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 6 از 1 صفحه

  :تاریخ 
  

  :شماره 
  

 :پیوست 

  بسمه تعالیبسمه تعالی
  فرم درخواست عضویت در انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیونفرم درخواست عضویت در انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

  
 

   : شرایط عضویت
  :با حفظ اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران باید داراي شرایط ذیل باشند  انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیونمتقاضیان عضویت در 

                      داشتن تابعیت جمهوري اسالمی ایران     )1
                                        متدین به یکی از ادیان رسمی کشور  )2

  سال تمام                25داشتن حداقل  )3
  مرتبط مقیم در حوزه فعالیت انجمن صنفی         و یا صنعت فعال در صنف )4
  متعهد به اصول منشور صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون )5
 پرداخت ورودیه و حق عضویت ساالنه  )6

  : اشاره شده در یکی از بندهاي الف، ب یا ج ارائه یکی از مدارك )7

  :می باشد مستقیماً زمینه فعالیتشان مبلمان و دکوراسیونبراي شرکت ها و فروشگاه هایی که  داشتن یکی از موارد ذیل -الف  
 پروانه معتبر عضویت در اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران §

 پروانه معتبر عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران §

 صیمشاوره اي و تخص هاي گواهینامه عضویت در کارگروه §

   مــرتبط بــا صـنف و صــنعت مبلمــان و دکوراســیون داشـتن یکــی از مــوارد ذیـل بــراي شــرکت هـا و مؤسســاتی کــه حــوزه فعالیتشـان      -ب
  :می باشد
  پروانه بهره برداري وزارت صنایع §
  کارت عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران §
 روزنامه رسمی ثبت شرکت §

 : اعضاي حقیقیداشتن یکی از مدارك ذیل براي  -ج
  مرتیط با حوزه صنعت مبلمـان و دکوراسـیون بـراي دانشـجویان یـا اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه هـا و مراکـز           مدرك معتبر  §

  .معتبر و فرهنگی آموزش عالی 
  کارت خبرنگاري معتبر از مراجع ذیصالح §

مذبور،  کمیسیونید صالحیت متقاضی از سوي أیبررسی خواهد شد و در صورت ت کمیسیون عضویتدرخواست عضویت متقاضیان ابتدا در : تبصره
  .شد پذیرفته خواهد انجمنبه عضویت 

  . ))عضویت پس از صدور به اعضاي محترم تحویل می گردد  پروانه(( 
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 6 از 2 صفحه

  :تاریخ 
  

  :شماره 
  

 :پیوست 

 

  :مدارك مورد نیاز
  

                                                      تکمیل برگ درخواست عضویت    )1
  کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی   ) 2
  شرایط عضویت     7کپی یکی از موارد ذکر شده در مورد شماره  )  3
  .  شرایط عضویت هستند 7کپی اساسنامه براي شرکت هایی که مشمول بند ب مورد  )  4
     3 × 4دو قطعه عکس  )  5 
ریال در قالب یک  000/000/2سالیانه به مبلغ ریال و حق عضویت  000/000/10به مبلغ ) فقط براي یکبار(حق ورودیه ثابت عضویت )  6 

    فقره چک روز در وجه انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

  :  متقاضی مشخصات
  

   :یخ تولد  تار                         :نام پدر                                                :نام خانوادگی   ............................. :نام 
   £متأهل    £مجرد :  وضعیت تأهل                                         :ملی کد                       : از صادره                        :شماره شناسنامه 

  : شغلی  سمت                        : دانشگاه                         : رشته                       : ی آخرین مدرك تحصیل 
   : آدرسادامه                           : بازار                             : شهر                           : استان : نشانی محل کار 

  
                    : بر نما                              : تلفن همراه                            : ثابتتلفن                                    : کدپستی ده رقمی 

  : وب سایت                                                        :الکترونیک پست 
 

  .  در صورت تغییر هر یک از موارد فوق، مراتب را به دفتر انجمن اطالع دهید
 

  :  عضویت در تشکل ها
  

  سازان تهران     اتحادیه درودگران و مبل £                         ایران اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان £
  چ):   قید نمایید(2سایر  £                                                              ):قید نمایید(1 سایر £

  

  :امضاء متقاضی 
 

  

  :نام و مهر شرکت 
 

             /       /١٣  
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 6 از 3 صفحه

  :تاریخ 
  

  :شماره 
  

 :پیوست 

 

  .)یک یا چند مورد را عالمت بزنید(:  نوع فعالیت مؤسسه
  

مجري نمایشگاه ها و همایش ها      £فروشگاه   /توزیع کننده £تأمین کننده از منابع خارجی    £تأمین کننده از منابع داخلی    £تولیدکننده    £
  خبري/ تبلیغاتی/اطالع رسانی £آموزشی        /فرهنگی £)              مدرس(دانشگاهی £)           دانشجو(دانشگاهی £مشاوره        £
  ): قید شود(سایر  £

 

  .)را می توانید عالمت بزنید) £(و یک یا چند مورد از زیر مجموعه هاي آن ها (      ) یک یا چند مورد از رسته هاي اصلی (:  زمینه هاي فعالیت مؤسسه
  

 

