بسمه تعالی

درخواست عضویت در سازمان نظام كاردانی ساختمان
اینجانب با مشخصات ذیل و مدارک پیوست تقاضای عضویت در سازمان نظام کاردانی استان خراسان رضوی را دارم .
ضمناً متعهد میگردم چنانچه مدرک تحصیلی اینجانب به هر صورت مورد تأیید قرار نگیرد هیچگونه ادعایی در خصوص اقدامات
انجام شده و یا وجوه پرداختی را ندارم .
نام خانوادگی  ......................................... :نام  ........................................... :نام پدر  ................................ :کد ملی ....................................... :
تاریخ تولد  ............. /........ /....... :شماره شناسنامه  ................ :سریال شناسنامه  ................ /................ :محل صدور.................................. :
جنسیت  :مرد  زن 

وضعیت تأهل  :مجرد متأهل

وضعیت نظام وظیفه  :پایان خدمت  معافیت  در حین خدمت  معافیت تحصیلی 
مدرک تحصیلی فوق دیپلم
رشته تحصیلی

سال فارغ التحصیلی

موسسه آموزشی

معدل

 تدکر :تنها اطلاعات مدرک فوق دیپلم مورد نیاز می باشد.
وضعیت شغلی
بخش دولتی

آزاد

مشاور

پیمانکار

آدرس محل سکونت ......................................................................................................................................................................................... ............... :
آدرس محل کار ................................................................................... ............................................................................................................................. :
تلفن محل سکونت  ...................................... :کد شهر  .............. :کد پستی  ................................................. :تلفن محل کار ........................ :
تلفن همراه ............................................... :

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

Email :. .........................................................
تاریخ و امضاء ....................................... :

مدارک عضویت در سازمان نظام كاردانی ساختمان
 .1تکمیل فرم عضویت
 .2ارائه  2برگ کپی از مدرک تحصیلی ( در یکی از رشته های :عمران  ،معماری ،نقشه برداری  ،تأسیسات برقی  ،تأسیسات مکانیکی  ،شهرسازی  ،ترافیک )
 .3ارائه  1برگ کپی شناسنامه ( در صورت داشتن تغییرات ،کپی صفحه توضیحات الزامی است )
 .4ارائه  1برگ کپی کارت ملی ( پشت و رو )
 .5ارائه  1برگ کپی پایان خدمت یا معافیت ( برای متولدین سال  1411به بعد )
 .6ارائه  4قطعه عکس  4*1رنگی ( پشت زمینه سفید )
 .7واریز مبلغ سیصد هزار ریال ( 433.333ریال بصورت علی الحساب ) بعنوان ورودیه سازمان
**********************************************************************
ضمن ًا حق عضویت سالانه به شرح ذیل می باشد :

الف  :دارندگان پروانه اشتغال بکار کاردانی مبلغ ششصد هزار ریال ( 633.333ریال بصورت علی الحساب )

ب  :برای اعضاء فاقد پروانه اشتغال بکار کاردانی مبلغ سیصد هزار ریال ( 433.333ریال بصورت علی الحساب )

شماره حساب :
بانک مسکن  ( 14111111011جاری )
بانک ملت  ( 4150601532جاری )
بنام سازمان نظام كاردانی ساختمان
قابل واریز از طریق دستگاه  ( posكارتخوان ) در سازمان

