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 :یمشخصات متقاض

 :یشناسه مل شماره ثبت: نام شرکت:

 د کننده:ییمسوول تا خ درخواست:یتار :یکد اقتصاد

 

 : تعهدنامه

 یون صنعتیاتوماس یهاشرکت یت در انجمن صنفی................................................................ درخواست عضوله شرکت یوسنیبد

د ینمایمبه آن، تعهد  یبندیو پا یون صنعتياتوماس یهاشرکت یقبول مفاد اساسنامه انجمن صنف را داشته و ضمن

 د.یت نمایه مصوبات انجمن را رعایکل

 ینعتصون یاتوماس یهاشرکت یانجمن صنف یها و استانداردهاهیت توصین موافقت خود را جهت رعاین شرکت همچنیا

 د.ینمایاعالم م یون صنعتیاتوماس یهاطرح ید و واردات کاالها و اجراینه ساخت، تولیدر زم

  :ین روزنامه رسمیمجاز طبق آخر یگان امضانام دارند

1. ............................................. 2. .............................................. 3. ............................................ 

4. ............................................. 5. .............................................. 6. ............................................ 

  

 خ:یتار

 

 مهر شرکت
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  نامه:تفاهم

 یهاتیو آغاز فعال یون صنعتیاتوماس یهاشرکت یانجمن صنف یهاتیش تعداد اعضا و گسترش فعالیبا توجه به افزا

 یشتر اعضایبهرچه  یهمبستگ یمنظور ارتقاه ابعاد و اهداف مندرج در اساسنامه مصوب انجمن و به یمشترك اعضا در کل

 د:ر اعالم نمودنینامه توافق و التزام خود را نسبت به مفاد مشروحه زن تفاهمیا ی، با امضاانجمنن یا

،  ی، از جذب و استخدام رسمعضو یهامتخصص شرکت یروهایدند که به منظور حفظ نیاعضا متعهد گرد -1

 ند.یمان یخوددار یا واحد قبلیت شرکت یریمد یت کتبیگر بدون رضایكدیکارکنان متخصص  یمانیو پ یقرارداد

که در  یدرخصوص موضوعات یو خارج یدند که با منابع داخلی، اعضا متعهد گردت متقابل اعضایبه منظور حما -2

ن یاد اق و هرچه بهتر مفیدق یم نگرفته و در جهت اجرایباشد، تماس مستقیاز انجمن م ینیانحصار عضو مع

رخانه یار دبیختاخود را با ذکر موضوع،  نام طرف و منبع مربوطه در  یها یندگیز نمایانجمن صورت ر یاعضاماده، 

 ه اعضا قرار خواهند داد.یانجمن، جهت اطالع کل

العات جامع همكار است که اط یند، بر اعضاینمایم یفن یگر همكاریكدیا چند عضو انجمن با یکه دو  یدر صورت -3

ند عضو، چمتشكله از  یهاشتر مشارکتیت هرچه بیگر را جهت تقویكدیگر قرار داده و یكدیار یکار را در اخت

 ند.یت نمایو حما یبانیپشت

ا با مشكالت ك از اعضیانجمن تفاهم نمودند که چنانچه هر ی، اعضاگریكدیاز  شتر اعضایت هرچه بیبه منظور حما -4

ا تا حد رر اعضا، عضو مزبور ین دچار مشكل گردد، سات آیکه موجود یو .... مواجه شد به طور ی، حقوقیمال

 ت خود قرار دهند.یامكان مورد حما

از جمله  یك از اعضا به هر علتیانجمن موافقت نمودند تا چنانچه هر یه اعضایان، کلیبه منظور حفظ حقوق مشتر -5

رات و یجهت تعم اطالعات الزمه یا داشته باشد، کلون رینه اتوماسیت در زمیانحالل شرکت، قصد خروج از فعال

از اعضا قرار  یكیار یت در اختیرخانه انجمن و در نهاینصب شده توسط خود را به اطالع دب یهاستمیس یبانیپشت
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ان با آرامش یده و مشتریز حفظ گردین یان، منافع ملیمشتر یاز سرگردان یریق ضمن جلوگین طریدهند تا از ا

 ند.ی، قرارداد منعقد نماعضو انجمن یهاخاطر کامل با شرکت

رش اساسنامه یپذ ه اعضا ملزم بهیآن کل یکه ط است،اساسنامه انجمن  46و  9نامه، مواد ن تفاهمیا ییضمانت اجرا -6

 باشند.یمصوب انجمن م یاونات حرفهئها، مقررات و ضوابط و شها و دستورالعملنامهنییت آیانجمن و رعا

مطابق  ،ل شدهیتكم یهاه اطالعات مندرج در فرمیند که کلینمایمجاز( تعهد م ءامضا گانران شرکت )دارندیمد -7

ها ر آنیابد، تصویاج یها احتبه آن یل صنفیده، هر زمان که انجمن بنا به دالیم گردیت، اسناد و مدارك تنظیواقع

 . ندینماه یل و اصل را جهت مشاهده ارایرا تحو

 

 ر: يتصاو –ت يدرخواست عضوحداقل مدارک الزم جهت پردازش 

 س یتأس یروزنامه رسم -1

 رات اساسنامه ییران شرکت و تغیمد یمعرف ین روزنامه رسمیآخر -2

 اساسنامه شرکت  -3

 (اخیر دوره 3) ین اجتماعیمه تامیفهرست ب -4

 نامه/ مجوزهایر گواهیتصاو -5

 

  :ین روزنامه رسمیمجاز طبق آخر یگان امضادارند ینام و امضا

1. ............................................. 2. .............................................. 3. ............................................ 

4. ............................................. 5. .............................................. 6. ............................................ 

  

 خ:یتار

 

 مهر شرکت

 

 

 


