فرم در خواست عضويت /تمديد عضويت حقوقي در انجمن احتراق ايران
مشخصات:
نام و نام خانوادگي مديريت :
نام شرکت /سازمان /مرکز:
خالصه فعاليت شرکت :
تعداد پرسنل :
آدرس وشماره تلفن:

Email:
اين شرکت /سازمان/مرکز تقاضاي عضويت /تمديد عضويت در انجمن احتراق ايران را دارد و
ساالنه مبلغ * ...........................در وجه انجمن به شماره حساب جاري ( 143390756شماره کارت
شبا:
شماره
و
5859837006999862
حساب:
به
متصل
 ) IR470180000000000143390756بانک تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس بنام انجمن
احتراق ايران خواهد پرداخت.
*حداقل مبلغ عضويت ساالنه اعضاي حقوقي انجمن در سه سطح بنا به انتخاب آن مديريت محترم
به شرح زير ميباشد:
 سطح  50 : 1ميليون ريال
 سطح  30 : 2ميليون ريال
 سطح  10 : 3ميليون ريال
تاريخ :
امضاء:
لطفا" شرح مختصري از فعاليتهاي آن شرکت/سازمان/مرکز را براي دبيرخانه انجمن
ارسال فرمائيد.

جدول خدمات قابل ارائه از سوي انجمن به اعضاي حقوقي
سطح يک
















ارائه گواهينامه عضويت حقوقي
در انجمن
انجام يک مصاحبه زنده در
شبکه اجتماعي انجمن
يک روز مشاوره احتراقي رايگان
متناسب با فعاليت شرکت
 10درصد تخفيف در دورههاي
و
کنفرانسها
آموزشي،
همايشهاي انجمن (براي  3نفر)
تبليغات پوستري  4بار در سال
روي شبکه اجتماعي انجمن
قرار دادن لينک سايت شرکت
در روي سايت انجمن
صدور کارت عضويت حقيقي
براي  5نفر از کارشناسان شرکت
داوري طرحهاي اختراعي و
ابتکاري با  10درصد تخفيف
(حداکثر  3طرح در سال)

سطح دو












ارائه گواهينامه عضويت حقوقي
در انجمن
 10درصد تخفيف در دورههاي
و
کنفرانسها
آموزشي،
همايشهاي انجمن (براي  3نفر)
تبليغات پوستري  2بار در سال
روي شبکه اجتماعي انجمن
قرار دادن لينک سايت شرکت
در روي سايت انجمن
صدور کارت عضويت حقيقي
براي  3نفر از کارشناسان شرکت
داوري طرحهاي اختراعي و
ابتکاري با  10درصد تخفيف
(حداکثر  2طرح در سال)

سطح سه






ارائه گواهينامه عضويت حقوقي
در انجمن
 10درصد تخفيف در دورههاي
و
کنفرانسها
آموزشي،
همايشهاي انجمن (براي  2نفر)
صدور کارت عضويت حقيقي
براي  2نفر از کارشناسان شرکت

