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  فرم تقاضاي عضويت درانجمن صنفي كارفرمايي طراحي،معماري و دكوراسيون داخلي و خارجي ساختمان شهر تهران

  :شماره شناسنامه  :نام پدر  :نام خانوادگي  :نام

  :مذهب  :صادره از  :تاريخ تولد  :كد ملي

  :دانشگاه  :رشته  :آخرين مدرك تحصيلي  مجرد      متاهل: وضعيت تاهل

  ستاجر م مالك    م: وضعيت سكونت  :سكونتنشاني محل 

  :تلفن همراه  :تلفن محل سكونت  :صندوق پستي  :رقمي 10كدپستي 

  نفر از بستگان درجه يك يا دوستان نزديك3نام و مشخصات 

  آدرس  تلفن همراه  تلفن ثابت  نام و نام خانوادگي  رديف

1          

2          

3          

  تعهد نامه

  در اين قسمت چيزي ننويسيد

  امضاء مسئول كميته عضويت  امضاء دبير و تاريخ تحويل به كميته عضويت

 شماره عضويت



  و مدارک مورد نياز جھت عضويت در انجمن صنفی کارفرمايیشرايط 

  طراحی ، معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی ساختمان شھر تھران

  

  :شرايط عضويت در انجمن صنفی 

خارجی ساختمان شھر تھران بايد دارايشرايط ذيل متقاضيان عضويت در انجمن صنفی کارفرمايی طراحی ، معماری و دکوراسيون داخلی و 
  .باشند 

  ايران جمھوری اس�میکشور  داشتن تابعيت   -١

که و ھمچنين اساتيد و فارغ التحصي�ن و دانشجويانی  طراحی ، معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی ھای حرفه يکی از در ينشاغل-٢
  تحصي�ت دارند صنفاين مرتبط با 

  رای مقررات و تصميمات قانونی ارکان انجمن صنفیجو تعھد به ا داشتن قبول –٣

شھر متعھد به اصول منشور حرفه ای و اخ�قی انجمن صنفی کارفرمايی طراحی ، معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی ساختمان –۴
  تھران

  دريافت و تکميل فرم تقاضای عضويت  -۵

  

  انجمن صنفی کارفرمايی و مدارک مورد نياز جھت عضويت درشرايط 

  

  : مدارک مورد نياز  

  )تمام صفحات(کپی شناسنامه  �

  کپی کارت ملی  �

 ٣*۴قطعه عکس چھار  �

  کپی روزنامه رسمی  �

 کپی آخرين مدرک تحصيلی �

  اصل معرفی نامه معتبر از دانشگاه ھا و مراکز آموزش عالی و فرھنگی برای دانشجويان  �

 ، فرم  منشور اخ�قی ، فرم شرايط عضويت  تکميل فرم تقاضای عضويت  �

 در صورت شاغل بودن کپی اجاره نامه محل کسب  �

  صورت گرفته شده  ھایداد ھای کارريک نسخه از آخرين قرا �

 )برای يک بار  ( A بابت وروديه  ١٠.٠٠٠.٠٠٠فيش پرداختی مبلغ  �

 A بابت حق عضويت ساليانه ٢.۵٠٠.٠٠٠فيش پرداختی مبلغ  �
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 تعرفه عضويت در انجمن صنفي 

به تومان بابت وروديه  حق عضويت نوع عضويت ) به تومان ( حق عضويت ساليانه   

 250.000 1.000.000 افراد عادي

% )10تخفيف (خانواده شهدا   900.000 225.000 

% )10تخفيف (جانبازان   900.000 225000 

% )10تخفيف (بسيج   900.000 225.000 

%)40تخفيف(دانشجويان مرتبط   600.000 150.000 

 

  :  شماره حساب بانکی انجمن 

به نام انجمن  ۶٢١٩ ٨۶١٠ ١٨٨٩ ٧۶٠٢ ويا شماره کارت    ٨٨١ - ۴٠ -  ٢٠٢۶٩۵٣ -  ١: به شماره  بانک سامان  حساب
  )پرداخت در کليه شعب بانک سامان  قابل( .صنفی کارفرمايی طراحی ، معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی ساختمان شھر تھران 

  

  : قابل توجه 

  .چنانچه نواقصی در ارائه مدارک باشد به متقاضی اع�م ميگردد تا جھت رفع و تکميل نواقص اقدام نمايد  �

