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فرم درخواست عضويت حقوقی
لطفا قبل از تکميل فرم به راهنماي پشت صفحه مراجعه فرماييد
نام تشکیالت:
نوع تشکیالت:
موضوع فعالیت:
نام مسئول تشکیالت:
نشانی:
تلفن:

ایمیل:

فکس:

خالصهاي از اهداف ،وظایف و فعالیتهاي تشکیالت جهت معرفی درکانال تلگرام و وبسایت انجمن:

عضويت در کميتههاي تخصصی:
رديف

نام کميته

رديف

نام کميته

1

حکمروایی (حکمرانی) آب

5

وقایع حدي و تغییر اقلیم

2

آب مجازي

6

اقتصاد آب

3

جمعیت و بحران آب

7

کیفیت منابع آب

4

اکوسیستمهاي آبی و چرخه زیستی

اینجانب به عنوان مسئوالت تشکیالت ،ضمن تأیید مندرجات فوق ،درخواست عضویت در انجمن علووم و مهندسوی منوابع
آب را دارم و متعهد میشوم که کلیه مقررات اساسنامه انجمن را رعایت نمایم.
تاریخ:

امضا داوطلب

راهنماي تکميل فرم درخواست عضويت حقوقی
از سازمانهاي متقاضی تقاضا میشود قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه نمایند.
 -1بر طبق بند  5ماده  6اساسنامه انجمن عضويت حقوقی عبارت است از:
 -1-1سازمانهایی که در زمینههاي علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند.
 -2مبلغ حق عضويت ساليانه بر طبق تصويب مجمع عمومی مورخ  93/11/30انجمن به شرح زير است:
 -1-2شرکتهاي خصوصی ،مهندسین مشاور داراي رتبههاي  2و 3و دانشگاهها  6/000/000 :ريال
 -2-2شرکتهاي آب منطقهاي و آب و فاضالب ،موسسات و مراکز تحقیقاتی  12/000/000 :ريال
 -3-2مهندسین مشاور داراي رتبه 1و کلیه شرکتهاي پیمانکاري  10/000/000 :ريال
 -3نحوه پرداخت حق عضويت:
داوطلبان میبایستی مبلغ حق عضویت را به شماره کارت  603۷99119952012۷و یا شماره حساب  0105۷94534005بانک ملی ایران-
شعبه فلسطین شمالی-کد  -604به نام انجمن علوم و مهندسی منابع آب واریز نمایند و اصل فیش بانکی را همراه فرم ارسال نمایند.

شماره شبا بانک ملی  IR 4901۷0000000105۷94534005است.
 -4در تکميل فرم درخواست به نکات زير توجه فرماييد:
 -1-4نشانی پستی خود را (نشانی که مایلید مکاتبات انجمن به آنجا براي شما ارسال شود) را دقیقاً مشخص فرمایید و در صورت تغییور آدر
مراتب را به دفتر انجمن اطالع دهید.
 -5مدارك الزم جهت عضويت:
 -1-5فرم تکمیلشده درخواست عضویت
 -2-5تصویر اساسنامه ،روزنامهرسمی به همراه گواهینامهها و مجوزها
 -3-5فیش واریز مذکور در بند 3
 -6نحوه ارسال مدارك:
لطفاُ کلیه مدارك مذکور دربند  5را از طریق آیدي تلگرام  ،@ir_wra_officeایمیول انجمون بوه آدر

 ir_wra@yahoo.comو یوا

پست سفارشی به نشانی دفتر انجمن علوم و مهندسی منابع آب واقع در :تهررا  ،خ فلسرطين شرمالی ،نرسريده بره زرتشرت ،کوچره
پرويزروشن ،شماره  ،28ط  4تلفکس 88915686 :ارسال فرمایید ( .وب سایت انجمن(www.iranwra.ir :
 -7مزاياي عضويت حقوقی:
 -1-7صدور گواهی عضويت بصورت الکترونيکی و درحداقل زمان ممکن
 -2-7امکان امتيازآوري در مناقصات پروژه هاي مرتبط با استفاده از گواهی عضویت
 -3-7معرفی و ارائه فعالیت هاي آن مجموعه در کانال تلگرام انجمن
 -4-7ارائه عضويت رايگا حقيقی به دو یا سه نفر از مدیران و یا کارشناسان ارشد آن مجموعه
 -5-7استفاده از ظرفیت علمی آن مجموعه با هدف مشارکت در طرحهاي آموزشی ،پژوهشی ،مشاورهاي و نشستهاي تخصصی
 -6-7امکان ثبتنام در کميتههاي تخصصی انجمن با موضوعات ( )1حکمروایی (حکمرانی) آب )2( ،آب مجازي )3( ،جمعیوت و بحوران آب،
( )4اکوسیستمهاي آبی و چرخه زیستی )5( ،وقایع حدي و تغییر اقلیم )6( ،اقتصاد آب و ( )7کیفیت منابع آب.
 -7-7امکان ارائه نمايندگی استانی با لحاظ شرایط آییننامه مربوطه (جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسایت انجمن مراجعه شود)
 -8-7امکان حضور مدیران و کارشناسان آن مجموعه در دورهها و کارگاههاي آموزشی انجمن با شرایط ویژه
 -9-7ارائه دورههاي آموزشی و خدمات مشاورهاي به آن مجموعه با توافق قبلی
 -10-7تسهیل شرایط حضور مدیران و کارشناسان آن مجموعه در رويدادهاي علمی و تخصصی در حوزههاي مرتبط
 -11-7امکان ثبتنام و ارائه مقاله مدیران و کارشناسان آن مجموعه درکنفرانس هاي مديريت منابع آب ايرا با شرایط ویژه
 -12-7امکان حضور آن مجموعه به عنوان حامی در درجههاي تعریف شده و یا غرفهدار نمایشگاه درکنفرانسهاي مديريت منابع آب ايرا
با شرایط ویژه

