
  

 مراحل و مدارک مورد نیاز جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
 (، منوی خدمات الکترونیک، زیر منوی درخواست عضویتalborz-nezam.irنظام مهندسی ساختمان استان البرز) سایت سازمانورود به : 1گام

 )مدارک پایین صفحه( در سایت مورد نیاز بارگذاری مدارک :2گام 

 )مدارک پایین صفحه( ارسال مدارک مورد نیاز از طریق پست به واحد عضویت :3گام 

 م میگردددرصورت تکمیل بودن مدارک ارسالی، استعالمات الزم ) اقامت متقاضی در استان و همچنین مدارک تحصیلی ایشان( توسط کارشناسان عضویت انجا، 3پس از گام 

 مطابق جدول زیر (تایید استعالماتحق عضویت )پس از مبلغ کترونیکی پرداخت ال :4گام

  )ریال(حق عضویت ساالنه )ریال(ورودیه سازمان   )ریال(حق عضویت ساالنه )ریال(ورودیه سازمان

 600/000 7/200/000 2اعضا پایه  1/200/000 21/600/000
 اعضا فاقد پروانه اشتغال به کار

 3اعضا پایه  900/000 14/400/000 1اعضا پایه  1/500/000 28/800/000

 تماس تلفنی با واحد عضویت و دریافت کد عضویت :5گام

 مدیریت اجرایی جهت ایجاد کارتابل مهندسیمراجعه به واحد  :6گام 

 البرز استان ساختمان مهندسی نظام درسازمان عضویت جهت نیاز مورد عمومی مدارک*

 (قضائیه قوه یا رسمی اسناد دفاتر توسط شده اصل برابر)شناسنامه سوم و دوم و اول صفحات شده اصل برابر تصویر نسخه دو  -1

 ملّی کارت شده اصل برابر تصویر نسخه دو -2

  شده اصل برابر دانشگاهی تحصیلی مقاطع کلیه در معتبر تحصیلی مدارک تصویر -3

 .باشد نگذشته ماه 6 از بیش عکس گرفتن تاریخ از که )مقنعه با خانمها برای و کراوات و کاله عینک، ،بدون شده نویسی پشت( .سفید زمینه با رنگی 6*4 عکس قطعه دو  -4

فرم دانشنامه )درصورتی -5-5عدم عضویت در نظام کاردان ها)درصورتی که کاردانی داشته باشید(، فرم  -4-5سوگندنامه، -3-5فرم احراز اقامت، -2-5 ،)نظامنامه(ای حرفه اخالق اصول فرم-1-5فرمهای مربوطه شامل:  -5

 باشدموجود می 1تمام فرمها در مسیر گام که مدرک موقت دارید(   

 :از عبارتند البرز استان در اقامت احراز جهت قبول قابل مدارک  .است الزامی عضویت تقاضای تاریخ از قبل ماه شش مدت به حداقل البرز استان در اقامت بر مدارک،دال ارائه  -6

 یا سند صاحب به شناسنامه صفحات شده اصل با برابر تصویر ارائه با والدین نام به مجرد متقاضیان برای( متقاضی همسر یا متقاضی نام به رهگیری کد دارای نامه اجاره ویا نامه مبایعه یا مالکیت سند شده اصل برابر تصویر-6-1

 ) نامه اجاره یا نامه مبایعه

 پست اداره از کدپستی تائیدیه -6-2

 )سال 18 الی 6 فرزند دارای متقاضیان برای( متقاضی فرزند تحصیل به اشتغال گواهی ارائه  -6-3

 )متقاضی کارگزینی حکم آخرین رونوشت یا( مسلح نیروهای و وابسته نهادهای و سازمانها و ارگانها و دولتی نیمه و دولتی بخشهای کارکنان برای متقاضی اقامت محل آدرس ذکر با معتبر کار به اشتغال گواهی ارائه  -6-4

 سایر از ساختمان مهندسی نظام سازمان عضویت انتقال جهت نیاز مورد اختصاصی مدارک* 

 داشتن صورت در مهندسی کار به اشتغال پروانه تصویر -1

 )مالیاتی وضعیت وآخرین انتظامی شورای محکومیت انتقال،عدم موقع در شده استفاده اشتغال ظرفیت حساب، تسویه(:شامل قبلی استان از انتقالی نامه اصل -2


