فرم اطالعات و درخواست عضویت اشخاص حقوقی
انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( - )ACIشاخه ایران
Membership Application
Membership No

Date
مشخصات اشخاص حقوقی :

نام شرکت /موسسه /انجمن /مهندسان مشاور و پیمانکار /دانشگاه......................................................................................................................................... :
شماره ثبت ..................................................... :تاریخ ثبت 13 / / / :محل ثبت :استان  ................................شهر......................................... :
موضوع فعالیت............................................................................................................................................................................. ....................................................... :
................................................................................................................................................................................ .................................................................................
سهامی عام
نوع ثبت:
موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی

دولتی و وابسته به دولت
تعاونی
مسئولیت محدود
سهامی خاص
سایر .................................................................................................................................................................

نشانی دفتر مرکزی شرکت /موسسه /انجمن /مهندسین مشاور و پیمانکار /دانشگاه............................................................................................................ :
...................................................................................................................................................................................................................................................................
کد پستی:

پست الکترونیکی...........................................................@................................... :

شماره تماس............................................................................................. :

نمابر....................................................................................................................................... :

وب سایت شرکت /موسسه /مهندسان مشاور و پیمانکار /دانشگاه........................................................................................................................................... :
مشخصات مدیر عامل  /رئیس :

First Name :

نام:

Last Name :

نام خانوادگی:

شماره تماس..................................................................................................... :

پست الکترونیکی .........................................................@............................... :

مشخصات نماینده اشخاص حقوقی :

نام:
.............................................................
................................
نام خانوادگی:

سمت...................................................................................................... :
شماره تماس......................................................................................... :

First Name :
Last Name :

پست الکترونیکی .........................................................@.............................. :

امضاء مدیرعامل /رئیس:

مهر شرکت /موسسه /انجمن /مهندسان مشاور و پیمانکار /دانشگاه:
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مدارک مورد نیاز جهت عضویت اشخاص حقوقی در انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران
 -1تکمیل فرم درخواست عضویت اشخاص حقوقی
 -2ارسال تصویر آرم شرکت یا سازمان بر روی نوار CD
 -3تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل /رئیس اشخاص حقوقی
 -4تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده اشخاص حقوقی
 -5تصویر آگهی تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور
 -6تصویر آگهی آخرین تغییرات (مبنی برموضوع ،نوع ،آدرس ،نام شرکت و اعضای هیأت مدیره) مندرج در روزنامه رسمی کشور
 -7تکمیل فرم سوابق کاری شرکت /موسسه /انجمن /مهندسان مشاور و پیمانکار /دانشگاه (پیوست " )1درصورت داشتن سوابق کاری"
 -8امضای فرم تعهد نامه (پیوست شماره )2

❖ توجه :
 -1ازآنجایی که ورودیه و حق عضویت ساالنه پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد  ،لذا قبل از واریز آن حتما از شرایط و ضوابط عضویت اطالع
کامل بدست آورید.
 -2مسئولیت صحت نشانی های اعالم شده توسط عضو دراین فرم که جه ت اطالع رسانی و مکاتبات مورد استفاده قرار می گیرد  ،به عهده خود شخص
حقوقی می باشد و انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران هیچ گونه مسئولیتی را متقبل نمی شود .
 -3هر عضوء حقوقی باید یک نفر به عنوان نماینده جهت صدور کارت به همراه معرفی نامه رسمی شرکت یا سازمان به نام ایشان به انجمن معرفی نماید و
حضور نماینده رسمی اعضای حقوقی در مصاحبه با اعضای هیات رئیسه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران الزامی است.
 -4قبل از عضویت حضور نماینده در دوره های آموزشی انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران و دریافت گواهی نامه پایان دوره
الزامی است.
 -5نماینده اعضاء حقوقی می تواند مدیریت شرکت یا سازمان مربوطه یا یکی از پرسنل (با معرفی مدیریت) باشد.
 -6امکان بازدید از شرکت /موسسه /انجمن /مهندسان مشاور و پیمانکار /دانشگاه توسط نمایندهی انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (-)ACI
شاخه ایران میبایست قبل از عضویت ،فراهم گردد.
 -7استفاده از آرم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران به هر نحوی ممنوع می باشد( .بند  8مدارک مورد نیاز)
 -8استفاده تبلیغاتی از آرم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( - )ACIشاخه ایران برای اعضاء حقوقی فقط با مجوز کتبی انجمن مذکور برای
اعضایگروه  2به مدت یکسال امکان پذیر است.
 -9صدور کارت و گواهی نامه ،عضویت فقط به نام عضو حقوقی ثبت و صادر می شود .
 -10پرداخت هر گونه وجه نقد غیر قابل قبول و تخلف می باشد .
 -11شرایط عضویت موسسات (حقوقی) :سازمان هایی که در زمینه علمی ،پژوهشی ،آموزشی و تحقیقاتی با صنعت بتن فعالیت میکنند و دارای پروانه
تحقیقاتی و توسعه هستند و یا سوابق تجربی در زمینه بتن دارند پس از بررسی توسط کمیته انجمن می توانند به عضویت حقوقی در آیند.

