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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:
وبسایت:

تلفن:

فکس:

ایمیل:

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

چگونگی آشنايی با انجمن:

هدف از عضويت در انجمن:

اینجانب به عنوان مسئول /مسئوالن تشکیالت ،ضمن تأیید مندرجات فوق ،درخواست عضویت در انجمن علوم و مهندسيی
منابع 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.
 -۱بر طبق بند  5ماده  6اساسنامه انجمن عضويت حقوقی عبارت است از:
سازمانهایی که در زمینههاي علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند میتوانند به عضویت انجمن در آیند.
 -2مبلغ حق عضويت ساليانه بر طبق تصويب مجمع عمومی مورخ  89/15/1۱انجمن به شرح زير است( :تمامی مبالغ به ریال میباشند)
يکساله

دوساله

سه ساله

نوع عضويت
شرکتهاي خصوصی ،مهندسان مشاور و دانشگاهها

۱1/111/111

۱1/511/111

25/111/111

شرکتهاي پيمانکار

۱5/111/111

25/111/111

71/511/111

ساااازمانها ،شااارکتها ،مؤسساااات و مراکااا
تحقيقااااتی دولوااای و نيماااه خصوصااای و

21/111/111

75/111/111

51/111/111

توليدکنندگان و کارخانجات

 -7نحوه پرداخت حق عضويت:
داوطلبان میبایستی مبلغ حق عضویت را به شماره کارت  617188۱۱88521۱21و یا شماره حساب  1۱15185575115بانک ملی ایران-
شعبه فلسطین شمالی-کد  -406به نام انجمن علوم و مهندسی منابع آب واریز نمایید.

شماره شبا بانک ملی  IR 581۱11111111۱15185575115است.
 -5مدارك الزم جهت عضويت:
 -۱-6فرم تکمیل شده درخواست عضویت (نشانی را دقیقا مشخص فرمایید و در صورت تغییر آدرس مراتب را به دفتر انجمن اطالع دهید).
 -2-6تصویر اساسنامه ،روزنامهرسمی به همراه گواهینامهها و مجوزها (در قالب یک فایل )PDF
 -۳-6فیش واریز مذکور در بند ۳
 -5نحوه ارسال مدارك:
لطفياك کلیييه مييدارر مييذکور در بنيد  5میبایسييت همزمييان از طریييق ( )۱آیييدي تلگييرام  )2( ،@ir_wra_officeایمیييل انجميين بييه آدرس
 ir_wra@yahoo.comو ( )۳شماره تماس  18176277755واتس اپ گردد .کلیه مکاتبات در ادامه صرفا از طریق واتس اپ انجام خواهد
شد( .این شماره فقط پاسخگوي پیام میباشد .خواهشمند است از تماس خودداري فرمایید).
 -6م اياي عضويت حقوقی:
 -۱-4صدور گواهی عضويت بصورت الکورونيکی
 -2-4امکان امويازآوري در مناقصات پروژههاي مرتبط با استفاده از گواهی عضویت
 -۳-4معرفی نهاد حقوقی و فعالیتهاي آن به عنوان عضو حقوقی انجمن در کانال تلگرام و وبسایت انجمن و گروه واتساپ انجمن (بزودي)
 -6-4امکان حضور به عنوان حامی در درجههاي تعریف شده و یا غرفهدار نمایشگاه در کنفرانسهاي مديريت منابع آب ايران با شرایط ویژه
 -5-4امکان ثبتنام ارائه مقاله کارشناسان آن مجموعه در کنفرانسهاي مدیریت منابع آب ایران با شرایط ویژه
 -4-4ارائه عضويت رايگان حقيقی به دو نفر از مدیران و یا کارشناسان ارشد آن نهاد حقوقی
 -7-4شرکت در دورهها و کارگاههاي آموزشی انجمن با شرایط ویژه
 -8-4ارائه دورههاي آموزشی و خدمات مشاورهاي به آن مجموعه با توافق قبلی
 -۹-4تسهیل شرایط حضور اعضاء در رويدادهاي علمی و تخصصی در حوزههاي مرتبط
 -۱0-4استفاده از ظرفیت اعضا با هدف مشارکت در طرحهاي آموزشی ،پژوهشی ،مشاورهاي و نشستهاي تخصصی

