كد عضويت

فرم درخواست عضويت حقيقي

نوع عضويت

 -1مشخصات شخصي:
نام خانوادگي:

Family Name:

نام:

Name:

مرد

تاريخ تولد:

زن

شماره شناسنامه:

محل تولد:

كدملي:
 -2نشاني محل سكونت:
تلفن منزل:

پست الكترونيكي:

فاكس:

-3مشخصات تحصيلي:
آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده:

كارشناسي ارشد

دكترا

كارشناسي

رشته تحصيلي:
تاريخ اخذ مدرك :
دانشگاه محل تحصيل:
-4مشخصات شغلي:
محل كار:
سمت:
سابقه كار:
زمينه اصلي فعاليت در صنعت حمل ونقل:
نشاني دقيق محل كار:
تلفن محل كار:

پست الكترونيكي:

فاكس:

-5نشاني پستي براي مكاتبه و ارسال نشريات:
محل كار:

محل سكونت:

غيره

(ذكرشود)

-6سابقه عضويت در انجمن هاي ديگر) نام انجمن به همراه زمان عضويت ذكر شود)
-7نوع عضويت مورد تقاضا:
پيوسته

وابسته

-8اصل فيش بانكي به شماره
بانك

شعبه

 -9اينجانب

دانشجويي
مبلغ
را كه در تاريخ

واريز شده به شماره حساب
پرداخت شده است،ضميمه كرده ام.

صحت مندرجات ذكر شده در اين فرم را تاييد نموده و با آگاهي كامل ،درخواست عضوويت در

اين انجمن را دارم.
تاريخ تكميل فرم درخواست:

امضاء متقاضي

لطفاً پس از تكميل فرم درخواست عضويت آن را به آدرس تهران -نرسيده به ميدان هفت تير-خيابان كوري خوان زنود-روبوروي
داروخانه سيزده آبان-مجتمع تجاري اداري كري خان بلوك – Aپالك -64واحود 53يوا شوماره تلفون 88312272:و 88312273
ارسال فرمائيد.

آئين نامه عضويت در انجمن مهندسي حمل و نقل ايران
ماده  -1اهداف
این آئین نامه بر اساس مفاد اساسنامه جهت تعیین شرایط و پذیرش درخواست عضویت متقاضیان ندوین و امکان عضویت
برای کلیه متقاضیان حائز شرایط مهیا گردیده است.
ماده  -2نوع و شرايط عضويت
 -2-1عضويت پيوسته  :اعضای هیئت های علمی سراسر کشور که در بخش های حمل و نقل و ترافیک ،لجستیک،
مدیریت های اجرایی،اقتصادی و....حضور دارند و افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های حمل
و نقل و ترافیک  ،لجستیک ،عمران،مکانیک،صنایع و مدیریت یا حداقل  2سال مدیریت در بخش باشند ،همچنین افرادی که
بیش از  7سال با درجه کارشناسی در یکی از سازمان های مرتبط با حمل و نقل و لجستیک دارای سابقه کار باشند می
توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.
تبصره :افرادی که دارای توانمند یهای الزم جهت احراز عضویت پیوسته را داشته باشند با تشخیص رئیس یا نایب رئیس
هیات مدیره میتوانند به عضویت انجمن درآیند.
 -2-2عضويت حقوقي :سازمانها و نهادها ،شرکتها،انجمن های صنفی که در زمینه های علمی،پژوهشی ،عملیاتی،برنامه
ریزی و به سازماندهی حمل و نقل و ترافیک ،لجستیک ،امور مدیریت و صنایع فعالیت دارند مشمول عضویت حقوقی انجمن
میگردند.
تبصره  : 1عضویت حقوقی در سه رده ممتاز  ،طالیی و نقره ای میباشد که توسط هیئت مدیره تعیین میگردند.
تبصره  : 2کلیه اعضای حقوقی بعنوان پیوسته تلقی میگردند.
 -2-3عضو وابسته  :کلیه افراد با درجه کارشناسی که به نحوی با مشاغل حمل و نقل و لجستیک در ارتباط باشند می
توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند .بدیهی است این افراد پس از  5سال عضویت فعال براساس نظر کمیته عضویت و
تایید رئیس انجمن می توانند تغییر نوع عضویت به پیوسته داشته باشند.
 -2-4عضويت دانشجويي :دانشجویان مقاطع کارشناسی رشته های حمل و نقل و ترافیک ،لجستیک ،فنی و مهندسی،
مدیریت و صنایع باشند میتوانند عضو دانشجویی انجمن شوند.
 -2-5عضو افتخاري :شخصیت های ایرانی و خارجی که دارای مقام علمی شاخص یا موقعیت مدیریتی در زمینه مورد نیاز
انجمن باشند ،وزراء ،شهرداران،استانداران ،نمایندگان مجلس ،اعضای شورای شهر کالن شهرها ،روسای دانشگاهها،دانشکده ها
و مراکز تحقیقی،علمی و پژوهشی مشمول این ماده میباشند.

ماده  – 3حق عضويت :
هر یک از اعضاء ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط (هیئت مدیره) تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت می
نمایند حق عضویت اعضای حقوقی و حقیقی متفاوت میباشد.
تبصره  :1پرداخت حق عضویت هیچ گونه ادهایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
تبصره  :2حق عضویت براساس جدول  1که در ذیل آئین نامه ذکر شده صورت می پذیرد.
ماده  – 4مراحل عضويت:
 -4-1ارسال مدارک تعیین شده ذیل و ارسال آن به آدرس انجمن (ارسال مدارک از طریق ایمیل)
کپی سند پرداخت حق عضویتتصویر یک قطعه عکس  3*4برای اعضاء پیوسته ،وابسته،دانشجویی و حقوقیبرای اعضاء حقوقی رزومه شرکت الزامی استفرم تکمیل شده عضویت (فرم شماره  ) 2پیوستکپی آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجوییماده  -5تاييد عضويت و صدور كارت
واحد عضویت انجمن پس از دریافت مدارک ،عضویت متقاضی را بررسی و تایید نموده و سپس کارت عضویت صادر می نماید.

رديف

نوع عضويت

حق عضويت

1

پیوسته

000/000

2

وابسته

400/000

3

دانشجویی

250/000

4

افتخاری

0

5

حقوقی

ممتاز

150/000/000

طالیی

50/000/000

نقره ای

30/000/000

جدول 1

ماده : 6
این آئین نامه در  6ماده تدوین شده است که در تاریخ  .................مورد تایید اعضاء هیئت مدیره رسیده است.

