وگاهي به اوجمه مذيران صىايع 

اوجمه مذيزان صىايع تطىلي غيزاوتفاعي ي غيز سياسي است وٍ در سال  1357تٍ َمت جمعي اس
صاحثان صىايع تخص خصًصي وطًر ي در راستاي تالش تزاي حفظ حمًق صاحثان صىايع تخص
خصًصي پايٍ گذاري ضذ ي در سال  1358تٍ ثثت رسيذ.
ايه اوجمه در طًل تيص اس  40سال گذضتٍ تٍ عىًان وُادي علمي ،پژيَطي ي مطًرتي در راستاي
اصالح لًاويه مزتثط تا صىعت ،حمايت اس صىعتگزان وطًر تٍ ييژٌ تخص خصًصي ي افشايص تُزٌيري
ياحذَاي صىعتي فعاليت ومًدٌاست يَمچىان درايه راستا تالش ي فعاليت ميومايذ.
اوجمه مذيزان صىايع داراي  10ضعثٍ ي چُار دفتز دراستاوُا ي ضُزَاي مختلف وطًر است وٍ مسائل
يمطىالت ياحذَاي صىعتي عضً را مًرد تزرسي لزار دادٌ ي در جُت رفع آوُا وظزات وارضىاسي
يمطايرٌ ارائٍ دادٌ ي درتزخي مًارد ويش پيگيزيُاي لاوًوي ياجزايي تعمل ميآيرد.
اعضاي اوجمه مذيزان صىايع ضمه تُزٌمىذي اس وتايج حاصل اس فعاليتُاي جاري اوجمه در جُت
اصالح لًاويه ي ممزرات مزتثط تا صىعت اس خذمات ديگز اوجمه َمچًن پژيَطُا يتحميمات تعمل
آمذٌ ،وتة ي گشارضُاي وارضىاسي ،وظزات مطايرٌاي وارضىاسان ،مطاروت در گزدَمائيَا ي
سميىارَاي آمًسضي ،مزوش اسىاد ،تزوامٍَاي تاسديذ اس ضزوتُا يوارخاوجات ،دريافت رايگان مجلٍ
وارآفزيه يخثزوامٍ صىعت يمطثًعات ي ...استفادٌ خًاَىذ ومًد.
طثك مصًتٍ مجمع عمًمي اوجمه مذيزان صىايع مثلغ حك عضًيت تزاي سال ايل جمعا مثلغ
000ر000ر 00ريال (يريديٍ سال ايل مثلغ 000/-ر000ر 5ريال ي حك عضًيت ساالوٍ مثلغ -
000/ر000ر 65ريال) ميتاضذ.
لطفـا" تزاي وسة اطـالعات تيطتز تا رياتط عمًمي اوجمه تا ضمارٌ  88304070تماس حاصل
فزماييذ.

مذارن عضًيت به شرح ريل است:

 1 -1لطعٍ عىس  3×4جذيذمتماضي
 -2تصًيز صفحٍ ايل ضىاسىامٍ
 -3تصًيز وارت ملي
 -4تصًيز ريسوامٍ رسمي اس تاسيس ضزوت ي آخزيه تغييزات آن
 -5تصًيز پزياوٍ تُزٌتزداري اس مزاجع رسمي
 -6گًاَي ي يا تأئيذيٍ ساتمٍ مذيزيت تزاي مذيزان مياوي
 -7وپي آخزيه مذرن تحصيلي متماضي
 -8ارائٍ گًاَي معزفيه متماضي تًسط دي وفز اس اعضاء
 -9تصًيز وارت عضًيت يا وارت تاسرگاوي يىي اس اتاقَاي تاسرگاوي ي صىايع ي معادن وطًر
وپي فيص پزداخت حك عضًيت تٍ حساب  03940098تاوه تجارت ،ضعثٍ ميزعماد تٍ وام
اوجـمه مذيزان صـىايع (ضمارٌ ضثا – IR020180000000000003940098 :ضمارٌ وارت:
)5859-8370-0615-1605
جمعا مثلغ 000ر000ر 00ريال (يريديٍ سال ايل مثلغ 000/-ر000ر 5ريال ي حك عضًيت
ساالوٍ مثلغ 000/-ر000ر 65ريال) ميتاضذ.

