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 انجمن گردشگری سالمت استان تهران

 فرم تقاضای عضویت )اشخاص حقوقی(

 

 نام شرکت:

 
 

 حوزه فعالیت:
 

 

 
 نشانی:

 تلفن:                                                                   موبایل: 
 نمابر:                                                                   وبسایت: 

 ایمیل:                                                  کدپستی:            
 
 
 

 صادره:    شماره شناسنامه:    سال تولد:
 سمت:    رشته تحصیلی:   میزان تحصیالت:

 

 شماره عضویت یا کارت بازرگانی:
 

 ببرید(عضویت در سایر انجمن ها/ سندیکاها/ اتحادیه ها )نام 

 

 
 ویت در انجمن گردشگری سالمت استان تهران چیست؟هدف شما از عض

 برقراری روابط تجاری  پژوهش و مطالعه بازار  تاسیس شرکت مشاوره کسب و کار

 جذب سرمایه   مشاوره حقوقی  کاال یا محصول  ثبت برند تجاری

 توضیحات )سایر موارد(:

 شناسه ملی:   شماره ثبت:    سال تاسیس:

 نام نماینده )رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل(:

 نام و سمت نماینده اعزامی به جلسات:

 عضویت در سایر اتاق های مشترک بازرگانی )نام ببرید(

 :تمایل به عضویت در کمیسیون/ کمیسیون های

                هابیمارستان     سرمایه گذاری    خدمات گردشگری سالمت آموزش     تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

 نوع فعالیت:

 واردات              تولیدی            خدماتی              بازاریابی        صادرات       
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  :توضیحات

من رعایت مقررات و مصوبات هیات مدیره انجمن گردشگری سالمت تهران را رعایت کرده و ضاینجانب کلیه  .1
مدیره این  کلیه قوانین به تذکرات داده شده از سوی انجمن توجه خاص می نمایم. در غیر این صورت هیات

 .انجمن مختار است اینجانب/ شرکت را ابطال نماید

سالمت  اینجانب از درجه اعتبار ساقط گردد، انجمن گردشگریدرصورتی که به هر دلیل کارت بازرگانی  .2
 .تهران می تواند نسبت به ابطال عضویت اقدام نماید

بی اعالم نمایید لطفا هرگونه تغییر مشخصات )آدرس، ایمیل، تلفن و ...( را به دبیرخانه انجمن به صورت کت .3
 .را یاری نماید تا انجمن بتواند در راستای اطالع رسانی موثر و به موقع شما

 :درخواست تاریخ    امضاء متقاضی عضویت: 

 ز:مدارك مورد نیا

 نامه درخواست عضویت .1

 دهارسال فرم تکمیل ش .2

 کپی کارت ملی و شناسنامه .3

 تهران ورزیکپی کارت عضویت یا کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشا .4

 قطعه عکسیک  .5

 تغییرات(کپی روزنامه رسمی)آخرین آگهی  .6

 ساالنه( میلیون تومان حق عضویت2میلیون تومان ورودی و  3) میلیون تومان 5پرداخت حق عضویت به مبلغ  .7

 :انک گردشگریب

  5054167000233107شماره کارت  
  13299679966271شماره حساب 

 200640013299670996627001IRشماره شبا 

 لطفا در این قسمت چیزی ننویسید:
   

 : یخرات       مدارک: هدننک تفایرد     

 مدارک کامل است          مدارک ناقص است         موارد نقص مدارک:        
 توضیحات:        

 

 :عضویت کمیته نظر

 :هجتین مالعا


