
 
 

 

 به نام خدا
 909/09-9421 شماره:             
 04/00/9209    :تاریخ             
 دارد               :پیوست             

 
 ، اعضای محترم جامعه مهندسان مشاور ایران همکاران گرامی

 

 در شورای مدیران و متخصصان جوانعضویت موضوع: 

 
نامه خواهشمند است طبق آیین ،اعضای شورای مدیران و متخصصان جوان فهرست روزرسانیبه به با توجهبا احترام، 

ویت خود جهت عضواجد شرایط جوان  لتر نسبت به معرفی پرسنپیش که هاییشرکت ،)پیوست( مصوب این شورا

نسبت  ؛دباشنفاقد شرایط عضویت میپیوست نامه یینآدر شورا اقدام نمودند و افراد معرفی شده اکنون با توجه به 

  .اقدام الزم را به عمل آورندجهت خروج نام ایشان از لیست اعضای شورا  مذکور به معرفی افراد

)کتبا از سوی مدیر  افراد واجد شرایط جدیدنسبت به معرفی  گردداز همکاران گرامی درخواست میهمچنین 

 د.ناقدام مقتضی را به عمل آور ،و تکمیل فرم پیوستعامل شرکت( 

 .درا دارو امتنان کمال تشکر  توجه همکاران گرامی پیشاپیش از حسن

 

 ا تجدید احترامب

 متخصصان جوانمدیران و رئیس شورای 

 

 خسروشاهیمهدی رضی
 



















 

 فرم عضویت
مدیران و متخصصان شورای 

 جوان

 

 2از  1صفحه  مدیران و متخصصان جوان شورای
 

 اطالعات تماس –قسمت سوم 

 ___________________شماره تلفن همراه:  .9 _____________________شماره تلفن ثابت:  .8

                           ____________________ 
 : ___________________________E-mail .11 _________________________وب سایت:  .11

            ____________________________ 
           ____________________________ 

 

 

 مدیران و متخصصان جوان شورایاطالعات تخصصی و فعالیت در  –قسمت چهارم 

 آخرین مدرک تحصیلی: .12

 _____________________رشته تحصیلی: 

 ____________________مقطع تحصیلی: 

 _____________________محل تحصیل: 

 مقطع ماقیل )در صورت وجود(: .11

 _____________________رشته تحصیلی: 

 ____________________مقطع تحصیلی: 

 _____________________محل تحصیل: 

 ردد.گبراساس اطالعات پرشده در این قسمت تکمیل می شوراهای مختلف عضویت متقاضی در کمیتهعالیق تخصصی/ تفریحی و فرهنگی:  .11

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 اطالعات شخصی –قسمت اول 

 

                ____________________________________نام )فارسی(:  .1

               ___________________________نام خانوادگی )فارسی(:  .2
3. Name: ___________________________________                

 

4. Family Name:______________________________              
 

   /       / کدملی:  .6 ______ / _______ / _____________تاریخ تولد:  .5
 مونث مذکر             جنسیت:  .7

 محل

 الصاق

 عکس



 

 فرم عضویت
مدیران و متخصصان شورای 

 جوان

 

 2از  2صفحه  مدیران و متخصصان جوان شورای
 

  اطالعات مشاور –قسمت دوم 

 ___________________________________________________________ نام شرکت )فارسی(: .15
16. Company Name: ______________________________________________________________ 

-شماره فکس شرکت:  .18 ____________________شماره تلفن شرکت:  .17

___________________________ 
 : ____________________________E-mail .21 __________________________وب سایت:  .19

 _________________________________________________________سمت متقاضی در شرکت:  .21

 شود.ها در جامعه عضویت دارد ذکر های تخصصی که شرکت مشاور درحال حاضر در این گروهلطفا گروهرشته)های( تخصصی )فارسی(:  .22

1) ____________________________________ 2) ___________________________________ 

1) ___________________________________ 1) _________________________________ 
 

 های شرکت مشاور ذکر شود.لطفا توضیحات کلی در مورد شرح فعالیتمشخصات مشاور:  .21

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 تاییدیه متقاضی عضویت

مدیران و  شورای، صحت مشخصات فوق را تأیید نموده و درخواست عضویت در  ___________________اینجانب 

 متخصصات جوان جامعه مهندسان مشاور ایران را دارم.

 

 امضا

 

 تاییدیه شرکت مشاور

، مشخصات  __________________االختیار شرکت ، مدیرعامل/ نماینده تام ___________________اینجانب 

مدیران و متخصصان جوان جامعه شورای فوق را تأیید نموده و بدینوسیله ایشان بعنوان یکی از نمایندگان شرکت به 

 گردد.ایران، معرفی می مهندسان مشاور

 

 مهر و امضا
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