
 

 ………..……………………Ref                                                                                               .............................. : شماره

      .…………………………Date                                                                                                     ..........................  : اریخت

              P.O.Box 15875-1169   TEHRAN-IRAN                                                                         4، طبقه 5تهران: خيابان انقالب، ابتداي خيابان استاد نجات الهي، كوچه مراغه، پالك 

  Tel&Fax: 02188808066  Tel: 02188908259                                                                                    15875-1169صندوق پستي:      021 -88808066تلفكس:   88908259تلفن: 

تقسیم بندی اعضای حقوقی انجمن شیمی ایران بر مبنای میزان حق عضویت     

 میزان حق عضویت ) میلیون ریال( گروه عضویت ردیف

 200 طالیی الف

 150 نقره ای ب

 100 برنزی ج

 

 حداکثر تسهیالت اعطایی از سوی انجمن به اعضای حقوقی بر اساس گروه عضویت

 تعرفه برای هر گروه تسهیالت ردیف
 ج ب الف

 بلی بلی بلی اعطای لوح عضویت حقوقی به دو زبان فارسی و انگلیسی 1

 بلی بلی بلی امکان استفاده از سایت انجمن جهت انجام تبلیغات و درج آگهی 2

امکان استفاده رایگان از بانک اطالعاتی ، آرشیو متخصصین و کتابخانه  3

 انجمن

 خیر بلی بلی

 %20 %30 %50 های تخصصی و صدور مدرک مشترک تخفیف جهت تشکیل دوره 4

ارائه تخفیف جهت شرکت کارشناسان در سمینارها و دوره های  5

 تخصصی انجمن

35% 20% 10% 

 نفر 5 نفر 10 نفر 30 صدور کارت عضویت حقیقی برای افراد معرفی شده واجد شرایط 6

 صفحه 1 صفحه 2 صفحه 4 وعاختصاص صفحاتی از نشریه خبری انجمن جهت معرفی دستگاه مطب 7

اختصاص صفحاتی از نشریه خبری جهت درج آگهی ها و تبلیغات  8

 بصورت رایگان

 نصف صفحه صفحه 1 صفحه 2

 جلد 50 جلد 100 150 تخصیص رایگان نشریه خبری انجمن 9

 

: توضیحات  

 توجه به ضوابط و مقررات در اعطای تسهیالت الزامی است   .1

صوص حضور رایگان کارشناسان سازمانهای عضو در سمینار ها و کارگاههای تخصصی که از بدیهی است انجمن در خ   .2

 سوی سایر مراکز برگزار می گردند، نهایت تالش خود را برای اعطای تخفیف بعمل خواهد آورد.

.دستگاه عضو، اعطاء خواهد گردید  "حسب درخواست "کلیه تسهیالت     
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انجمن شیمی ایران پرسشنامه در خواست عضویت حقوقی در  

 .........................................................................................................................الف( مشخصات موسسه/ دستگاه / سازمان / شرکت:....................

 ............................................................................................................................................نام موسسه/ دستگاه / سازمان/شرکت:................... -1

 غیره        نوع فعالیت : فرهنگی               خدماتی                  تولیدی                   تحقیقاتی                 -2

 ................................................................................................................................................................لطفاً بر حسب نیاز توضیح دهید:..........

 خیر                 آیا موسسه وابسته به دولت است ؟ بلی     -3

 چنانچه پاسخ مثبت می باشد نام دستگاه و یا نهاد دولتی را اعالم نمایید:

:ب( مشخصات نماینده موسسه/ دستگاه / سازمان/ شرکت متقاضی عضویت، در انجمن شیمی ایران  

 ..............................................................................: سمت .................................................................. :نام خانوادگی  ...................................................:  نام 

 ................................................. :رشته تحصیلی .................................................: میزان تحصیالت ................................ :تارخ تولد  .................... : جنسیت

نزد بانـک    0134008970ریال حق عضویت یکساله به حساب جاری  ......................................  این موسسه/ دستگاه / سازمان/ شرکت با پرداخت

واریز شده است، در خواست  ..................................( به نام انجمن شیمی ایران که طی فیش شماره  157وبی )کد تجارت شعبه استاد نجات الهی جن

 .عضویت در آن انجمن را دارد

 ج( نشانی کامل موسسه/ دستگاه / سازمان/ شرکت برای انجام مکاتبات :

.............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 .................................................دورنگار: .............  ...........................................................................................................تلفن) با ذکر کد شهرستان(: 

 .....................................................................................................................................................................................................…:نشانی پست الکترونیک

 .....................................................................................................................................................: .................................نام و نام خانوادگی رئیس یا نماینده

 ............... ......................................................................................................................................................................................موسسه/ دستگاه / سازمان: 

 ......................................................................................امضاء:                                                                                                                     

نجمن شیمی ایران تکمیل می شوداین قسمت توسط ا  

 ...........................................................................................خواست عضویت موسسه/ دستگاه / سازمان/ شرکت: ......................................... در

 .......... در جلسه شماره :...............................  مورخ:......................................................................................به نمایندگی آقای/ خانم:...............

 ...... ریال تعیین گردید........................................هیات مدیره انجمن مطرح و ضمن موافقت، میزان حق عضویت ساالنه مبلغ............   

 رئیس هیات مدیره انجمن شیمی ایران

 