محل الصاق
عكس

فرم تماضاي عضًيت
پس از هطالؼِ ٍ هالحظِ اساسٌاهِ ٍ آئيي ًاهِ ّاي اًجوي هسيراى صٌايغ ٍ آشٌايي تا ّسف ّا ٍ فؼاليتْاي
ايٌجاًة
آى ،تقاضاي ػضَيت زراًجوي را زارم.
تاريد ٍاهضاء:
مشخصات متماضي عضًيت ً :ام:
تاريد تَلس:

ًام ذاًَازگي:
هحل صسٍر:

ًام پسر:
هحل تَلس:

شوارُ شٌاسٌاهِ:

رشتِ تحصيلي:

مسهلي:

آذريي هسرك تحصيلي:

زٍرُ ّاي ترصصي:

شوارُ مارت تازرگاًي:

سوت فؼلي :

تلفي ّوراُ:

شٌاسِ هلي:

ًشاًي هٌسل ٍ تلفي :

پست النترًٍيني:

لغفا" سًابك تجربي خًد را در جذيل زير مىعكس فرمائيذ
شوارُ

ًَع فؼاليت

ًام ٍاحس  -سازهاى

از

سوت

تا

1
2
3
مشخصات ياحذ تًليذي متماضي
ٍضغ حقَقي ٍاحس تَليسي :
ًام ٍاحس تَليسي :

سال تْرُ ترزاري:

سال تأسيس:

شوارُ پرٍاًِ تأسيس :

شوارُ پرٍاًِ تْرُ ترزاري :

اگر ٍاحس تَليسي ٌَّز تِ تْرُ ترزاري ًرسيسُ است ،

شوارُ هَافقت اصَلي:

تؼساز مل شاغليي :

تؼساز شاغليي ذط تَليس:

سرهايِ زر گرزش:

سرهايِ فؼلي:

تَليسات ػوسُ ٍاحس :

سْن تَليس ٍاحس زر رشتِ ذَز زراستاى:
ًَع ازارُ ٍاحس  :ذصَصي

غير ذصَصي

زر صَرت غيرذصَصي تَزى تِ مسام سازهاى ٍاتستِ است:

ٍاحس زر حال حاضر تاتغ هقررات ٍ ضَاتط مسام يل از ٍزارتراًِ ّا است؟
ًام اػضاء ّيأت هسيرُ :
تلفي مارذاًِ:

ًشاًي مارذاًِ :
ًشاًي زفتر تْراى ( تراي ٍاحسّاي هستقر زر استاى ):
تلفي زفتر هرمسي

ًواتر:

اػضاي اًجوي تا قثَل ػضَيت  :هَارز زير را تايس رػايت ًوايٌس:
 رػايت ماهل اساسٌاهِ ٍ آئيي ًاهِ ّا ،هصَتات هجاهغ ػوَهي ،تصويوات شَرايؼالي ٍ ّيأت هسيرُ ٍ زيگر ارماى اًجوي زرحسٍزٍظايف آًاى
 هشارمت زر جلسات مويتِ ّاي ترصصي اًجوي ،پاسد تِ پرسشٌاهِ ّا ٍ ًظرذَاّي ّاّ ،وناري زر زهيٌِ تْيِ آهار ٍ اطالػات ٍارائِ ًظر ٍ پيشٌْاز
 پرزاذت حق ػضَيت مول تِ تقَيت تٌيِ هالي اًجويتًجه  :تمامي اعالعات بايذ مربًط به زماوي باشذ كه متماضي درخًاست عضًيت مي كىذ.
وشاوي:خيابان استاد مغهري ريبريي ميرعماد پالن  462عبمه سًم تلفه 88802000-88848888 :

www.amsiran.com/info@amsiran.com
نام ٍ ًام ذاًَازگي ػضَ هؼرف اٍل :
ً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 مويسيَى ػضَيت شؼثِ :
ً -1ام ٍ ًام ذاًَازگي :

اهضا ء

ً -2ام ٍ ًام ذاًَازگ ي :

اهضاء

 ً -3ام ٍ ًام ذاًَازگي :

اهضاء

( ايه لسمت تًسظ اعضاي كميته عضًيت اوجمه مذيران صىايع در تهران تكميل مي شًد)
ًظريِ اػضاي مويتِ ػضَيت اًجوي :
زرذَاست ػضَيت سرمار ذاًن  /جٌاب آقاي

زر جلسِ هَرخ

مويتِ ػضَيت هَرز رسيسگي قرار گرفت ًٍظريِء اػضاء مويتِ تِ شرح زيراست:
 -1تا ػضَيت

 -2تا ػضَيت

 -3تا ػضَيت

پيَستِ

هَافقن

ايشاى

ٍاتستِ

هرالفن

پيَستِ

هَافقن

ايشاى

ٍاتستِ

هرالفن

پيَستِ

هَافقن

ٍاتستِ

ايشاى

ًام ٍ ًام ذاًَازگي
اهضاء
ًام ٍ ًام ذاًَازگي
اهضاء
ًام ٍ ًام ذاًَازگي

هرالفن
اهضاء

