
فرم »الف«
انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران 

شماره عضویت:                فرم عضویت
تاریخ تحویل پرونده:                          )شخص حقوقی( 

مشخصات انبوه ساز

نام کامل شرکت طبق روزنامه رسمی: 

شناسه ملی شرکت:تاریخ ثبت:شماره و محل ثبت شرکت: 

ملیت شرکت: سرمایه ثبت شده: نوع شرکت: 

کد پستی: آدرس دفتر مرکزی: 

تلفن های شرکت:                                                                نمابر:                              همراه مدیر عامل: 

نام مدیر عامل: کداقتصادی: نوع فعالیت: 

پست الکترونیک:نام اتحادیه، انجمن صنفی و ... که عضو می باشد:

رتبه ها )معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، سازمان نظام مهندسی و یا ارگانهای دیگر(:

معرفی هیأت مدیره: 

ف
اعضای هیأت مدیرهردی

حقوقی/ حقیقی
نام و نام خانوادگی 

درصد سمتنماینده شخص حقوقی
سهام

آخرین مدرک 
تحصیلی

سابقه کار
)سال(

پایه پروانه 
اشتغال 

1
2
3
4
5
6
7
8

لطفا در این قسمت چیزی ننویسید
شماره و تاریخ مصوبه:

ــر  ــره و دبی ــأت مدی ــس هی ــاء رئی امض
ــن انجم

 مهــر و امضــای مجــاز شــرکت
انبــوه ســاز:

تاریخ تکمیل مدارک:                کنترل کننده:
فیش ورودی                           مبلغ
فیش عضویت                          مبلغ

تأیید کمیسیون عضویت:
تاریخ:

محل الصاق عکس
 مدیر عامل



فرم »ب«
انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

 
شماره عضویت:               فرم عضویت

تاریخ عضویت:    

        )اشخاص حقیقی و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی(

شخص حقیقی:نام انبوه ساز )شخص حقوقی(:          

نام و نام خانوادگی  
)شخص حقیقی(: 

کد ملی:تاریخ تولد:نام پدر:شماره شناسنامه و محل صدور:

رشته تحصیلی: آخرین مدرک تحصیلی: ملیت: 

شهر و کشور صادر کننده:تاریخ اخذ مدرک تحصیلی: نام دانشکده و دانشگاه: 

حوزه فعالیت: محل صدور:شماره پروانه کار اشتغال به کار مهندسی:

رشته فعالیت:تاریخ پایان اعتبار پروانه: تاریخ صدور اولین پروانه:

شماره عضویت سازمان نظام مهندسی                            استان:رتبه پروانه:

کد پستی:نشانی: 

پست الکترونیک:نمابر:همراه:تلفن ثابت: 

نام اتحادیه، انجمن صنفی و ... عضو می باشد: 

سوابق کار به ترتیب پس از اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 

سمت سوابق حرفه ای )موضوع، محل، کارفرما( تا تاریخاز تاریخ

بررسی انجمن:                            تاریخ کنترل: 

مدارک:  کامل    ناقص    بررسی کننده: 

کسری مدارک:                                                 تأیید کننده: 

مهر و امضای مجاز انبوه ساز: 



فرم ج
سکن و ساختمان استان تهران 

انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان م
ت

          فرم عضوی
 

 
 

    
      

 
 

 
 

نام انبوه ساز: 
                     

         
 

 
ت:                              تاریخ:  

شماره عضوی
ت های حرفه ای

ق فعالی
سواب

ردیف

نام و موضوع پروژه 
محل پروژه 

تاریخ اجرا 
نوع قرارداد 

*
ت کل 

ساح
م

زیربنا 
تعداد 
ت

طبقا
تعداد 
بلوکها

تعداد 
واحدها 

ت
توضیحا

شهر
منطقه شهرداری

شروع
خاتمه

ت اجرا 
ت 6( مدیری

ت3( پیمانکاری 4( سرمایه گذاری 5( طرح و ساخ
ت 2( مشارک

*نوع قرارداد: 1( سرمایه گذاری و ساخ



فرم نمایه

نوع شرکت)در کدام گروه می گنجد(:    خدمات   تولید  تجهیز  سایر   . 1

مشخصات شرکت:. 2

• لطفا نشان شرکت.)فایل تصویر با کیفیت مناسب)300dpi(پیوست شود(.	