درخواست عضويت متقاضيان ابتدا در کميسيون عضويت بررسی خواھد شد و در صورت تاييد ص�حيت متقاضی از سوی  �

  .به عضويت انجمن پذيرفته خواھد شد  کميسيون مذبور ،

 اساس نامه انجمن صنفی طراحی ، معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی شھر تھران چنانچه ھر يک از اعضا ٩طبق ماده  �

ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداری نمايد ، از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده  ٣ در مدت حداکثر �

انچه حداکثر ظرف مدت يک ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب ھيات مديره عضويت چن.ميشود 

  .اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومی خواھد بود  وشخص مذکور در انجمن صنفی ، به حالت تعليق در می آيد 

  .ت مديره خواھد بود تشخيص موجه بودن اعضای مورد نظر ، با ھيا :تبصره 

بودن مدارک و  جعلیمسئوليت صحت مدارک ارائه شده توسط متقاضی عضويت ، بر عھده خود فرد ميباشد و ھر گونه  �

، از عھده انجمن ساقط است و در صورت مشخص )  کارفرما ( دادھا بدون ھماھنگی با سفارش دھنده  رقراارائه عواقب ھمچنين

است در صورت بروز چنين مسايلی فرد متقاضی عضويت ، شخصا  يھیبد. عضويت فرد ميگرددشدن آن در ھر زمان باعث لغو 

  . مسئول پاسخگويی در برابر ھر گونه شکايات صورت گرفته خواھد بود 

درج اط�عات ناصحيح به منزله فريب انجمن محسوب گرديده و مسئوليت آن مستقيما متوجه متقاضی بوده و انجمن صنفی  �

 .احی ، معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی ساختمان شھر تھران ھيچگونه مسئوليتی از اين بابت ندارد کارفرمايی طر

  

 امضاء و اثر انگشت  متقاضی
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 منشور اخBقی و حرفه ای انجمن صنفی کارفرمايی 

 طراحی ، معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی ساختمان شھر تھران

 

 اھميت طراحی معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی ساختمان شھر تھران با تشخيص کارفرمايی ما اعضای انجمن صنفی

موضوع فعاليت مان در کيفيت زندگی ، توسعه و رشد پايدار کشور و با التزام کامل به تبعيت از قانون اساسی جمھموری 

قبول مسئوليت ھای اخBقی و حرفه ای خويش ،  اسBمی ايران و ھويت ملی ،  ھم سو با تحوFت قوانين نظام صنفی کشور و

در قبال کليه ذينفعان اعم از جامعه ، مشتريان ، کارکنان ، ھمکاران  ، خود را پايبند به منشور اخBقی  انجمن صنفی مطابق با 

. مفاد زير می دانيم   

 

فعاليت ھای صنفی خود می احترام به قانون ، برخورداری از وجدان کاری و رعايت موازين شرعی را سر لوحه  �

  دانيم

  با رعايت نظم و انضباط ، وقت شناسی و مسئوليت پذيری آماده ارايه خدمات به ھمکاران ھستيم �

ما بر اين باوريم که مشتريان سرمايه واقعی ھستند ، شخصيت و جايگاه ايشان در فرايند ارتباطات  متقابل محفوظ  �

  .خواھد ماند 

اران را ، بخشی از وظايف انسانی ، اس�می و قانونی خود بر می شماريم و احترام به احترام به ارباب رجوع و ھمک �

  .اين امر را احترام گذاشتنبه شخصيتواQی انسانی خود و ديگران ميدانيم 

خدمات خود را با کيفيت مطلوب و به شيوه ھای مناسب و نوين در اختيار مشتريان قرارداده و وظيفه داريم تا در  �

ی خود ھر گونه اط�عات مورد نياز آنان را به سرعت و با توجه به قوانين و مقررات برای آنان فراھم حوزه کار

  .آوريم و از ات�ف وقت آنان خودداری نماييم 

رعايت عدالت ، انصاف ، وفای به عھد و حسن خلق را در اجرای وظايف صنفی ، اصولی تفکيک ناپذير از شخصيت  �

  .اين باوريم که مبنای ارزيابی فعاليت ھای ما ، نظرات و ميزان رضايت مشتريان است و منش خود ميدانيم و بر 

  .رعايت اصول حرفه ای و احترام به حق مالکيت مادی و معنوی  �

 

 

: متقاضی  و اثر انگشت  امضاء:                                                                نام و نام خانوادگی   
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