نگاهي به انجمن مديران صنايع 

انجمن مدیران صنایع ایران تشکّلی غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که در سال  7531به همت جمعی از صاحبان
صنایع بخش خصوصی کشور و انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی در سال  7515با پیشگامی پیشکسوتان و
پیش آهنگانی معتقد و عالقه مند بوجود آمد و در راستای تالش برای حفظ حقوق صاحبان صنایع بخش خصوصی
پایه گذاری شد.
انجمن مدیران صنایع دارای  71شعبه و چهار دفتر در استانها و شهرهای مختلف کشور است که مسائل و
مشکالت واحدهای صنعتی عضو را مورد بررسی قرار داده و در جهت رفع آنها نظرات کارشناسی و مشاوره ارائه داده
و در برخی موارد نیز پیگیریهای قانونی و اجرایی بعمل می آورد.
اعضای انجمن مدیران صنایع ضمن بهره مندی از نتایج حاصل از فعالیتهای جاری انجمن در جهت اصالح
قوانین و مقررات مرتبط با صنعت از خدمات دیگر انجمن همچون پژوهشها و تحقیقات بعمل آمده ،کتب و
گزارشهای کارشناسی ،نظرات مشاوره ای کارشناسان ،مشارکت در گرد همائی ها و سمینارهای آموزشی ،مرکز اسناد،
برنامه های بازدید از شرکت ها و کارخانجات استفاده خواهند کرد.
طبق مصوبه مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع مبلغ ورودیه اولیه (فقط برای سال اول)
مبلغ  001110111 /-ریال و حق عضویت ساالنه آن مبلغ  0101110111 /-ریال می باشد.

مدارك عضويت به شرح ذيل است:
 3 -1قطعه عكس  3×4جديدمتقاضي
 -2کپي شناسنامه و کپي کارت ملي
 -3تصوير روزنامه رسمي از تاسيس شرکت و آخرين تغييرات آن
 -4تصوير پروانه بهرهبرداري و يا تأسيس و يا موافقت اصولي از مراجع رسمي
 -5گواهي و يا تأييديه سابقه مديريت براي مديران مياني
 -6کپي آخرين مدرك تحصيلي متقاضي
 -7ارائه گواهي معرفين متقاضي توسط دو نفر از اعضاء
 -8فتوکپي کارت عضويت يا کارت بازرگاني يكي از اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن
کشور
-9کپي فيش پرداخت حق عضويت به حساب  1810105011بانك تجارت ،شعبه شهيد مدنی
بنام انجمن مدیران صنایع
 -01مبلغ  001110111ریال وروديه اوليه(فقط براي سال اول) و مبلغ  0101110111ریال
(حق عضويت ساالنه) ،جمعاً مبلغ  0001110111ریال مي باشد.

محل الصاق
عكس

فرم تقاضاي عضويت

پس از مطالعه و مالحظه اساسنامه و آئين نامه هاي انجمن مديران صنايع و آشنايي با هدف ها و

اينجانب
فعاليتهاي
آن ،تقاضاي عضويت درانجمن را دارم.

تاريخ وامضاء:
مشخصات متقاضي عضويت :
نام خانوادگي:
نام:
محل تولد:

شماره شناسنامه:

نام پدر:

آخرين مدرك تحصيلي:

دوره هاي تخصصي:

محل صدور:

رشته تحصيلي:

سابقه مديريت در واحد فعلي :

سابقه مديريت در ديگر واحدهاي صنعتي :

تاريخ تولد:

سمت فعلي :

سال

سال
تلفن همراه:

نشاني منزل و تلفن :
لطفا" سوابق تجربي خود را در جدول زير منعكس فرمائيد
شماره

نوع فعاليت

نام واحد  -سازمان

از

سمت

تا

1
2
3
مشخصات واحد توليدي متقاضي
وضع حقوقي واحد توليدي :
نام واحد توليدي :
شماره پروانه تأسيس :

سال تأسيس:

شماره پروانه بهره برداري :
تعداد کل شاغلين :

شماره موافقت اصولي:
سرمايه در گردش:

سرمايه فعلي:

ريال

سال بهره برداري:

اگر واحد توليدي هنوز به بهره برداري نرسيده است ،
تعداد شاغلين خط توليد:

نفر
ريال

نفر

توليدات عمده واحد :

سهم توليد واحد در رشته خود دراستان:
نوع اداره واحد  :خصوصي

غير خصوصي

در صورت غيرخصوصي بودن به کدام سازمان وابسته است:

واحد در حال حاضر تابع مقررات و ضوابط کدام يك از وزارتخانه ها است؟
نام اعضاء هيأت مديره :
تلفن کارخانه:

نشاني کارخانه :
نشاني دفتر تهران ( براي واحدهاي مستقر در استان ):

نمابر:

تلفن دفتر مرکزي

اعضاي انجمن با قبول عضويت  :موارد زير را بايد رعايت نمايند:
 رعايت کامل اساسنامه و آئين نامه ها ،مصوبات مجامع عمومي ،تصميمات شورايعالي و هيأت مديره و ديگر ارکان انجمندرحدود وظايف آنان
 مشارکت در جلسات کميته هاي تخصصي انجمن ،پاسخ به پرسشنامه ها و نظرخواهي ها ،همكاري در زمينه تهيه آمار واطالعات و ارائه نظر و پيشنهاد
 پرداخت حق عضويت کمك به تقويت بنيه مالي انجمنتوجه  :تمامي اطالعات بايد مربوط به زماني باشد كه متقاضي درخواست عضويت مي كند.
نشاني:خيابان استاد مطهري روبروي ميرعماد پالك  060طبقه سوم تلفن 55810181-55508858 :

www.amsiran.com
info@amsiran.com

نام و نام خانوادگي عضو معرف اول :
نظريه معرف:
امضاء :
نام و نام خانوادگي عضو معرف دوم:
نظريه معرف:
امضاء :
( اين قسمت توسط اعضاي كميسيون عضويت شعب انجمن مديران صنايع در استان ها تكميل مي شود)
نظريه کميسيون عضويت شعبه :
 -1نام و نام خانوادگي :

امضا ء

 -2نام و نام خانوادگي :

امضاء

 -3ن ام و نام خانوادگي :

امضاء

( اين قسمت توسط اعضاي كميته عضويت انجمن مديران صنايع در تهران تكميل مي شود)
نظريه اعضاي کميته عضويت انجمن :
درخواست عض ويت سرکار خانم  /جناب آقاي

در جلسه مورخ

کميته عضويت مورد رسيدگي قرار گرفت ونظريهء اعضاء کميته به شرح زيراست:
 -1با عضويت

 -2با عضويت

 -3با عضويت

پيوسته

موافقم

ايشان

وابسته

مخالفم

پيوسته

موافقم

ايشان

وابسته

مخالفم

پيوسته

موافقم

وابسته

ايشان

نام و نام خانوادگي
امضاء
نام و نام خانوادگي
امضاء
نام و نام خانوادگي

مخالفم
امضاء

