
 

 
 

 

 وگاهي به اوجمه مذيران صىايع  
 

بٍ َمت جمعي اص  7531غيشاوتفاعي ي غيش سياسي است كٍ دس سال  تطكلياوجمه مذيشان صىايع 

صاحبان صىايع بخص كطًس ي دس ساستاي تالش بشاي حفظ حمًق  صاحبان صىايع بخص خصًصي

 بٍ ثبت سسيذ.  7531پايٍ گزاسي ضذ ي دس سال  خصًصي

سال گزضتٍ بٍ عىًان وُادي علمي، پژيَطي ي مطًستي دس ساستاي  51 بيص اص ًلايه اوجمه دس ط

يسي  كطًس بٍ ييژٌ بخص خصًصي ي افضايص بُشٌ صىعتگشاناصالح لًاويه مشتبط با صىعت، حمايت اص 

  .ومايذ يَمچىان دسايه ساستا تالش ي فعاليت مي است فعاليت ومًدٌياحذَاي صىعتي 

است كٍ مسائل كطًس ضعبٍ يچُاس دفتش دساستاوُايضُشَاي مختلف  71ي داسااوجمه مذيشان صىايع 

وظشات كاسضىاسي ياحذَاي صىعتي عضً سا مًسد بشسسي لشاس دادٌ ي دسجُت سفع آوُا يمطكالت 

 آيسد. گيشيُاي لاوًوي ياجشايي بعمل مي يمطايسٌ اسائٍ دادٌ ي دسبشخي مًاسد ويض پي

مىذي اص وتايج حاصل اص فعاليتُاي جاسي اوجمه دس جُت  اعضاي اوجمه مذيشان صىايع ضمه بُشٌ

بعمل  يتحميمات َمچًن پژيَطُاخذمات ديگش اوجمه اصالح لًاويه ي ممشسات مشتبط با صىعت اص 

َا ي  اي كاسضىاسان، مطاسكت دس گشدَمائي وظشات مطايسٌ ،كتب ي گضاسضُاي كاسضىاسيآمذٌ، 

مجلٍ دسيافت سايگان باصديذ اص ضشكتُا يكاسخاوجات،  َاي بشوامٍمشكض اسىاد،  ،سميىاسَاي آمًصضي

 استفادٌ خًاَىذ ومًد.ي... كاسآفشيه يخبشوامٍ صىعت يمطبًعات 

 طبك مصًبٍ مجمع عمًمي اوجمه مذيشان صىايع مبلغ يسيديٍ ايليٍ )فمط بشاي سال ايل(

 .ذباض سيال مي 20ر000ر000/-مبلغ سيال ي حك عضًيت ساالوٍ آن  2ر000ر000/-مبلغ 

ريل مشاجعٍ  ٍ آدسسـشان صىايع بـاٌ ايىتشوتي اوجمه مذيـالعات بيطتش بٍ پايگـاطبشاي كسب  "اـلطف

 ومائيذ:

www.amsiran.com 

  

 

 

 



 

 مذارن عضًيت به شرح ريل است:             

 جسيسهتماضي 3×4لطؼِ ػىس  3 -1

 صفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ  تصَير -2

 تغييرات آى  رٍزًاهِ رسوي از تاسيس ضروت ٍ آذريي تصَير -3

 هَافمت اصَلي از هراجغ رسوي ترزاري ٍ  پرٍاًِ تْرُ تصَير -4

 گَاّي ٍ يا تأئيسيِ ساتمِ هسيريت تراي هسيراى هياًي  -5

 وپي آذريي هسرن تحصيلي هتماضي  -6

 ارائِ گَاّي هؼرفيي هتماضي تَسط زٍ ًفر از اػضاء  -7

ّاي تازرگاًي ٍ صٌايغ ٍ هؼازى  قيا وارت تازرگاًي يىي از اتا ػضَيتفتَوپي وارت  -8

 وطَر 

تاًه تجارت، ضؼثِ هطْري، ًثص  222-49150 وپي فيص پرزاذت حك ػضَيت تِ حساب

 .زرياي ًَر اًجوي هسيراى صٌايغ

سيال حك عضًيت )بشاي مذت يك  000/000/20 -يسيديٍ ي مبلغ  سيال 2ر000ر000/- مبلغ

 .باضذ سيال مي 22ر000ر000/-مبلغ  سال(، جمعاً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرم تماضاي عضًيت
 تْايايٌجاًة                          پس از هطالؼِ ٍ هالحظِ اساسٌاهِ ٍ آئيي ًاهِ ّاي اًجوي هسيراى صٌايغ ٍ آضٌايي تا ّسف ّا ٍ فؼالي

 آى، تماضاي ػضَيت زراًجوي را زارم.
  تاريد ٍاهضاء:                                                                                                                

 مشخصات متماضي عضًيت :        
 ريد تَلس:ًام:               ًام ذاًَازگي:                    ًام پسر:               ضوارُ ضٌاسٌاهِ:            هحل صسٍر:            تا

 آذريي هسرن تحصيلي:                                   رضتِ تحصيلي:                     هحل تَلس:          
 زٍرُ ّاي ترصصي:                                     ساتمِ هسيريت زر ٍاحس فؼلي :         سال      سوت فؼلي :

