
 

 
 

( R&D ) در انجمن مراکز تحقیق وتوسعه خراسان حقوقی حقیقی و اشخاص شرایط عضویت    

 

 و تمدید عضویت:شرایط و چگونگی عضویت 
 روی سربرگ و با امضای مدیر عاملو تمدید درخواست کتبی جهت عضویت  .1

 تکمیــــل فــــرم اطالعــــات پیوست )اعضای حقوقی( .2

 لایر به عنوان حق عضویت سالیانه   000/000/10 حق عضویتمبلغ  .3

 3101333113114113یا واریز به کارت شماره یک فقره چک در وجه انجمن مراکز تحقیق و توسعه

 ) جهت اشخاص حقوقی (تصویر پروانه بهره برداری شرکت یا موسسه  .1

 تصویر پروانه یا گواهی تحقیق و توسعه )در صورت وجود( .5

 فهرست اختراعات و ایده های یه ثبت)در صورت وجود(قیق و توسعه  و گزارش خالصه ای از فعالیت های تح .3

 شرکت یا موسسه رسیده

 تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه طبق نمونه پیوست .3
 ارسال تغییرات شركت .8

 توجه:

 واریز وجـه پس از تأیید عضـویت متقـاضی و اعالم به وی انجـام خواهد گرفت. -

 .توسط پیک به آدرس دبیر خانه ارسال فرماییدقبلی با هماهنگی لطفاً مدارک فوق را  -

  .وان حق عضویت پرداخت خواهند نمودعمومي تعیین مي گردد به عن هر یك از اعضاء ساالنه مبلغي را كه توسط مجمع - 

 .كند نمي ایجاد  عضو براي   انجمن   به  نسبت  ادعایي و   حق  گونه هیچ عضویت   حق پرداخت  -

  .اء و تعهدات طرفین الزم االجراستمدیره انجمن در خصوص چگونگی خدمات رسانی به اعض مصوبات هیات -

 .عضویت در یكي از موارد زیر خاتمه مي یابد؛ استعفاي كتبي و عدم پرداخت حق عضویت ساالنه -

  مدیره است. تأیید خاتمه عضویت با هیئت تبصره :
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 نجمن مراکز تحقیق و توسعهدر ااشخاص حقیقی و حقوقی  عضویتتقاضای 

 هیئت مدیره محترم انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان

........با .........ثبت...............................شمارهشرکت.اینجانب....................................مدیرعامل

 باهدف  گرد آوردن مدیران،که  آگاهی ازمفاد اساسنامه آن انجمن به عنوان یک سازمان مردم نهاد

گون آن  اپرداختن به این مهم در ابعاد گونکارشناسان و عالقمندان  به موضوع پژوهش  و توسعه و 

قیقی و حقوقی بدینوسیله با علم به فواید ناشی از آن برای کلیه اعضا اعم از ح بافعالیت می نماید  و

تکمیل این فرم عالقه و آمادگی خود را برای عضویت شرکت /موسسه.......................... در انجمن 

مراکز تحقیق و توسعه خراسان اعالم می نمایم.بدیهی است پس از کسب عضویت ، مصوبات هیئت مدیره 

ر دقیق رعایت نموده وتعهد می نمایم شرکت و مقررات عمومی مربوط به اعضای این انجمن را به طو

اینجانب در کلیه  جلسات عمومی ، تخصصی و مجامع و فراخوان های آموزشی ،همایشی و هم اندیشی  

 آن انجمن حضور موثر و فعال داشته باشد. 

  

 نام و نام خانوادگی                                           

 مهر و امضا                                                                                                           
 

 

درخواست عضویت باال را بررسی نمود و با اکثریت آرا نسبت به عضویت 13هیئت مدیره انجمن در نشست مورخ       /   /    

هفته از تاریخ جلسه فوق  و چنین مقرر شد دبیرخانه ظرف مدت یک      شرکت یاد شده شده موافقت گردید       موافقت نگردید  

 نسبت به انعکاس نظریه هیئت مدیره به متقاضی اقدام نماید.

