دارد قبولی در آزمون اينجان  را كان لم يكین  

هیچ گونه ادعايی نسبت به عودت وجیوه پرداختیی و میدارک ارائیه     و اينجان  اعالم كرده و برابر با مقررات اعالم نمايد 

 . شده نخواهم داشت 

 

اينجان  تعهد می نمايم كه در صورت قبولی در آزمون كتبی يا آزمون شفاهی در صورت لیووم و تشیخید در دوره    – 2

يم ، در غیر اين صیورت مرجیع   هاي آموزشی مورد نیاز شركت نموده و قبولی آزمون پايان دوره هاي مذكور را ارائه نما

 .صدور پروانه اشتغال به كار میتواند نسبت به ابطال پروانه اقدام نموده و اعتراض نخواهم داشت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 امضاء يا اثر انگشت                                                                                        تاريخ تكميل فرم   

 

 

 

 

 

 

 


