شماره عضويت :
بسمه تعالي
«درخواست عضويت در سازمان نظام مهندسي معدن استان خراسان رضوی»
اينجانب  ..............................................................................فرزند  ..........................................دارنده شناسنامه شماره  .....................................صادره
از ....................................دارای مدرک تحصیلي  ............................................ضمن اعالم و اطالع کامل از مفاد قانون نظام مهندسي معدن و آئیننامه
اجرايي آن و با ارائه مدارک الزم ،تقاضای عضويت در سازمان نظام مهندسي معدن استان خراسان رضوی را دارم.
ضمناً اعالم میکنم که محل اشتغال به کار اينجانب در استان خراسان رضوی بوده و از  6ماه قبل از تاريخ درخواست در اين استان اقامت
ممتد دارم.
نشاني و تلفن محل سکونت:
نام محل کار:
نشاني و تلفن محل اشتغال:
امضاء متقاضي
تاريخ:

مدارک ارائه شده
 تکمیل فرم درخواست عضويت در پايگاه اينترنتي سازمان نظام مهندسي معدن ايران به آدرس www.ime.org.ir
و دريافت کد رهگیری
 اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي
 اصل و تصاوير مدارک تحصیلي
 تصاوير مدارک اقامت
 تصاوير مدارک اشتغال
 تصوير کارت پايان خدمت سربازی يا معافي از خدمت
 5 قطعه عکس  3×4جديد (با پشت نويسي)
 تصوير فیش بانکي پرداخت وروديه و حق عضويت به شماره حساب  1015345435115بانک ملي به نام سازمان نظام مهندسي معدن
خراسان رضوی
 تهیه کتاب قانون و آيین نامه اجرائي

 درخواست عضويت خانم/آقای  .............................................پذيرفته و طي نامه شماره  .........................مورخ ..................
به ايشان اعالم شد .شماره عضويت ايشان  ................................است.
 درخواست عضويت خانم  /آقای  ...............................................به علت  ..........................................................پذيرفته نشد.
امور پذيرش :
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سازمان نظام مهندسي معدن استان خراسان رضوی
فرم ثبت نام و اطالعات داوطلبان عضويت حقيقي
تاريخ تکميل فرم درخواست عضويت:

شماره عضويت:

مشخصات فردی
نام:
نام خانوادگي:

Frist Name:
Last Name:

نام پدر:

کد ملي:

مليت:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

محل تولد:

تاريخ تولد:

وضعيت تأهل :مجرد

متأهل

جنسيت :زن

مرد

تاريخ شروع خدمت::
تاريخ پايان خدمت::

وضعيت نظام وظيفه :پايان خدمت
معافيت

دائم
تحصیلي

مشمول

آدرس محل سکونت
استان:

آدرس محل سکونت:

شهر:

کد شهرستان:

کدپستي:

تلفن:

تلفنهمراه:

نمابر:

شمارهتلفنتماسجهتمواقعضروری:
Web:
Email:

آدرس محل کار فعلي
نام سازمان /ارگان /شرکت: ... /
استان:
کد پستي:

شهر:

آدرس محل کار:
کد شهرستان:

نمابر:

تلفن:

آدرس مورد نظر جهت انجام مکاتبات
محل سکونت

محل کار

صندوق پستي

)

(شماره صندوق:

تعهد
اينجانب  ........................................فرزند  ........................دارای شناسنامه شماره  .....................به استناد بند «ت» ماده  83آئين
نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن ،انجام وظايف و اجرای مقرراتي که از طريق سازمان استان يا شورای مرکزی تصويب و
ابالغ مي شود را در چهار چوب اهداف قانون نظام مهندسي معدن و آئين نامه اجرايي آن تعهد مينمايم.
تاريخ:

امضاء:

مسئوليت صحت و خوانائي آدرس های فوق که جهت اطالع رساني و مکاتبات مورد استفاده قرار مي گيرد ،همچنين برابری برگردان التين اسامي با
گذرنامه که در کارت عضويت به جهت استفاده در خارج کشور درج مي گردد با تکميل کننده فرم است.
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مشخصات تحصيلي

نام و نام خانوادگي:

رشتهتحصيلي

مقطع تحصيلي

گرايش

دانشکده/مؤسسه

دانشگاه

تاريخاخذمدرک

شهر

کشور

کارداني
کارشناسي
کارشناسيارشد
دکترا

دوره های آموزشي
نام دوره

برگزار کننده

مدتبرحسب

تاريخ اخذ

ساعت

مدرک

فعاليت های علمي
ترجمه:

تأليف:

جزوه درسي :

مقاله:

تحقيقات و پژوهش:

سخنراني و سمينار علمي:
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فعاليت های جنبي
فعاليتهای جنبي که در آن مشارکت و يا همکاری داشتهايد (داخلي – خارجي) بطورخالصه (نام پروژه -کشور -شهر -کارفرما -سمت) ذکر
نماييد:
-

-

عضويت در جوامع و انجمنهای علمي و مهندسي
از تاريخ

نام انجمن يا تشکل

تا تاريخ

سمت يا نوع عضويت

احراز عناوين برجسته و نمونه داخلي و خارجي:

ساير فعاليت ها:

ميزان آشنايي به زبانهای:
انگليسي:

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

آلماني:

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

فرانسوی:

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

ساير (با ذکر نام):

عالي

خوب

متوسط

ضعيف
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