نرخ های عضویت سالیانه برای سال  2021میالدی
گروه :1حق عضویت عادی

 7،500،000ریال

گروه :2حق عضویت با مجوز استفاده از آرم ( )ACIبرای مدت یکسال

 50،000،000ریال

هزینه عضویت به شماره حساب  ، 2338100110373591شماره کارت  5022291900038504بانک پاسارگاد بنام مرکز
تحقیقات بتن واریز و فیش واریزی ،همراه با فرم تکمیل شده به مرکز تحقیقات بتن ارسال گردد.

امضاء مدیرعامل /رئیس:
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مزایای عضویت اشخاص حقوقی در انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران
 -1دعوت اعضاء جهت حضور درجلسات ماهیانه  ،ارائه ی مقاله ی علمی و ایراد سخنرانی در جمع مهندسان مشاور و پیمانکاران ،تولید کنندگان و عرضه
کنندگان مشاغل مهم صنعت و اساتید دانشگاهها
 -2درج مقاله پس از داوری در نشریه علمی – پژوهشی فناوری بتن و سازه های بتنی ایران
 -3تخفیف  5درصدی جهت حضور در دورههای آموزشی ACI
 -4استفاده از کتابخانه مرکزی انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران
 -5ارائهی کارت عضویت حقوقی به اعضای پذیرفته شده
 -6معرفی اعضاء جهت شرکت در همایشهای منطقهای و بین المللی از طرف انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران
 -7شرکت در همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران با تخفیف ویژه
 -8تخفیف در اشتراک سالیانه نشریه علمی  -پژوهشی بتن و سازه های بتنی
 -9تخفیف به اعضاء جهت خرید فرآورده های شرکت وندشیمی ساختمان (افزودنی های بتن و صنعت ساختمان )
 -10تخفیف به اعضاء و در اولویت قرار دادن کار اعضاء در استفاده از آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن (متب)
 -11تخفیف به اعضاء جهت پذیرش آگهی شرکت ها و موسسات و درج آن در سایت انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران
 –12آرم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران توسط موسسه مذکور با ذکر سال عضویت به اعضاء گروه  2که درقسمت نرخ های
واریز اعالم شده است ارائه می شود و هرگونه استفاده بدون ذکر تاریخ و شماره عضویت خالف می باشد .
 -13تخفیف جهت عضویت در انجمن علمی – مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران
 -14تخفیف به اعضاء جهت خرید کتاب ،نشریات و آئین نامه های انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران
 -15تخفیف جهت گرفتن غرفه در همایش های سالیانه مرکز تحقیقات بتن (متب )
این قسمت توسط انجمن تکمیل می شود:
حق عضویت

دریافت شد
واریز به حساب

تمدید عضویت
صدورکارت عضویت
نظر هیأت مدیره انجمن در خصوص تأیید عضویت

تاریخ دریافت حق عضویت .......................................................... :
شماره چک .......................................................... :

غیرنقدی
عضو جدید
تحویل کارت عضویت

............................................................................................................................... :

.............................................................................................................................................................................................................

امضاء:

دبیرخانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا )  - ( ACIشاخه ایران
تهران  ،میدان ونک ،خیابان ونک ،کوچه لیلی ،پالک  ،1واحد 1
فکس88797454 :
تلفن88661256 ، 88664151 -2 :
P. O. Box 15875-4417 Tehran ,Iran : (09821)88664151-2 , 88661256 . Fax : : (09821)88797454

www.aciiranchapter.org

www.ConREC.ac.ir

امضاء مدیرعامل /رئیس:

Info@aciiranchapter.org
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فرم سوابق کاری شرکت /موسسه /انجمن /مهندسان مشاور و پیمانکار/دانشگاه:
سوابق کاری از بدو تأسیس تا کنون:
ردیف

نام پروژه
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امضاء مدیرعامل /رئیس:

شهر

مهر شرکت /موسسه /انجمن /مهندسان مشاور و پیمانکار /دانشگاه:
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پیوست شماره  – 1اشخاص حقوقی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

بسمه تعالی

تعهد نامهی اعضای حقوقی

شماره ................................. :

اینجانب آقای/خانم  ....................................................مدیرعامل /رئیس  ................................................به
عنوان عضوحقوقی انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران متعهد میگردم که از نام ،آرم و
کارت عضویت موسسه مذکور هیچ گونه استفاده و بهره برداری تبلیغاتی جهت تولید و فروش مواد تولیدی،
خدماتی و  ....شرکت /کارخانه /موسسه /دانشگاه عضو شده نداشته باشم .
اگر چنانچه در آینده از تعهدنامه عدول شود عضو حقوقی مذکور به استناد این تعهد نامه در برابر کلیه حق و
حقوق انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ( - )ACIشاخه ایران که توسط ایشان آسیب دیده متعهد بوده و
درغیر اینصورت بایستی در مراجع ذیصالح قانونی پاسخگو باشد .
 شایان ذکر است که هر گونه تخلف نسبت به این تعهد نامه از سوی نماینده عضو حقوقی متوجه عضو مذکورمی باشد.

نام و امضاء متعهد
...............................

امضاء مدیرعامل /رئیس:

مهر شرکت /موسسه /انجمن /مهندسان مشاور و پیمانکار /دانشگاه:
55

پیوست شماره  – 2اشخاص حقوقی

تاریخ 13- -/- -/- - :

