
 

 

 

 

 

 

 
 

  :عضویتشرایط 
 

 ، ماشین آالتدگانان و تامین کنندگان موازرلی، باکلیه تولید کنندگان و صادرکنندگان، طراحان و معماران داخ -1

)پیوسته، مبلمان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به عضویت  چوب و و تجهیزات مربوط به صنعت

 .اتحادیه پذیرفته شوند وابسته، افتخاری(

 پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده در مجامع عمومی -2

 :مدارک مورد نیاز جهت عضویت

صرفاً متقاضی کشور )، معادن و کشاورزی صنایع عتبر عضویت در اتاقهای بازرگانی،و یا کارت مکارت بازرگانی  -1

 (عضویت پیوسته 

آگهی تاسیس و آگهی آخرین روزنامه رسمی )  اشتغال به کار )جواز کسب(، ، پروانهپروانه بهره برداری صنایع -2

 شرکت نامه(، اساسنامه، تغییرات

 شناسنامه و کارت ملی متقاضی -3

 آخرین مدرک تحصیلی متقاضی -4

 3*4دو قطعه عکس   -5

 سوابق فعالیت صادراتی  -6

 تکمیل فرم درخواست عضویت  -7

 ریال بابت ورودیه اتحادیه 30.000.000پرداخت مبلغ  -8

 ریال بابت حق عضویت ساالنه 5.000.000پرداخت مبلغ            

 

 5022291900052414شماره کارت     IR 950570032711000331721001شبا شماره 

 تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایرانبانک پاسارگاد به نام اتحادیه 



QF-CO-20-00: کد فرم 

2 از 1صفحه

:تاریخ 

:  آدرس دفتر 

:  آدرس کارخانه 

:   دورنگار

: نام خانوادگی  :  نام 

فرم درخواست عضویت

: تاریخ تولد 

:نام تجاری 

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

:اطالعات فردی 

Name :

Factory :

:شناسه ملی 

:رشته تحصیلی 

:شرکت /   نام موسسه 

:                                کد ملی 

:   کد اقتصادی 

:  میزان تحصیالت 

:اطالعات سازمانی 

       تلفن همراه مدیرعامل :

Company name :                 Brand :

Phone No :

Address :

: شماره تلفن کارخانه :   شماره تلفن دفتر 

                   E -mail : info  @  irfurnitureunion.ir                      www.irfurnitureunion.ir

2و3واحد - طبقه اول  - 414- پالک  - 56تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، نبش خیابان 

:وبسایت :                                                                                       پست الکترونیکی 

                  Fax No :

                  Fax No :Phone No :

Address :

                S urname :

Show Room / Office :

88064989:            فاکس 88615797:            تلفن 1436893613:                          کد پستی 



QF-CO-20-00: کد فرم 

2 از 2صفحه

:تاریخ 

 :(یک یا چند زمینه فعالیت کاری خود را عالمت بزنید  )  زمینه فعالیت 

(لطفا نام ببرید  )  آیا عضو سایر تشکلهای صادراتی نیز هستید ؟ 

:  سوابق شغلی 

فرم درخواست عضویت

مبلمان خانگی مدرن و کالسیک

صندلی اداری و آمفی تئاتر و مکان های عمومی   کابینت و مبلمان ساختمان

مواد اولیه  ماشین آالت و ابزار 

یراق آالت  معماری داخلی و طراحی

: .................................................................................................................................  سایر 

:  نوع فعالیت 

   مبلمان اداری و پارتیشن 

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

                   E -mail : info @  irfurnitureunion.ir                      www.irfurnitureunion.ir

:  علل عدم موافقت 

:   رای کمسیون عضویت 

: رئیس اتحادیه :                                                دبیر اتحادیه :                                              رئیس کمیسیون عضویت 

: امضاء :                                                              امضاء :                                                                                    امضاء 

2و3واحد - طبقه اول  - 414- پالک  - 56تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، نبش خیابان 

88064989:            فاکس 88615797:            تلفن 1436893613:                          کد پستی 

در محل دفتر اتحادیه /      /       کمسیون عضویت که در تاریخ      ............................   بر اساس صورتجلسه شماره 

شرکت / مدیریت محترم عامل موسسه ................................................ خانم / تشکیل گردید با تقاضای عضویت آقای 

موافقت        گردید                             نگردید.................................................. 

. این قسمت توسط اتحادیه تکمیل می گردد

:  سوابق آموزشی 

:  سوابق صادراتی 

:   سوابق کاری 

   تولیدکننده                         توزیع کننده                                وارد کننده                            خدماتی 
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