• نام کامل شرکت: .................................................................................. نام برند )یا مخفف نام شرکت(: ...............................	

• شماره ثبت شرکت: ...............................................	

• موضوع فعالیت شرکت)طبق اساسنامه(........................................	

مدیران شرکت:. 3

•  نام و نام خانوادگی مدیرعامل: ........................................................... میزان تحصیالت: .................................. 	
 رشته تحصیلی:................................................................... موبایل: ........................ 

ایمیل، سایت و شبکه اجتماعی)مدیرعامل(:...........................................................................

• اعضای هیأت مدیره: ........................................................................ 	

•  میزان تحصیالت: ..................................... رشته تحصیلی:...................................... 	
             موبایل: ............................. ایمیل، سایت و شبکه اجتماعی:..........................

نشانی شرکت:. 4

• تلفن ها: ................................ 	

• فکس: ...............................	

• وبگاه: ................................. 	

• ایمیل:................................... 	

• شبکه های اجتماعی: ..............................	

• نشانی محل: ...............................................................................................................	

• سایر سامانه های ارتباطی: ......................................................................	

پیشینه فعالیت و افتخارات شرکت: . 5

• 	..................................................................................................................

تنظیم کننده:

آقای/ خانم ............................................. سمت:................................................ امضا و مهر شرکت



شرایط عضویت :
ــه اساسنـــامه و اهــداف تعریــف شــده  ــا توجــه ب   شــرایط عضویــت در انجمــن صنفــي انبــوه ســازان مســکن ب

به شرح زیرمي باشد .  

مدارک مورد نیاز :
1- تنظیم و تکمیل پرسشنامه پیوست )فرم هاي الف , ب , ج ( و الحاق تصویر اسناد 

 ذیل که کلیه اوراق توسط متقاضي مهر و امضا گردیده است :
2-تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت براي اشخاص حقوقي. )آگهی تأسیس و 

آخرین تغییرات(
3-تصویر آخرین مدرک تحصیـلي و پروانه اشتغال به کار مهندسی متقاضیـان حقیقـي و 

 مدیـران اشخاص حقوقي .      
4-تصویر شناسنامه و کارت ملی براي اشخاص حقیقي و مدیران اشخاص حقوقي.

5- تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی 
6-کپي از قراردادها، پروانه ساختمان و پایان کار پروژه هاي قید شده در فرم ج که در پنج 

سال گذشته انجام شده است .
7- دو قطعه عکس4×3 متقاضي ) اشخاص حقوقي عکس مدیر عامل( .

8- چنانچه شرکت دارای رزومه می باشد پیوست شود.
ــکن  ــک مس ــزد بان ــاب  14005048955 ن ــماره حس ــه ش ــن ب ــوي انجم ــده از س ــن ش ــغ تعیی ــره 1 : مبل  تبص

شعبه میدان ونک به نام انجمن صنفي انبوه سازان مسکن .
مبلغ تعیین شده مطابق مصوبه هیأت مدیره بابت ورودیه و حق عضویت سالیانه متعاقبًا اعالم می شود.

توجه : 
درخواســت متقاضــي بــراي عضویـــت در انـــجمن بــه مفهوم قبـــول کلیــه مقــررات  و اساســنامه انجمن,آئیــن نامه 
هــا و دســتورالعمل هــا همچنیــن رعایــت مقــررات و ضوابـــط حرفــه اي تدویــن شــده توســط انجمــن مــي باشــد.

  امضا و مهر متقاضي

ـنه سرمایـه گذاري , مشارکت , پیمانـکاري در    

25  

1- اشتغال به کار انبـوه سازي در زمی
پروژه هاي هاي انـبوه سازي )حداقل چهار سال  سابقه فعالیـت براي اشخاص حقیقي

 متقاضي یا مدیران  اشخاص حقوقي (.
2- ساخت حداقل  واحد مسکوني در تهران و یا       25            واحد مسکونـي

 در شهرستانها.
3- در حوزه فعالیـت که مي تواند در تهران و شهرستانها باشد داراي دفتر و محل کار، 
تلفن و کد پستي باشد  )که در صورت تغییر مشخصات به صورت کتبـي همراه با سایر 

تغییرات به انجمن  اعالم شود( .



