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بدینوسیله شرکت  ................................................................درخواست عضویت در انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
را داشته و ضمن قبول مفاد اساسنامه انجمن صنفی شرکتهای اتوماسيون صنعتی و پایبندی به آن ،تعهد مینماید
کلیه مصوبات انجمن را رعایت نماید.
این شرکت همچنین موافقت خود را جهت رعایت توصیهها و استانداردهای انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
در زمینه ساخت ،تولید و واردات کاالها و اجرای طرحهای اتوماسیون صنعتی اعالم مینماید.
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تفاهمنامه:
با توجه به افزایش تعداد اعضا و گسترش فعالیتهای انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی و آغاز فعالیتهای
مشترك اعضا در کلیه ابعاد و اهداف مندرج در اساسنامه مصوب انجمن و به منظور ارتقای همبستگی هرچه بیشتر اعضای
این انجمن ،با امضای این تفاهمنامه توافق و التزام خود را نسبت به مفاد مشروحه زیر اعالم نمودند:
 -1اعضا متعهد گردیدند که به منظور حفظ نیروهای متخصص شرکتهای عضو ،از جذب و استخدام رسمی،
قراردادی و پیمانی کارکنان متخصص یكدیگر بدون رضایت کتبی مدیریت شرکت یا واحد قبلی خودداری نمایند.
 -2به منظور حمایت متقابل اعضا ،اعضا متعهد گردیدند که با منابع داخلی و خارجی درخصوص موضوعاتی که در
انحصار عضو معینی از انجمن میباشد ،تماس مستقیم نگرفته و در جهت اجرای دقیق و هرچه بهتر مفاد این
ماده ،اعضای انجمن صورت ریز نمایندگی های خود را با ذکر موضوع ،نام طرف و منبع مربوطه در اختیار دبیرخانه
انجمن ،جهت اطالع کلیه اعضا قرار خواهند داد.
 -3در صورتی که دو یا چند عضو انجمن با یكدیگر همكاری فنی مینمایند ،بر اعضای همكار است که اطالعات جامع
کار را در اختیار یكدیگر قرار داده و یكدیگر را جهت تقویت هرچه بیشتر مشارکتهای متشكله از چند عضو،
پشتیبانی و حمایت نمایند.
 -4به منظور حمایت هرچه بیشتر اعضا از یكدیگر ،اعضای انجمن تفاهم نمودند که چنانچه هریك از اعضا با مشكالت
مالی ،حقوقی و  ....مواجه شد به طوری که موجودیت آن دچار مشكل گردد ،سایر اعضا ،عضو مزبور را تا حد
امكان مورد حمایت خود قرار دهند.
 -5به منظور حفظ حقوق مشتریان ،کلیه اعضای انجمن موافقت نمودند تا چنانچه هریك از اعضا به هر علتی از جمله
انحالل شرکت ،قصد خروج از فعالیت در زمینه اتوماسیون را داشته باشد ،کلیه اطالعات الزم جهت تعمیرات و
پشتیبانی سیستمهای نصب شده توسط خود را به اطالع دبیرخانه انجمن و در نهایت در اختیار یكی از اعضا قرار
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دهند تا از این طریق ضمن جلوگیری از سرگردانی مشتریان ،منافع ملی نیز حفظ گردیده و مشتریان با آرامش
خاطر کامل با شرکتهای عضو انجمن ،قرارداد منعقد نمایند.
 -6ضمانت اجرایی این تفاهمنامه ،مواد  9و  46اساسنامه انجمن است ،که طی آن کلیه اعضا ملزم به پذیرش اساسنامه
انجمن و رعایت آییننامهها و دستورالعملها ،مقررات و ضوابط و شئونات حرفهای مصوب انجمن میباشند.
 -7مدیران شرکت (دارندگان امضاء مجاز) تعهد مینمایند که کلیه اطالعات مندرج در فرمهای تكمیل شده ،مطابق
واقعیت ،اسناد و مدارك تنظیم گردیده ،هر زمان که انجمن بنا به دالیل صنفی به آنها احتیاج یابد ،تصویر آنها
را تحویل و اصل را جهت مشاهده ارایه نمایند.

حداقل مدارک الزم جهت پردازش درخواست عضويت – تصاوير:
 -1روزنامه رسمی تأسیس
 -2آخرین روزنامه رسمی معرفی مدیران شرکت و تغییرات اساسنامه
 -3اساسنامه شرکت
 -4فهرست بیمه تامین اجتماعی ( 3دوره اخیر)
 -5تصاویر گواهینامه /مجوزها
نام و امضای دارندگان امضای مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی:
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