
 )اعضای انتقالی( مدارک الزم جهت عضویت جدید در سامانه 

 خوزستان می باشند. *قابل توجه اعضاء که متقاضی انتقال عضویت از سایر استان ها به استان

خوزستان آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ساختمان قبل از انتقال عضویت از استان مبداء اخذ موافقت استان  47به استناد ماده  -

جهت انتقال عضویت الزامی است. به منظور انجام امور فوق درخواست نظام استان مبداء )محل عضویت متقاضی( به استان خوزستان و 

 اعالم موافقت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به استان مبداء الزامی می باشد.

جهت عضویت مدارک ذیل را جهت بررسی درخواست ینه و پرداخت هزقبل از ثبت نام در سایت سازمان توجه :

 تحویل دهید: و پروانه اشتغال به واحد عضویت

 نامه انتقالی به تاریخ روز از استان مبداء-1

 به تاریخ روز با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی مربوط به کار در استان خوزستان سابقه بیمه-2

 گواهی اشتغال به تاریخ روز-3

 برابر با اصل تمام صفحات شناسنامهتصویر -4

 در استان خوزستان یا اجاره نامه معتبرگاه قانونی تصویر برابر با اصل سند محل سکونت -5

:بعد از ارائه مدارک فوق و دریافت تائیدیه صالحیت عضویت از واحد عضویت مدارک ذیل را به این واحد جهت مرحله دوم   

 تکمیل ثبت نام ارائه دهید:

 

 بانک تجارت به حساب سازمان نظام مهندسی 1010355431ریال به حساب  000/000/1فیش به مبلغ اصل  -1

 خوزستان

 عدد 1شناسنامه  تمام صفحات کپی  -2

 عدد 1 کپی کارت ملی بصورت پشت و رو -3

 الزامی است. عدد1 هوشمند معافیت از خدمت یا هوشمند کپی کارت پایان خدمت -4

 )دانشنامه الزامی است.(عدد2 دانشگاهیتحصیلی  مدارکتمام کپی  -5

 نامه لغو عضویت در کانون کاردان ها در صورت عضو بودن -6

برگه پرینت درخواست  چهارفت رفتن به سایت سازمان نظام مهندسی خوزستان  و ثبت نام در سامانه عضویت و دریا -7

 عضویت 



 کارت پایان  بصورت پشت و رو ، شناسنامه ، کارت ملیتمام صفحات ثبت نام در سامانه فیش واریزی ،  در هنگام

 سکن شود.در سامانه ا دانشگاهی خدمت و تمام مدارک تحصیلی

  بصیر پیشخوان دولت بنام سید مرتضی  5859 8310 5109 8654ریال به شماره کارت  000/60اصل فیش به مبلغ

 برای استعالم مدرک تحصیلی

 رنگی یک عدد پوشه کاغذی -8

 و ارائه نامه انتقالی سامانه.)در صورت داشتن پروانه(*کپی پروانه اشتغال و اسکن در 

 صورت پذیرد. 8-12ساعت   سه شنبه یک شنبه و مراجعه در روزهای

 ست.حضور متقاضی در زمان تشکیل پرونده الزامی*  

 

 