موضوع: درخواست عضویت در انجمن

احترامــاً ، بدینوســیله ضمــن ارائــه کلیــه مــدارک و مســتندات مــورد لــزوم جهــت درخواســت عضویــت از آن انجمــن مراتــب ذیــل نیــز 
مــورد موافقــت ایــن شــرکت - اینجانــب ............................................................ مــي باشــد .

بــا مطالعــه و بررســي اساســنامه آن انجمــن و ضمــن قبــول کلیــه اهــداف پیــش بینــي شــده ، خــود را متعهــد بــه رعایــت مفــاد - 1
آن دانســته و کلیــه آئیــن نامــه هــا و مصوبــات آتــي آن انجمــن را رعایــت و اجــراء نمــوده و کوشــش خواهــم نمــود تــا در حفــظ 

و اعتبــار شــخصیت انجمــن و ارتقــاء حرفــه صنعــت ســاختمان تــالش نمایــم .
متعهــد و موظــف مــي باشــم در پــروژه هــاي احداثــي رعایــت کلیــه اســتانداردهاي فنــي ، رفاهــي را بــر اســاس قوانیــن ، آئیــن - 2

نامــه هــا و تصویــب نامــه هــاي رســمي کشــوري انجــام دهــم .
متعهــد و موظــف مــي باشــم بــراي ارائــه پــروژه هــاي احداثــي بــه پیــش خریــداران ، کلیــه موازیــن و مقــررات و مصوبــات جــاري - 3

کشــور را رعایــت نمایــم .
متعهــد و موظــف مــي باشــم در قراردادهــاي پیــش فــروش آتــي پــروژه هــاي خــود ضمــن رعایــت کامــل تعهــدات منــدرج در آن - 4

، نســبت بــه حفــظ و رعایــت حقــوق خریــداران بــر اســاس قوانیــن و مقــررات جاریــه اقــدام و شــفافیت الزم را بــه منظــور آگاهــي 
کامــل خریــداران از وضعیــت مالکیــت زمیــن ، پروانــه هــاي ســاختماني ، مــدت اجــراي پــروژه و زمــان تحویــل ، دیــون حاصــل 
از دریافــت وام ، مشــکالت احتمالــي دریافــت پایــان کار ، و انجــام تشــریفات قانونــي انتقــال ملــك ، دوره تضمیــن تعهــدات و 
رفــع نواقــص و ســایر مــوارد عنداللــزوم در قراردادهــاي تنظیمــي رعایــت و حتــي المقــدور ســعي در اســتفاده از قراردادهــاي 

تنظیمــي توســط انجمــن نمایــم .
قبــول مــي نمایــم در صــورت عــدم رعایــت هــر یــك از مــوارد فــوق الذکــر و یــا عــدم رعایــت شــرایط عضویــت و اساســنامه و - 5

تصویــب نامــه هــاي آتــي ، انجمــن حــق ســلب عضویــت از متقاضــي را داشــته و متقاضــي حــق هیچگونــه اعتراضــي نســبت بــه 
ســلب عضویــت خــود نداشــته باشــد .

قبــول مــي نمایــم در صــورت صــدور هــر گونــه محکومیــت قطعــي اعــم از کیفــري ، حقوقــي و ... بــراي اینجانــب / ایــن شــرکت - 6
در محاکــم قانونــي ناشــي از عــدم رعایــت اســتانداردهاي فنــي ، اجرایــي در ســاخت و ســاز و یــا عــدم رعایــت تعهــدات قــراردادي 
ــف و حــق نشــر آگهــي در  ــر تخل ــا ذک ــب را ب ــت مرات ــق و ســلب عضوی ــر تعلی ــر باشــد عــالوه ب ــداران ، انجمــن مخی ــا خری ب
نشــریات داخلــي صنفــي ) فنــي ، مهندســي ( بــه مراجــع ذیربــط ماننــد ســازمان مســکن و شهرســازي ، بانکهــا ، شــهرداري و 

..... اعــالم نمایــد و ایــن شــرکت/ اینجانــب حــق هــر گونــه اعتــراض بعــدي را از خــود ســلب مــي نمایــم .

                          نام و امضاء متقاضي 

»متــن فــوق توســط همــه متقاضیــان جدیــد همچنیــن اعضــاء قدیــم کــه قصــد دریافــت پروانــه اشــتغال بــه کار انبــوه ســازي دارنــد امضاء مي شــود«


