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 درانجمن صنفی کارفرمایی طراحی،معماری و دکوراسیون داخلی و خارجیافتخاری فرم تقاضای عضویت 

 ساختمان شهر تهران

 :شماره شناسنامه :نام پدر :نام خانوادگی :نام

 :مذهب :صادره از :تاریخ تولد :کد ملی

 :دانشگاه :رشته :آخرین مدرک تحصیلی متاهل مجرد      : وضعیت تاهل

 تاجر مس    مالک   : وضعیت سکونت :نشانی محل سکونت

 :تلفن همراه :تلفن محل سکونت :صندوق پستی :رقمی 01کدپستی 

 نفر از بستگان درجه یک یا دوستان نزدیک3نام و مشخصات 

 آدرس تلفن همراه تلفن ثابت نام و نام خانوادگی ردیف

0     

2     

3     

 تعهد نامه

 در این قسمت چیزی ننویسید

 امضاء مسئول کمیته عضویت امضاء دبیر و تاریخ تحویل به کمیته عضویت

 شماره عضویت



 در انجمن صنفی کارفرمایی افتخاری  و مدارک مورد نیاز جهت عضویتشرایط 

 تهرانطراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر 

 

 :شرایط عضویت در انجمن صنفی 

متقاضیان عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران باید دارایشرایط ذیل 
 .باشند 

 ایران جمهوری اسالمیکشور  داشتن تابعیت   -1

که و همچنین اساتید و فارغ التحصیالن و دانشجویانی  طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی های حرفه یکی از در ینشاغل-2

 تحصیالت دارند صنفاین مرتبط با 

 رای مقررات و تصمیمات قانونی ارکان انجمن صنفیجو تعهد به ا داشتن قبول –3

شهر متعهد به اصول منشور حرفه ای و اخالقی انجمن صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان –4

 تهران

 دریافت و تکمیل فرم تقاضای عضویت  -5

 در انجمن صنفی کارفرماییافتخاری و مدارک مورد نیاز جهت عضویت شرایط 

 

 : مدارک مورد نیاز  

  کپی کارت ملی 

 3*4قطعه عکس   دو 

 کپی آخرین مدرک تحصیلی 

  تومان بابت حق عضویت سالیانههزار 052.222فیش پرداختی مبلغ 

 :  شماره حساب بانکی انجمن 

به نام انجمن  6212 8615 1882 2652 ویا شماره کارت    881 - 45 - 2526253 -  1: به شماره  بانک سامان  حساب

 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک سامان ) .صنفی کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران 

 : قابل توجه 

  چنانچه نواقصی در ارائه مدارک باشد به متقاضی اعالم میگردد تا جهت رفع و تکمیل نواقص اقدام نماید. 

  بودن مدارک ، از عهده  جعلیمسئولیت صحت مدارک ارائه شده توسط متقاضی عضویت ، بر عهده خود فرد میباشد و هر گونه

است در صورت بروز  یهیبد. انجمن ساقط است و در صورت مشخص شدن آن در هر زمان باعث لغو عضویت فرد میگردد

 . در برابر هر گونه شکایات صورت گرفته خواهد بود چنین مسایلی فرد متقاضی عضویت ، شخصا مسئول پاسخگویی 

  درج اطالعات ناصحیح به منزله فریب انجمن محسوب گردیده و مسئولیت آن مستقیما متوجه متقاضی بوده و انجمن صنفی

 .کارفرمایی طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران هیچگونه مسئولیتی از این بابت ندارد 

  کلیه اعضایی افتخاری حق رای گیری و کاندیتوری نخواهند داشت . 

 

                        امضاء و اثر انگشت  متقاضی
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 منشور اخالقی و حرفه ای انجمن صنفی کارفرمایی 

 طراحی ، معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران

 

 اهمیت طراحی معماری و دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شهر تهران با تشخیص کارفرمایی ما اعضای انجمن صنفی

موضوع فعالیت مان در کیفیت زندگی ، توسعه و رشد پایدار کشور و با التزام کامل به تبعیت از قانون اساسی جمهموری 

لیت های اخالقی و حرفه ای خویش ، اسالمی ایران و هویت ملی ،  هم سو با تحوالت قوانین نظام صنفی کشور و قبول مسئو

در قبال کلیه ذینفعان اعم از جامعه ، مشتریان ، کارکنان ، همکاران  ، خود را پایبند به منشور اخالقی  انجمن صنفی مطابق با 

. مفاد زیر می دانیم   

 

  صنفی خود می احترام به قانون ، برخورداری از وجدان کاری و رعایت موازین شرعی را سر لوحه فعالیت های

 دانیم

 با رعایت نظم و انضباط ، وقت شناسی و مسئولیت پذیری آماده ارایه خدمات به همکاران هستیم 

  ما بر این باوریم که مشتریان سرمایه واقعی هستند ، شخصیت و جایگاه ایشان در فرایند ارتباطات  متقابل محفوظ

 .خواهد ماند 

 خشی از وظایف انسانی ، اسالمی و قانونی خود بر می شماریم و احترام به احترام به ارباب رجوع و همکاران را ، ب

 .این امر را احترام گذاشتنبه شخصیتواالی انسانی خود و دیگران میدانیم 

  خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه های مناسب و نوین در اختیار مشتریان قرارداده و وظیفه داریم تا در

نه اطالعات مورد نیاز آنان را به سرعت و با توجه به قوانین و مقررات برای آنان فراهم حوزه کاری خود هر گو

 .آوریم و از اتالف وقت آنان خودداری نماییم 

  رعایت عدالت ، انصاف ، وفای به عهد و حسن خلق را در اجرای وظایف صنفی ، اصولی تفکیک ناپذیر از شخصیت

 .که مبنای ارزیابی فعالیت های ما ، نظرات و میزان رضایت مشتریان است و منش خود میدانیم و بر این باوریم 

  رعایت اصول حرفه ای و احترام به حق مالکیت مادی و معنوی. 

 

 

  : متقاضی  و اثر انگشت  امضاء                                            :                     نام و نام خانوادگی 
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