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 بسمه تعالی

 

 فرم درخواست عضویت 

 انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
 

 نام مدیرعامل :                                                    نام شرکت :

                                                         : آدرس
  موبایل مدیر عامل :                                                    : پستی  کد

 شماره فکس : شماره تلفن :

 ایمیل :  سایت : 

 تعداد پرسنل :  مجوز صنعتی :نوع 

 محصوالت تولیدی آن شرکت تحت کدام یک از موارد زیر تولید می شود :
 سایر      مهندسی معکوس    joint venture  رید دانش فنی خ   نس  تحت لیسا

 محصوالت : لیست 
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 مدارک مورد نیاز :

 فتوکپی هرگونه مجوز تولیدی موجود ) پروانه بهره برداری ( -
 شرکت ( باضافه فتوکپی آگهی تاسیسفتوکپی آخرین روزنامه رسمی )در صورت ثبت بودن  -

 معرفی کتبی نماینده تام االختیار نزد انجمن  -

 فتوکپی فیش واریزی  -

 دو نسخه کاتالوگ محصوالت -

 
شرکت فوق درخواست عضویت در انجمن  دیرعاملم............. به عنوان اینجانب ........................................

 . سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو را دارم
 

 امضاء  مهر و محل 
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 برگ بررسی و تشخیص وضعیت داوطلبان عضویت در انجمن

 فصل دوم اساسنامه که شرایط عضویت در  7،6،5ای مواد بر اساس مصوبه هیئت مدیره در جهت اجر
انجمن در آن درج گردیده است کمیته بررسی احراز شرایط عضویت در انجمن تشکیل و اعضای آن تعیین 

گردیده اند . در اجرای این مصوبه کمیسیون کمیته مذکور در تاریخ               تشکیل جلسه داده و با بررسی 
 طالعات به شرح زیر : ایید ااسناد موجود و ت

 نام شرکت داوطلب عضویت :

 مسئولیت محدود              سهامی عام           نوع شرکت : سهامی خاص

 تعاونی     امانی     نیمه خصوصی       دولتی      نوع مالکیت : خصوصی

 نام مدیرعامل :

 :آدرس

 فکس دفتر مرکزی :                                                تلفن دفتر مرکزی :

 فکس کارخانه :                 تلفن کارخانه :                                     

 دارنده مجوز :

 موضوع فعالیت :

 بدینوسیله نظرات خود را اعالم می دارم :
 ناقص           یت مدارک و مستندات :          کاملالف(وضع

 افتخاری       وابسته            ب( به عنوان عضو :       اصلی

 پذیرفته نمی شود                 ج( پذیرفته می شود

 شماره عضویت :

 نام و امضای اعضای کمیسیون :
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