((مدارک الزم جهت عضويت در انجمن))
 -1ارائه تصوير برابر با اصل شده آگهی تاسيس شرکت سهامی خاص ( .توسط واحد کامپيوتر
انجمن تائيد شود).
 -2ارائه تصوير برابر با اصل شده اظهارنامه ثبتی.
 -3ارائه تصوير برابر با اصل شده روزنامه رسمی ( .توسط واحد کامپيوتر انجمن تائيد شود ).
 -4ارائه تصوير برابر با اصل شده آخرين تغييرات ثبتی (.توسط واحد کامپيوتر انجمن تائيد شود)
 -5ارائه تصوير برابر با اصل شده اساسنامه شرکت
 -6در صورتيکه از تاسيس شرکت و آخرين تغييرات  2سال گذشته باشد ارائه گواهی عدم انحالل
برابر اصل شده الزامی می باشد .
 -7ارائه تصوير برابر اصل شده مدرک تحصيلی اعضاء هيئت مديره و مدير عامل.
 -8ارائه تصوير برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه و کارت ملی هيئت مديره و مدير عامل
 -9ارائه تصوير برابراصل شده کارت پايان خدمت سربازی اعضاء هيئت مديره و مدير عامل ( برای
متولدين بعد از سال .) 3338
 -31يک قطعه عکس  3*4صاحب امضاء ( مدير عامل)

 -33تکميل شناسنامه شرکت(فرمی که در آن مشخصات اعضای هيئت مديره و شرکت نوشته شده است) و ارائه آن.
 -32تنظيم برگ درخواست عضويت روی سربرگ شرکت.
 -33قابل توجه  :ترکيب هيئت مديره بايستی
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کارشناس زمينه و مرتبط باشد و مدير عامل

شرکت حتما امتياز آور باشد.
 -34برای پرداخت مبلغ وروديه و حق عضويت شرکت به امور مالی انجمن مراجعه فرمائيد.
تذکر :آدرس معتبر جهت انجام کليّه ابالغات و مکاتبات  ،آدرس مذکور در آخرين آگهی تغييرات؛
اساسنامه و آگهی تاسيس می باشد و تبعات هرگونه مغايرت در مورد فوق متوجه آن شرکت
خواهد بود.

ع93-

توجّه

توجّه

تصوير کليّه مدارک با جمله کپی برابر با اصل می باشد  ،به مهر و امضاء مجاز شرکت با
ذکر تاريخ و قيد نام و نام خانوادگی امضاء کننده برسد.
جهت اطالع از نحوه گرفتن رتبه به سايت انجمن به نشانی (قسمت راهنمای تشخيص صالحيت)

 www.kh-syn.orgمراجعه گردد.

مورخ :
شماره :

دبير محترم انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسيساتی خراسان رضوی
مدير عامل  /رئيس هيئت مديره شرکت

احتراما اينجانب
به آدرس :

با قبول کليه مقررات و ضوابط و مفاد اساسنامه انجمن  ،درخواست عضويت در آن انجمنن را دارم ،
خواهشمند است مقرر فرمايند نسبت بموضوع اقدام الزم معمول گنردد الزم بنه ککنر اسنت ضنمن
اطالع از شرايط و مقررات صنفی  ،متعهد ميگردم ادعايی نسبت به اسنترداد مبلنپ درداختنی بابنت
وروديه و عضويت نداشته باشم و هر زمان که تمايل به لغو عضويت را داشته باشم تقاضنای خنود را
کتبا همراه با مهر و امضای مجاز اعالم نمايم بديهی است مادامی که تقاضای کتبی لغو عضنويت از
سوی شرکت به انجمن ارائه نگردد  ،شرکت عضنو انجمنن محسنور گردينده و موهنر بنه رعاينت
مقررات می باشد
امضاء مجاز و مهر شرکت

در جلسه مورخ :
موافقت شد
الزم بعمل آيد

هيات مديره مطرح و با عضويت  /تمديد عضنويت شنرکت منوکور
نشد

الزم است ساير اقدامات اداری و تکميل درونده برابر ضوابط جناری اقندام

ع29-

دبير انجمن صنفي
شرکتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي

کد شرکت

پرسشٌبهِ عضَ اًجوي شرکتْبی سبختوبًی ٍ تبسیسبتی خراسبى رضَی
ًبم شرکت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

سوت
شمبرٌ ثبت شرکت

مدیر عبمل

محل ثبت شرکت

رئیس َیئت مدیرٌ

تبریخ ثبت شرکت

وبئب رئیس

تبریخ آخریه تغییرات

عضً َیئت مدیرٌ

تبریخ خبتمٍ َیئت مدیرٌ

عضً َیئت مدیرٌ

پبیٍ ي رشتٍ

شْر

پبیٍ ي رشتٍ

پبیٍ ي رشتٍ

پبیٍ ي رشتٍ

آدرس ٍ
کذ پستی

دفتر

دفتر

مدیر عبمل

فبکس

ّوراُ

َمراٌ ضريری

تلفه ضريری

هٌسل

e-mail

web
ًبم ً ،بم خبًَادگی  ،سوت ٍ اهضبء صبحببى اهضبی هجبز

تعداد صبحببن امضبی مجبز

1

گرایش

تبریخ فراغت داًشگبُ

کد اقتصبدی

پبیٍ ي رشتٍ

تلفي ّبی شرکت

تحصیالت

تبریخ تىظیم

هیساى سْن
(درصذ)

هْر شرکت

شىبسٍ ملی شرکت

آدرس پستی

شريع عضًیت

هشخصبت اعضبی ّیئت هذیرُ
رشتِ ٍ

عکس هذیر عبهل
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