
 

 ثسوِ تؼبلي

 

 

 سبختمبن استبن مبزوذران سبزمبن وظبم كبرداويفرم درخًاست عضًیت در 

 
 

 

 

 

 مشخصبت فردی : *       

            ..................................... شوبزُ شٌبسٌبهِ : ..................: .....ًبم پدز ................................................:... ایٌجبًت       

 .....................................شوبزُ هلي :    ................/........../..........:  تبزیخ تَلد ............ .................. صبدزُ اش:        

                  وبم

                  وبم خبوًادگي

                 First name 

                 Last name 

             شى            هسد      جىسیت:     

 هجسد         هتأّل          يضعیت تأهل:      

 شزتشتي    یَْدی                    هسیحي         اسالم         :دیه      

 هشوَل       دزحیي خدهت      هؼبفیت               پبیبى خدهت      يضعیت وظبم يظیفه:           

         خیس              ثلي      دز استبى دیگس یب ػضَ سبشهبى ًظبم هٌْدسي ّستید؟سبشهبى ًظبم كبزداًي آیب ػضَ        

 ............. ........................ : ٍ ًبم سبشهبى ًبم استبى    فَق ( )دز صَزت هثجت ثَدى جَاة       

 : زُ پسٍاًِ اشتغبلشوب                                                  : ػضَیت وبزُش      

 آدرس محل سکًوت:*      

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

     ...       .......................................... : تلفي ّوساُ ....................................... :سکًَت تلفي توبس هحل  .. .................................... : كدپستي     

                                                     

 ایه قسمت در هىگبم تحًیل كبرت تکمیل مي گردد

  

 

                                                                                                                                                       اهضبء هسئَل ػضَیت                                                                                                                                  

 

                                                                                                                          
 امضبء مسئًل عضًیت                                                                                                               

 لطفا قبل اس پاسخ به بزگ درخىاست ، به نکات سیز تىجه فزهائید .

 هطالب را خىانا و بادقت هزقىم فزهائید تا در صحت هندرجات اشکالی پیش نیاید .* 

 باشین . عضى گزاهی هی آى ساختواى پذیزای پیشنهادهایساسهاى نظام كارداني * جهت ارتقای سطح علوی ، فنی 

                                                           در صورت تغییر در آدرس یا شماره تلفن ، مراتب را کتبا اطالع دىید . 

 ......…/…..…/….… ر مورخ:د  2-21—…………………………….. : بو شماره عضویتاصل کارت 

 دریافت گردید.  ………………………………………………………توسظ اینجانب:

 امضاء                             



     

 

 در جهت تحکیم مجبوي وظبم مهىذسي كه ثي تردیذ مًجت ارتقبء اعتجبر ي شئًن ي حفظ رياثط سبلم ي        

 چًة شئًن حرفه راعضبء يجبمعه خًاهذ داشت . ضًاثط ي معیبرهبی زیر ثعىًان چهب  معقًل متقبضي ثیه       

 مهىذسي تعییه میگردد.       

 

 <<چهب رچًة شئًن حرفه مهىذسي>>

 

 همکبران:در راثطه ثب حرفه مهىذسي ي 1-

 

 آشٌبئي ثب دستبٍزدّبی ػلوي ، فٌي ٍ حسفِ ای زٍش-

 زػبیت ضَاثط ٍ هقسزات هلي سبختوبى -

 زػبیت ضَاثط ٍ هقسزات طسحْبی جبهغ ٍ ّبدی -

 یت ّبی اجتوبػي حسفِ ایاًتقبل داًش فٌي ٍ تجسثیبت حسفِ ای ثِ ّوکبزاى ٍ هشبزكت دز فؼبل -

 استفبدُ اش تجسثیبت ٍ دستبٍزدّبی  دیگساى ثب ذكس هأخر-

 زػبیت هصبلح ّوکبزاى ٍ زػبیت سبلن حسفِ ای -

 زػبیت ثیطسفي كبهل دز صَزت ازجبع حکویت یب كبزشٌبسي حسفِ ای -

 ل.ػدم اشتغبل دز حسفِ ّبی هٌْدسي خبزج اش صالحیت تؼییي شدُ ثس اسبس پسٍاًِ اشتغب -
 

 در راثطه ثب كبرفرمب : -1

 حفظ اسساز كبزفسهب دز زاثطِ ثب خدهبت هٌْدسي هَزد دزخَاست -

 اجسای تؼْدات قسازدای -

 زاٌّوبئي كبزفسهب دز هَازدیکِ هٌبفغ اٍ ثب اجتوبع ٍ حسفِ دز تضب است -

 

 درراثطه ثب جبمعه : -3

 ي ایساىزػبیت هصبلح جبهؼِ ثس اسبس قَاًیي دٍلت جوَْزی اساله-    

 زػبیت حفظ هحیط شیست -     

 

 ایٌجبًت:........................................................ ثب اطالع كبهل اش كلیِ هَازد فَق الركس هتؼْد هي گسدم       

 كِ چْبز چَة تؼییي  شدُ زا دز طَل فؼبلیت ّبی حسفِ ای خَد هَزد ًظس داشتِ ٍ ثِ آى ػول ًوبین.      

                                                                                                                                           

 محل امضبء ي تبریخ                                                                                                                            

    


