
ایرانکانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمائی 

  کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران فرم عضویت در 

                                                                    

  

مرکزي کانون / انجمن :  دفترآدرس  / انجمن : کانوننام

  

  :تلفن

  :کساف

                                                                                پست الکترونیکی :

وب سایت :

  ثبت کانون/ انجمن صنفی : تاریخ

  

شماره ثبت کانون/ انجمن صنفی :

اجتماعی  فاهکار ورتعاون ،وزارت  –الف                                              

  وزارت کشور –ب                                              

  ، معادن و بازرگانی وزارت صنایع –ج  شده در :                       ثبت

سایر  -ي                                        

-1ت مدیره کانون / انجمن ااعضاي هی اسامی           

       -2                                                       ت مدیره :                                                              اهی رئیس-1

  -3              :                                                                                                                            دبیر- 2

  - 4                                                                                                       دار :                               خزانه-3

                                                                                                                             -5     ء : اعضا سایر                                                                                                                                            

  -6                          ن :                                   یا بازرسا بازرس                                                                           

                                                                          1-                                                                                     7-  

                                                                          2-                                                                                       8-

  ت مدیره :  امدت ماموریت هی پایانانتخابات :                            تاریخت مدیره :                         اهی فعالیتمدت

  کانون / انجمن صنفی : اعضايتعداد

  :          همراهتلفن    :                                     تلفن   هاي تماس نماینده تام االختیار کانون / انجمن :                                                             شماره

                                                                                                

ت مدیره :ارئیس هی -الفهمراه :                 و تلفن  نتلف شماره

  دبیر : –ب                                                         

  خزانه دار : –ج                                                        

  کشاورزي                            حرفه                        خدماتصنعت                           کانون / انجمن صنفی در بخش  فعالیت

  

فوق را به عضویت کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمائی ایران بپذیرید .  مشخصاتبا.............................................................................................................................................................................................است کانون / انجمن صنفی متمنی

  : و مهر امضاءمحل                                                                                                                                                                  

  

  

پرونده عضویت کانون / انجمن صنفی در ادامه ذکر شده است . تکمیلمورد احتیاج جهت  مدارك            “توجه  ”

مورد نیاز :  مدارك

  . صنفیاساسنامه کانون / انجمن  تصویر جلد یک-1

  آخرین تغییرات در روزنامه رسمی یا کثیراالنتشار . وآگهی ثبت کانون / انجمن  فتوکپی- 2

  / انجمن صنفی .    کانونتائیدیه در رابطه با ثبت  فتوکپی-3

  کارت شناسایی کانون عالی . صدوردبیر جهت ت مدیره و یابرگ فتوکپی شناسنامه و دو قطعه عکس ریاست ه یک-4

بابت حق عضویت ساالنه از  ریال7،200،000بابت ورودیه که صرفاً یک بار در هنگام عضویت دریافت می شود و نیز مبلغ  ریال10،000،000پرداختی به مبلغ  فیش-5

 ملتبانک 00/18531259شماره جاري جامو یا حساب 3/7شعبه آفریقا کد  بانک کارآفرین  3601-3شمارهریال براي هر انجمن به حساب  600،000قرار ماه 

. ایرانبه نام کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمائی  5/6306شعبه فلسطین شمالی کد 

:شماره

:تاریخ 

:پیوست