                                                                                       

 دبیر انجمن مراکز تحقیق و توسعه     
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 ( 1) فرم فرم درج مشخصات اشخاص حقوقی

 
درج نام واحد به التین: -2                                   یا خدماتی : نام واحد صنعتی -1  

                                              
نام مدیر عامل :                                                                                               -3  

 
                                                                                         نوع تولید یا خدمات : -4

                                                                                   
 رک تحصیلی:مد سابقه کار:                           نام مدیر و یا مسئول واحد تحقیق و توسعه :  -5
 
در صورت داشتن پروانه و یا گواهی تحقیق وتوسعه لطفا شماره وتاریخ آن را ذکر نمایید:            -6   
 

نشانی کارخانه :                                                                                               -3  
 

نشانی دفتر مرکزی :                                                                                           -8  
 

فکس کارخانه :                                 -10تلفن کارخانه :                                             -4  
 

فکس دفتر مرکزی :  -12                       تلفن دفتر مرکزی :            -11  
   : واحد صنعتی یا خدماتی  Website) نشانی تارنمای) -13

   
(email)                 لطفا حروف خوانا و جدا درج شود: واحد صنعتی یا خدماتی رایانامه  -14    

 
 

 وانا و جدا درج شود:واحد صنعتی یا خدماتی لطفا حروف خR&Dمدیر   (email)رایانامه -15
 
 

 .  شماره ثابت:                         همراه:R&Dشماره تماس فرد رابط یا مدیر  -16

 
   (email)شیوه برقراری ارتباط با شما پس از عضویت؟ تلفنی      پیامک      دورنگار     رایانامه-11

 باشند.شرکت شما مایل به همکاری با کدام کارگروه هامی باشد؟ در حال حاضر کارگروه های تخصصی زیر در انجمن فعال می-18

 فرهنگی             فنآوری اطالعات       وتکنیکمواد غذایی      آموزش      مکاترونیک      انرژی      مشاوره ومدیریت      الکتر

  اقتصادی  

 وه :؟  نام کارگرداریدکارگروه جدیدی  پیشنهادتشکیل آیا  -14

 اهمیت تشکیل این کارگروه را به طور خالصه توضیح دهید:-20

 

 
 
 

              

 
 

 



  

 

 (  2پرسشنامه ) فرم                                                                            

 اطالعات عمومی شرکتالف(

 نام شرکت:

 تعاونی       تحت پوشش سازمان ها         سایر باذکر موردنوع مالکیت : دولتی       خصوصی       

 نوع فعالیت  : تولیدی         خدماتی             

                                                                                                               تعداد نفرات شاغل در واحد تحقیق و توسعه:                                                               -2                      تعداد کل کارکنان :   -1

  نام محصوالت تولیدی :                                                                                                         -3

 ظرفیت اسمی :                           میزان صادرات :                                                     میزان تولید :   

   نوع خدمات :                                                                                                                   -4

 ساالنه:                                                                                                        میزان ارائه خدمات 

 لیست خدمات و امکانات قابل ارائه به واحدهای دیگر :                                                                       -5

 ی خواص هستید ذکر نمایید :     اگر تحت لیسانس شرکت-6

 دارای چه استانداردهایی هستید :    -3

   عضو چه انجمن ها یا اتحادیه های دیگری هستید؟لطفا نام ببرید: -8
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 امکان سنجی همکاری با انجمن   ب(

 لطفا امکانات و توانمندی های خود را جهت فعالیت در انجمن مطرح نمائید.

 
 
 
 

 انجمن درچه زمینه های دیگری فعالیت نماید؟ تمایل دارید

 
 

                                            جی آموزشیج(نیاز سن

      آموزشی شرکت :                                                                                                                 های نیاز-1
 آموزش های مدیریتی                                                      آموزش های فنی و مهندسی                                   

 آموزش های بازرگانی                                                             و توسعه  های تحقیق شآموز
 ش های بهداشت وسالمت خانواده  آموزش های اداری و منابع انسانی                                            آموز

 :) لطفا نام ببرید(سایر
 به طور متوسط چندنفرساعت آموزش در سال برگزار می نمایید؟ -2
 آموزش ها در شرکت شما به چه صورتی انجام می گیرد؟ -3
 آیا مایل هستید از خدمات آموزشی کارگروه آموزش انجمن برخوردار شوید؟ -4
 نام رابط آموزشی یا مدیر آموزش شرکت/موسسه :در صورت مثبت بودن پاسخ -5
 :رابط آموزشی یا مدیر آموزش شماره تماس -6
 
 

 که مواردی از پرسشنامه در مورد واحد شما موضوعیت ندارد محل پاسخ را خالی بگذارید.در صورتی تذکر : 
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