هب انم خدا
لطفا پيش از تكميل فرم درخواست عضويت ،شرايط عضويت (صفحه پيوست) را مطالعه فرماييد.
اطالعات عضو حقیقی
First Name:

نام:
نام خانوادگی:

Last Name:

نام پدر:

Middle Name:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه  /کد ملی:

/

/

سطح تحصیالت:

رشته تحصیلی:

دانشگاه:

محل فعالیت:

تلفن همراه:

ایمیل:

آدرس پستی(جهت ارسال کارت عضويت):

جنسیت:

مرد 

زن 

تلفن ثابت:
دورنگار:

اطالعات عضو حقوقی
نام سازمان:

زمینه فعالیت:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل  /مسئول:

تلفن همراه:

نام و نام خانوادگی رابط:

تلفن همراه:

نوع مالکیت :دولتی ،عمومی ،خصوصی وب سایت:

ایمیل:

آدرس پستی(جهت ارسال گواهینامه عضويت):

تلفن ثابت:
دورنگار:

زمینههای عالقمند به همکاری
در چه زمینه هایی عالقه مند به همکاری با مرجع دانش مهندسی ارزش ایران می باشید ؟ لطفاً توضیح دهید.
 مشاوره تخصصی مهندسی ارزش

 دورههای آموزش

 همکاریهای علمی پژوهشی

 ترویج فرهنگ مهندسی ارزش

 برگزاری همایشها

 تألیف و ترجمه

 ارتباطات بینالملل

 سایت

 سایر

شرح عالقمندی:

تاریخ تکمیل فــرم:
نام و نام خانوادگی /امضاء

لطفاً فرم تكميل شده را بههمراه ساير مدارک به نشانی ايميل يا نمابر زير ارسال کنيد.

تهران ـ خيابان انقالب ـ چهارراه فلسطين ـ شمارة 0101

ص.پ08038131 .

تلفن( 11081181 :مستقيم)

( 11101031داخلي )611

دورنگار11081181 :

مرجع دانش مهندسی ارزش ایران تالش دارد با انتقال دانش فنی و ارائه تجارب مفيد داخلی و بينالمللی مهندسی ارزش در جهت بهبود
ارزش در پروژها به کارفرمايان ،دانشگاهيان ،واحدهای خدمات مشاوره ارزش ،مشاوران طرحها ،پيمانكاران و ساير عالقهمندان به دانش ارزش
خدمات ارائه نمايد.
مزایای عضویت:


حقیقی

o
o
o
o
o


اعطای کارت عضويت.
امكان حضور رايگان در نشستهای تخصصی.
اشتراک رايگان ماهنامه شاخص ارزش (نشريه تخصصی مهندسی ارزش).
شرکت در همايشها و کنفرانسهای تخصصی مهندسی ارزش با تخفيف ويژه.
استفاده از امتيازات خاص اعضا در برنامه های مختلف.

حقوقی

o
o
o
o

ارائه لوح عضويت.
عضويت رايگان باالترين مقام و رابط عضو حقوقی بهصورت اعضای حقيقی.
اطالع از برگزاری کليه دورههای آموزشی داخلی و بينالمللی مهندسی ارزش.
ارسال فايل الكترونيكی اسناد کليه مناقصات و فراخوانهای مهندسی ارزش در کشور.

شرایط عضویت:
1
4

دو قطعه عكس 3*4
رسيد پرداخت حق عضويت

مدارک عضو حقیقی
 2تصوير صفحه اول شناسنامه
 5فرم درخواست عضويت (پيوست)

3
6

1

نامه درخواست عضويت (با مهر سازمان)

مدارک عضو حقوقی
 2فرم درخواست عضويت (پيوست)

3

تصوير آخرين مدرک تحصيلی

رسيد پرداخت حق عضويت

حق عضویت ساالنه:


عضو حقیقی

مبلغ  350/000ريال (سی و پنج هزار تومان)


عضو حقوقی

مبلغ  1/500/000ريال (يكصد و پنجاه هزار تومان)
هزينه ثبت نام را میتوانيد به يكی از روشهای زير پرداخت کنيد:
 oشماره حساب بانک سامان904-900-944148-1 :
 oشماره شباIR680560090490000944148001 :
 oپرداخت آن الين از طريق اين لينک
نام صاحب حساب :مرجع دانش مهندسی ارزش ايران
توضیحات:


در صورت کسب اطالعات بيشتر با شمارههای  021-22809825و  021-22804388تماس حاصل فرماييد.

تهران ـ خيابان انقالب ـ چهارراه فلسطين ـ شمارة 0101

ص.پ08038131 .

تلفن( 11081181 :مستقيم)

( 11101031داخلي )611

دورنگار11081181 :

