
 انجمن فراورده هاي صنایع لبنی ایراندر  تیعضو يراهنما

 

هاي  انجمن فراوردهدر  تیعضو یمتقاض هاي-درخواست شرکت رشیو پذ یدگیو نحوه رس طیشرا نییراهنما با هدف تع نیا
 تیامور عضو يریگیو پ ط،یحائز شرا انیمتقاض هیکل يبرا تیتا با فراهم شدن امکان عضو دهیگرد نیتدو صنایع لبنی ایران

 .عضو را بدست آورد يخود و شرکت ها یآرمـان گاهیجا ریفراگ يبتواند به عنوان نهادانجمن عضو،  يها شرکت

 

 

 و شرایط آن عضویت

 

 :درآیند انجمنتوانند به عضویت  اشخاص حقوقی که واجد شرایط زیر باشند می کلیه

 

 ایرانی (ثبت در کشور ایران) تابعیت

 و تعهد اجراي مقررات اساسنامه قبول

 . هاي ایران شده در یکی از ادارات کل ثبت شرکت ثبت

 . صنعت لبنیاتدر زمینه هاي مرتبط با  تیفعال

 کارت عضویت در اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن داشتن

 بودن اجازه رسمی فعالیت از مراجع ذیصالح کشور  دارا

 دریافت روزانه یکصد تن شیر خام

 حق ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب پرداخت

  

 

مطابق با شرایط اساسنامه، و تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق ضوابط در اختیار  انجمن:  تعیین ضوابط عضویت در 1 تبصره
 .هیئت مدیره است



 

معلق  انجمنط، عضویت آن در را از دست بدهد تا احراز مجدد شرای انجمن:  هر یک از اعضاء که شرایط عضویت 2 تبصره
 .نیز ملزم به انجام تعهدات قبلی می باشد گردد ولی در زمان تعلیق می

 

پذیرفته  تیعضو تهی: چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضاي عضویت آنان از سوي کم3 تبصره
 . اعضاء مطرح نماید نگردد متقاضی می تواند اعتراض خود را در جلسه مجمع عمومی عادي

 

  

 

 : تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء شرایط

 . شغل به نحوي که شرایط عضویت مصوب در اساسنامه را از دست  بدهد تغییر

 . پرداخت حق عضویت به مدت حداکثر یک سال عدم

 . رعایت مفاد اساسنامه عدم

 

 :انجمندر  تیکار عضو گردش

 

ه و ب هیرا ته ریبه همراه مدارك ز تیعضو یدرخواست کتب ،انجمندر  تیعضو طیشرا یپس از بررس یمتقاض شرکت
 :دینما یم لیتحو انجمن رخانهیدب

  

 

 است) یقابل دسترس انجمن تیوب سا قی( از طر تیشده عضو لیتکم فرم

 راتییتغ نیثبت شرکت و آخر یگواه

 دارا بودن اجازه رسمی فعالیت از مراجع ذیصالح کشور یگواه

  تیریسازمان مد يو رتبه بند تیصالح صیتشخ یکپ



 شرکت رزومه

 محصوالت هیکل فهرست

 و شرکت انجمن نینفر رابط ب کی یمعرف

  

 

 تهیبودن آن شرکت، کم طیقرار داده سپس در صورت واجد شرا یرا در مورد بررس یمدارك و مستندات شرکت متقاضانجمن 
ه شرکت را کتباً ب جهیمتعلقه مشخص و نت  انهیماه تیو حق عضو هیشرکت و حق ورود تیفعال نهیمرتبط با زم یتخصص
 .دینما یاعالم م یمتقاض

 .رددگ یاعالم م یبه شرکت متقاضانجمن  ریکتباً توسط دب دیعدم تائ لیدال ت،یدرخواست عضو دیصورت عدم تائ در

 کیخود را حداکثر ظرف مدت  لیتواند دال یدرخواست خود اعتراض داشته باشد، م رشینسبت به عدم پذ یمتقاض چنانچه
 .دیارسال نما انجمن رخانهیمجدد به دب یماه جهت بررس

 ت،یواست عضودرخ دیقرار گرفته و در صورت تائ یمورد بررس فیتکل نییجهت تعانجمن  تیعضو تهیدر کم یمتقاض اعتراض
 .شود یاعالم م یمشخص و کتباً به شرکت متقاض تیعضو بندي-و رتبه انهیماه تیحق عضو ه،یحق ورود زانیم

در صورت  ایو  دیپرداخت نماانجمن خود را به  انهیماه تیو حق عضو يماه حق ورود کیموظف است ظرف مدت  یمتقاض
 .برساند یجهت بررس انجمناعالم شده مراتب را کتباً به اطالع  تیاعتراض به مبلغ عضو

شرکت مذکور را به عنوان عضو فعال و  یاز طرف شرکت متقاض تیو حق عضو هیمبلغ حق ورود افتیپس از در انجمن
 .دینما یم یخود تلق یرسم

 .گردد یهفته ارسال م 2ظرف مدت  یشرکت متقاض تیعضو یگواه کارت