 ساتمِ هسيريت زر زيگر ٍاحسّاي صٌؼتي :        سال 
 تلفي :                                                                                                   تلفي ّوراُ: ًطاًي هٌسل ٍ

 سًابك تجربي خًد را در جذيل زير مىعكس فرمائيذ "لغفا

 تا  از  سوت  ًَع فؼاليت  سازهاى   -ًام ٍاحس  ضوارُ

1 
2 
3 

     

  ماضيمشخصات ياحذ تًليذي مت
       ًام ٍاحس تَليسي :                       ٍضغ حمَلي ٍاحس تَليسي :             سال تأسيس:              سال تْرُ ترزاري:         

 سيسُ است ، ضوارُ پرٍاًِ تأسيس :                   ضوارُ پرٍاًِ تْرُ ترزاري   :             اگر ٍاحس تَليسي ٌَّز تِ تْرُ ترزاري ًر
 ضوارُ هَافمت اصَلي:                  تؼساز ول ضاغليي :           ًفر          تؼساز ضاغليي ذط تَليس:         ًفر 

 ريال    سرهايِ فؼلي:                     ريال              تَليسات ػوسُ ٍاحس :                                   :سرهايِ زر گرزش
 سْن تَليس ٍاحس زر رضتِ ذَز زراستاى: 

 ًَع ازارُ ٍاحس : ذصَصي              غير ذصَصي            زر صَرت غيرذصَصي تَزى تِ وسام سازهاى ٍاتستِ است:
 ٍاحس زر حال حاضر تاتغ همررات ٍ ضَاتط وسام يه از ٍزارتراًِ ّا است؟

 ًام اػضاء ّيأت هسيرُ :
 تلفي وارذاًِ:                                                                                      ًطاًي وارذاًِ :       

 ًطاًي زفتر تْراى ) تراي ٍاحسّاي هستمر زر استاى (:                                        
 ًواتر:                                          تلفي زفتر هروسي                                                   

 

 اػضاي اًجوي تا لثَل ػضَيت : هَارز زير را تايس رػايت ًوايٌس:
رػايت واهل اساسٌاهِ ٍ آئيي ًاهِ ّا، هصَتات هجاهغ ػوَهي، تصويوات ضَرايؼالي ٍ ّيأت هسيرُ ٍ زيگر ارواى اًجوي   -

 زرحسٍز ٍظايف آًاى 

تِ ّاي ترصصي اًجوي، پاسد تِ پرسطٌاهِ ّا ٍ ًظرذَاّي ّا، ّوىاري زر زهيٌِ تْيِ آهار ٍ هطاروت زر جلسات ووي -
 اطالػات ٍ ارائِ ًظر ٍ پيطٌْاز 

 پرزاذت حك ػضَيت  -

  ووه تِ تمَيت تٌيِ هالي اًجوي -

 تًجه : تمامي اعالعات بايذ مربًط به زماوي باشذ كه متماضي درخًاست عضًيت مي كىذ.

 88304070-88825385عبمه سًم تلفه :   264اد مغهري ريبريي ميرعماد پالن وشاوي:خيابان است
www.amsiran.com 
info@amsiran.com 

 

محل الصاق 

 عكس



 
 م ٍ ًام ذاًَازگي ػضَ هؼرف اٍل :نا

 ًظريِ هؼرف:                                                                                         
 اهضاء :                                                                                                                   

 
 ًام ٍ ًام ذاًَازگي ػضَ هؼرف زٍم:

 ًظريِ هؼرف:   
 اهضاء :                                                                                                                    

                                           

 ) ايه لسمت تًسظ اعضاي كميسيًن عضًيت شعب اوجمه مذيران صىايع در استان ها تكميل مي شًد(

 ًظريِ وويسيَى ػضَيت ضؼثِ :

 

 اهضا ء                                 ًام ٍ ًام ذاًَازگي :                                                        -1

 

 ي :                                                                                        اهضاء ًام ٍ ًام ذاًَازگ -2

 

 اهضاء                ًام ٍ ًام ذاًَازگي :                                                                          -3

 ) ايه لسمت تًسظ اعضاي كميته عضًيت اوجمه مذيران صىايع در تهران تكميل مي شًد( 

 ًظريِ اػضاي وويتِ ػضَيت اًجوي :

                زرذَاست ػضَيت سروار ذاًن / جٌاب آلاي                                                          زر جلسِ هَرخ                  

 وويتِ ػضَيت هَرز رسيسگي لرار گرفت ًٍظريِء اػضاء وويتِ تِ ضرح زيراست:

تا ػضَيت  -1
پيَستِ
 ًام ٍ ًام ذاًَازگي    هَافمنايطاى  

                  
ٍاتستِ         هرالفن 

 ء اهضا                                                                         

تا ػضَيت  -2
پيَستِ

ايطاى   
هَافمن

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي     

ٍاتستِ          هرالفن                  
 اهضاء                                                                            

تا ػضَيت  -3
پيَستِ

ايطاى    
هَافمن

 ًام ٍ ًام ذاًَازگي     

 ٍاتستِ           هرالفن                  

اهضاء                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

 