  :مبلمان منزل و اداري        
       کانتر هاي اطالعاتی و بانک    £              صندلی اداري، آمفی تئاتر  £                       پارتیشن           £               مبلمان اداري                 £
  س خواب کالسیک           سروی £                سرویس خواب مدرن    £                مبلمان منزل کالسیک  £            مبلمان منزل مدرن              £
  تعمیرات و خدمات مبلمان و دکوراسیون  £                     آشپزخانه/ کابینت £        مبلمان فضاي باز                    £

  

  :    طراحی، دکوراسیون و معماري داخلی        
                      طراحی صنعتی/ طراحی £                    نور          / روشنایی £         معماري داخلی و دکوراسیون £                        اکسسوار            £
  فرش و موکت                 £

  

  :دکوراسیون فروشگاهی و نمایشگاهی        
  مجري نمایشگاه ها £نمایشگاهی                                      غرفه سازي £                                   فروشگاهی دکوراسیون           £

         

                          :تأمین کننده مواد اولیه، تجهیزات و یراق آالت        
  مواد اولیه مبلمان و دکوراسیون £یراق آالت و لوازم جانبی                                   £              ماشین آالت و تجهیزات                               £

       
  

    :تجهیزات ساختمانی        
)             داخل ساختمان(پوشش ها  £                  سنگ                                         £                   نما و سیستم هاي دکوراتیو ساختمان           £
  سیستم ها و تأسیسات ساختمان £سیستم هاي الکتریکی و الکترونیکی                      £                  مصالح و تجهیزات ساختمانی                     £

  
  

             

  فرهنگی آموزشی       
  
 

           خبري اطالع رسانی، تبلیغاتی،        
  

  

  :امضاء متقاضی 
 

  

  :نام و مهر شرکت 
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 6 از 4 صفحه

  :تاریخ 
  

  :شماره 
  

 :پیوست 

  

  مبلمان و دکوراسیون و صنعت فمنشور صن
  

  

 .عامل و تعاون، رعایت اصول حرفه اي ، احترام به حق مالکیت مادي و معنويت .1
 .انسانوجود اصالت طراحی، مبلمان و دکوراسیون، آمیخته با زندگی و گوهر  .2

 .سالمت زیست بوم و پاسداشت آن، باوري پذیرفته شده .3
 .توجه به منافع ملی  بر اساس عنایات خداوند و ارزش هاي انسانی .4

 .، پشتوانه و بنیان اخالق و رفتار حرفه ايدانش و خرد  .5
 .ها مشتري مداري و فروش سالم، محور تمامی تالش .6

 .هاي انسانی ارزشمندترین موجودي، سرمایه .7
 

 

  : همکاري با انجمن
  خیر   £     بلی  £   هاي انجمن مشارکت کنید ؟ آیا مایل هستید در پیشبرد فعالیت

  :به اختصار نوع همکاري و مشارکت خودتان را اعالم نمائید 

  
  

  

 

  :امضاء متقاضی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :نام و مهر شرکت 
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 6 از 5 صفحه

  :تاریخ 
  

  :شماره 
  

 :پیوست 

  
  
  

منشور صنف و صنعت را به طور کامل خوانده، به آن متعهد می باشم                       اینجانب                                       فرزند                
و شرایط عضویت را دارا بوده و و مدارك ذیل را تحویل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون داده ام و در صورت ناقص بودن مدارك و یا 

  .جمن تحویل خواهم داددرخواست سایر مدارك تکمیلی، آن را در اسرع وقت به دفتر ان
 فرم درخواست عضویت  
 کپی شناسنامه  
  کپی کارت ملی  
  شرایط عضویت 7مدارك بند کپی  

  3×   4دو قطعه عکس 

  ریال............................................. حق ورودیه ثابت عضویت به مبلغ 

  ریال................................................ حق عضویت ساالنه به مبلغ 

  ذکر شود(سایر : (  

 

  :امضاء متقاضینام و 
   

 

  .)به شکل خوانا درج شود: ( نام و مهر شرکت 
  

 

  :تاریخ 
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 6 از 6 صفحه

  :تاریخ 
  

  :شماره 
  

 :پیوست 

  : نظریه کمیته عضویت
  

  میلمان و دکوراسیونباتوجه به بررسی درخواست فوق و مدارك پیوست با عضویت مشارالیه در انجمن صنفی 
  £    .موافقت نشد                                 £   .موافقت شد

  :توضیحات 
  
  
 

 : نوع عضویت
  

  افتخاري £علمی                     £وابسته                     £گسسته                     £پیوسته                     £

  :رسته هاي تأیید شده
  دکوراسیون فروشگاهی و نمایشگاهی       £طراحی، دکوراسیون و معماري داخلی        £مبلمان منزل و اداري        £
  اطالع رسانی، تبلیغاتی، خبري £فرهنگی،آموزشی        £      مانی  تجهیزات ساخت £   اولیه، تجهیزات و یراق آالت    تأمین کننده مواد  £

 

  نام و نام خانوادگی
  امضاء

  
  
  
  
  
  
  

 

  نوادگینام و نام خا
  امضاء

 

  

 

  نام و نام خانوادگی
  امضاء

 

  

 

  نام و نام خانوادگی
  امضاء

  
  

 

  نام و نام خانوادگی
  امضاء

  

  نام و نام خانوادگی
  امضاء

  

  
  : رئیس انجمن دستور و یا تأیید

  .ت مدیره انجمن محفوظ است و و یا رد درخواست عضویت براي هیأحق پذیرش عض
 

 


