
 استان اصفهان و راهسازی تأسیساتی ،شرایط عضویت در انجمن شرکتهای ساختمانی 
 

 و اصالحات بعدی 27/10/72قبول اساسنامه و آیین نامه مصوب مجمع عمومی مورخ  -1

ریال به عنوان حق عضویت  000/000/15/-ریال به عنوان ورودیه و 000/000/15/-واریز مبلغ  -2

بنام انجمن  56240شعبه شیخ صدوق شمالی کد  تبانک تجار 29757ساالنه به حساب 

 استان اصفهان و راهسازی تأسیساتی ،شرکتهای ساختمانی 

 ارائه یک نسخه فتوکپی روزنامه رسمی از آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت -3

 ارائه نامه ثبتی آگهی تأسیس و  نامه ثبتی آگهی تغییرات شرکت -4

ه ی هیأت مدیره و مجمع عمومی که به تأیید ثبت سارائه یک نسخه فتوکپی از آخرین صورتجل -5

 شرکتها رسیده باشد.

 اعضای هیأت مدیره مدیرعامل و ارائه یک نسخه فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی  -6

 ارائه یک نسخه فتوکپی از شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره -7

 ویت ضاز مدیرعامل شرکت جهت درج در پرونده ی ع 3×4ارائه یک قطعه عکس  -8

 شرکتثبتی ارائه یک نسخه فتوکپی اساسنامه و اظهار نامه  -9

 ارائه تصویر دو نسخه از قراردادهای کاری -10

 ارائه ی فتوکپی کارت ملی مدیرعامل شرکت -11

در صورتی که مایل باشید جهت یکایک اعضای هیأت مدیره کارت شناسائی صادر شود  -12

 تحویل مدارک زیر الزامی می باشد.

 درج مشخصات کامل در پشت عکس اب 3×4قطعه عکس  1 •

 کارت ملییک برگ فتوکپی  •

 ریال وجه نقد به ازاء هر نفر  000/000/1/-پرداخت مبلغ  •

ریال به صورت 000/000/2/-مبلغ  رکتبرای شدر صورت درخواست پروانه ی عضویت  -13

 .پرداخت شودنقدی 

 
 

 172پالک  -26بن بست بهمن  -کبختنیبین سه راه شیخ مفید و چهارراه  -خ شیخ صدوق شمالی -اصفهانآدرس: 

 36644625تلفکس:      36644626-36627423تلفن: 



 مزایای عضویت در انجمن

 

 

 

 

  

 ی تأسیس شرکت و تغییرات در هیأت مدیره مشاوره و راهنمایی هیأت مدیره ی شرکتها برا (1

 ادارات دولتی و شرکتها. استعالم سوابق کاری اعضای هیأت مدیره ی شرکت ها از سازمانها، (2

 ب مختلف سازمان تأمین اجتماعی.ق بیمه از شعاباستعالم سو (3

 آماده کردن پرونده جهت اخذ صالحیت پیمانکاری و رتبه. (4

)امور پیمانکاران( جهت  سازمان مدیریت و برنامه ریزیبندی به  ارسال پرونده ی آماده شده ی رتبه (5

 تأیید و صدور گواهینامه ی صالحیت پیمانکاری.

 ریکااخذ گواهی صالحیت ایمنی پیمان (6

 ارفرماییت ایمنی و برگزاری کالسهای کارگری و کصالحیپرونده ن کردآماده  (7

 ای دولتی و کارفرمایان .مان هفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء درمقابل سازد (8

 ی.ارائه ی خدمات مشاوره ی مالیاتی و بیمه ا (9

ی استان و وامور اجتماعر سازمان کا دفاع از حقوق اعضاء در کمیسونهای تشخیص و حل اختالف (10

 نیز کمیسیون های حل اختالف مالیاتی

 معرفی شرکتهای عضو به بانکها ی مختلف برای استفاده از تسهیالت بانکی و اخذ وام . (11

 ارائه ی مشاوره و راهنمایی های حقوقی در مورد قرادادها وشرایط عمومی پیمان و فهرست بها. (12

 پیام آبادگران.ت حرفه ای از جمله کانون آبادگران و استفاده از نشریات حرفه ای انجمن و مجالّ (13

 سایر بخشنامه ها. اده از آخرین بخشنامه های شاخص های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح و فهرست بها واستف (14

 ی.استفاده از سالنامه ی انجمن و فهرست کلیه ی اعضاء و سایر اطالعات ضرور (15

 در کمیسیونهای حلّ اختالف با کارفرمایان دولتی. استفاده از پتانسیل انجمن برای شرکت (16

 از پروانه ی عضویت شرکت در انجمن و کارت شناسایی مدیران. بهره گیری (17

 طرف انجمن برای شرکت درنمایشگاه های بین المللی ساختمان و تأسیسات و غیره. ارائه ی معرّفی نامه از (18

 لیات و شرایط عمومی پیمان.وره های آموزشی قوانین کار و بیمه و مااستفاده از د (19

 سازمان های دولتی برای شرکت در مناقصات.معرفی شرکتهای عضو به ادارات و  (20

 ت به منظور ارائه ی پیشنهاد منطقی. استفاده از مشاوره درخصوص شرکت در مناقصا (21

 اقصات کشوری در سایت انجمنباگذاری روزانه من (22

 



 

 م خدا هب ان
 

 

 راهسازی استان اصفهان، تأسیساتی و انجمن شرکتهای ساختمانی

 

 ................................................................نماینده  شرکت  امل / مدیرع..............................................  .......باینجان احتراماً

ضااای  ................................. تاریخ ثبت................................  ........بت ماره ثش.........................با شناسه ملی ................ تقا

 را دارم. طبق شرایط و مفاد اساسنامه عضویت در آن انجمن

شیخ صدوق شمالی بعنوان ورودیه به انجمن در بانک تجارت شعاب آن ریال به حس 000/000/30/-ضمناً فیش واریز مبلغ 

 تقدیم می گردد. پیوست ساالنه بهو حق عضویت 

 امضای مدیرعامل شرکت         

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................................................. :آدرس 

 

 ..................................................: کد پستی

 

 ............................................................شماره تلفن ثابت:

 ..........................................................شماره تلفن همراه:

 .................................................................. آدرس ایمیل:

 یه هیأت مدیره ی انجمن :نظر

 


