تخ ص
کانون صی کارشناسان ثبت اسناد و امالک کشور

شماره................................ :
تاریخ................................. :

شماره ثبت – 44711پروانه وزارت کشور /11-1/141الف4771-

پیوست............................... :

«فرم تقاضای عضویت»
مشخصات فردی :
نام خانوادگی :

نام :

نام پدر :

شش:

نشانی منزل :

صادره :

تلفن منزل :

متولد :

همراه :

نشانی محل خدمت :

کد شهرستان :

تلفن محل خدمت :

محل خدمت :

شهرستان :

استان :

کد شهرستان محل خدمت :

سمت فعلی :

آخرین سمت قبل از بازنشستگی :

کد ملی :

تاریخ استخدام :

مدت خدمت :

تحصیلات:
دکترا

□

فوق لیسانس

□

لیسانس

□

فوق دیپلم

□

دیپلم

□

رشته کارشناسی :
امور ثبتی

□

خبره

□

نقشه بردار

□

امور اجرائی

□

ثبت شرکت ها

□

دیگر رشته ها

□

مدارک ثبت نام :

 -3تصویر تمام صفحات شناسنامه -2 .تصویر رو و پشت (ظهر) کارت ملی -1 .عکس پرسنلی  8x1رنگی دو قطعه -8 .تصویر مصدق مدرک تحصیلی.
 -5بازنشسته ،تصویر آخرین مدرک شاغلی و تصویر ابلاغ بازنشستگی -1 .شاغل ،تصویر آخرین ابلاغ.
 -8به لحاظ تورم حاصله و تحمیل افزایش فوق العاده هزینه های جاری از نوع اجاره محل ،حقوق و مزایای پرسنل و هزینه آب و برق و تلفن و گاز و شارژ
ماهانه و دیگر هزینه های کانون ناچار به تعدیل درآمدی که تکافوی هزینه ها را نماید به همین سبببم مقرر شببد مبل  2/357/777ریال بابت ورودی و
مبل  1/877/777ریال بابت حق عضویت یکسال جمعاً به مبل  8/557/777ریال به حساب سیبا شماره  7372213383775نزد بانک ملی شعبه اسکان
واریز و نسخه صاحم حساب را ضمیمه مدارک فوق با پست پیشتاز به نشانی ذیل برای کانون ارسال فرمایید.
 -8شباغلین  :گواهی ثبت محل مبنی بر ترربه کارشبناسبی امور ثبتی در رشبته مورد تقاضبا به مدت حداقل برای لیسبانسبه ها و بالاتر  8سال و پایین تر از
لیسانس  1سال و توان انرام کارشناسی امور ثبتی در دعاوی ملکی دادگاها و نیز باید گواهی واجد حسن شهرت ،سلامت نفس و امانت داری نیز ارائه شود.
 -8امضاء و اثر انگشت ذیل سوگند نامه ضمیمه.
 -37تعهد نسبببت به وایز  % 5از مبل دسببتمزد کارشببناسببی بلافاصببله پس از دریافت دسببتمزد به حسبباب م کور واریز و فیش آنرا با پسببت پیشببتاز به نشببانی ذیل
ارسال فرمایید.
 -33در صبورت احراز قصبور و عدم توجه نسببت به موارد تعهد و یا ترخیر در ارسال  % 5حق کانون حتی برای یک بار تخلف محسوب است و کانون برای بار اول
کارت کارشناسی را برای مدت  1ماه به حالت تعلیق در آورده و در صورت تکرار بار دوم و سوم کارت شناسایی باطل و برای همیشه از کانون اخراج می شود.
لطفاً هر چند نفر از نمایندگان محترم مرلس شورای اسلامی آشنا می باشند نام و حوزه انتخابیه ایشان را مرقوم فرمایید.
الف -خانم /آقای .................................... :

حوزه انتخابیه ........................................ :

ب -خانم /آقای ...................................... :

حوزه انتخابیه ........................................ :

ج -خانم /آقای ....................................... :

حوزه انتخابیه ........................................ :

د -خانم /آقای ........................................ :

حوزه انتخابیه ........................................ :

تاریخ :

نشانی کانون  :میدان ونک خیابان ملاصدرا برج صدرا پلاک  13طبقه  8واحد 31
تلفن 88887888-88887888-88888388-88888388 :دورنگار  88881818 :کد پستی 3883831883 :
وب سایت  www.kanoon-tksa.com :ایمیل info@kanoon-tksa.com :
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امضاء :

تخ ص
کانون صی کارشناسان ثبت اسناد و امالک کشور

شماره ثبت – 44711پروانه وزارت کشور /11-1/141الف4771-

شماره................................ :
تاریخ................................. :
پیوست............................... :

«سوگند نامه اعضاء کانون تخصصی کارشناسان ثبت اسناد و املاک کشور»
اینرانم :

فرزند :

کد ملی :

ساکن :

تلفن منزل :

تلفن محل کار :

صادره از :

شش:

متولد :

همراه :

اینرانم با مشبخصبات فوق متقاضبی پروانه کارشناسی  /خبره در حضور اعضای محترم هیمت مدیره کانون در ساعت  .........روز ............................
در محضبر کلام اله مرید به خداوند متعادل سوگند یاد می کنم که در امر کارشناسی فق در رشته تخصصی خود اظهار نظر نموده ،قلم و زبان
خود را جز به راسبتی و حقیقت به کار نبرم و در سبمت کارشناسی امور ثبتی به محوریت عدالت و امانتداری صمیمانه و با خصول پایبند بوده و
هرگز اسبیر وسبوسبه های شبیطانی و فریم ها و انگیزه های انحرافی مادی نشبده و از آن مسبیر های شیطانی جداً بر ح ر بوده و باریتعالی را
همیشبه حاضر و ناظر بر اعمال خود دانسته و گزارش خود را در نهایت صحت و دقت و با شفافیت کامل بدون ابهام و با اظهار نظر صری و قابل
اتخاذ تصببمیم تنظیم و رازدار و امین صببال و خدوم مردم عزیزمان بوده و دسببتمزد کارشببناسببی را طبق تعرفه قانونی اخ و رعایت فرودسببتان
جامعه را نموده و با انصاف بیش از پیش با آنان رفتار نمایم.
ضبمناً متعهد می شبوم  % 5از دستمزد کارشناسی خود را که امانت کانون نزد اینرانم است بلافاصله پس از دریافت دستمزد به حساب
سیبا شماره  7372213383775نزد بانک ملی شعبه اسکان واریز نمایم.

نام و نام خانوادگی :

امضاء :

تاریخ :

نشانی کانون  :میدان ونک خیابان ملاصدرا برج صدرا پلاک  13طبقه  8واحد 31
تلفن 88887888-88887888-88888388-88888388 :دورنگار  88881818 :کد پستی 3883831883 :
وب سایت  www.kanoon-tksa.com :ایمیل info@kanoon-tksa.com :
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اثر انگشت :

