
 

 

 

 

 فرم درخواست عضويت حقوقي
 لطفاً پيش از تكميل اين فرم به نكات مندرج در پشت صفحه توجه خاص مبذول فرماييد.

 

  :، نهاد، شرکت، انجمنمشخصات موسسه -1

 :Name : نام

 : نوع

 : کل بودجه ساليانه

 : سرمايه

 : زمينه اصلي فعاليت

 : اهداف

 

                                                                                                                           نقره اي    طاليي                         ممتاز                               نوع عضويت مورد درخواست:  

 نشاني براي مكاتبه و ارسال نشريات: -2

 

 سابقه عضويت در انجمنهاي ديگر:)نام انجمن به همراه زمان عضويت ذکر شود( -3

 

 ..............................................................به نمايندگي از طرف موسسه ................................ ......................................... سمت ..............اينجانب -4

اي(  هاي حقوقي،درخواست عضويت )ممتاز/طاليي/نقره از آئين نامه عضويت کامل آگاهي وبا نموده تاييد را فرم اين در شده ذکر مندرجات صحت

 جمن را دارم.در اين ان

 تاريخ تقاضا:                                                                  امضاء متقاضي:

 

 روبتروي   -نرسيده به ميدان هفتت تيتر   –خان زند خيابان کريم -لطفاً پس از تكميل فرم درخواست عضويت آن را به آدرس تهران

و  77312282شماره تلفنهاي  و 53Aواحد  5طبقه  – Aبلوك -62پالك   – زند يمخانمجتمع تجاري اداري کر –آبان  13داروخانه 

 ارسال فرمائيد. 77312283

 نشانی پست الکترونیکی  :info@railassociation.ir              نشانی سایت :www.railassociation.ir  

 

کميتته عضتويت مطتر  و متورد موافقتت قترار              /        /     درخواست عضويت )ممتاز/طاليي/نقره اي( موسسه مزبور در جلسته متور    

 )گرفت/نگرفت(.

 امضاء مسئول کميته عضويت                                                               تعيين گرديد.           ميزان حق عضويت ساليانه )ثابت(مبلغ                  

   

 اره                                   کميته مالي ،عضويت )ممتاز/طاليي/نقره اي(موسسه مزبور مورد پذيرش نهايي قرار گرفت.با توجه به گزارش شم

 دبیرکل انجمنامضاء 

 نشاني پستي: 

 فاکس:  تلفن تماس:

 پست الكترونيكي:    

 سال تاسيس موسسه:   داد پرسنل:         تع

 تلفن همراه:    نام مديرعامل:   

 
 انجمن مهندسي حمل ونقل ريلي ايران

 کد عضويت

 نوع عضويت



 

 

 

 

 شرايط عضويت حقوقي: -1

 دارند. مشارکت یاو همكاري  هاي انجمنو تقويت وظايف و فعاليت ءهاي ارتقاسات و نهادهايي که در زمينهها و موسشرکت-1- 1

 ها و موسسات و نهادهايي که طرف قرارداد با بخش حمل ونقل ريلي کشور باشند.شرکت-2-1

 اي بخش حمل ونقل ريلي فعاليت دارند.هاي فني و حرفهاي که در يكي از رشتهاتحاديه و سنديكاهاي حرفه-3-1

 مل ونقل ريلي کشور همكاري دارند.ي حکه با حوزهها و موسسات خصوصي و دولتي شرکت نهادها،-4-1

 ،تجهيتزات ايستتگاهي   ،آهن ،خدمات بار يا مستافر بنايي راههاي خصوصي و دولتي دارنده امور زيرموسسات و شرکت نهادها،-5-1

، هتاي مستافري و بتاري، خطتول ريلتي     واگن ،ان نيروي کشش و وسائط نقليه ريليدارندگ ،هاي داخل ايستگاهيها و اقامتگاههتل

 و غيره. بيمه، بانک و امور گمرکي کنندگان خدماتتولیدطراحي، مشاوره، 

 ريلي داشته باشند. شبكههاي هاي فرعي و مكمل با فعاليتهايي که اقدام به فعاليتموسسات و شرکت نهادها، -6-1

کرده  به ايجاد نمايندگي رسمي ان مبادرتريلي فعاليت دارند و در کشور اير خارجي که در زمينه آن دسته از اشخاص حقوقي -8-1

 باشند يا در مراجع قانوني ثبت شده باشد.

المللي حمل ونقل که درخواست عضويت پيوسته داشته و مورد تائيتد و تصتويب هيتات    ها و موسسات بينسازمان ها،شرکت-7-1

 قرار گيرند.انجمن مديره 

وزارت يد وزارت علوم ،تحقيقات و فنتاوري،  تائ دخلي و خارجي مورسازمانهاي وابسته به نهادهاي ملي و دانشگاهي اعم از دا-9-1

 دارند.انجمن را با  انجام فعاليتکه تمايل  تحقیقاتیها، نهادهاي علمي و ، پژوهشگاهشهرسازيراه و 

  

بتر  حق عضويت اعضاء حقوقي پس از تعيين نوع عضويت توسط انجمن، اعالم خواهند شد حق عضويت ساالنه اعضاء حقتوقي   -2

ريتال(  ميليتون   ستي )نقره اي ميليون ريتال(  تا پنجاه سي)طاليي (ريالميليون  يكصد و پنجاه تااساس نوع عضويت ممتاز )يكصد 

  محاسبه خواهد شد.

 

  شوند و داراي حق راي هستند.اعضاء حقوقي به مثابه اعضاي پيوسته انجمن محسوب مي -3

 

به نام انجمن مهندستي حمتل    خانسپه شعبه میرزاکوچكبانك   1387کد   179451حق عضويت ميبايست به شماره حساب  -4

 ونقل ريلي ايران واريز شود و اصل رسيد آن به همراه فرم درخواست عضويت به دبيرخانه انجمن ارسال شود.

 

 مدارك مورد نياز :   -5

 دو قطعه عكس مديرعامل 

 کپي شناسنامه 

  موسسهرزومه و مشخصات 

 کلوگوي شرکت بر روي ديس 

 کپي آخرين مدرك تحصيلي مديرعامل 

 رسيد بانكي و فرم درخواست عضويت حقوقي 

 نكات ضروري:


