
 

 انجمن صنفي متخصصین تجهیزات پزشکي کشوردستورالعمل عضويت اعضاي حقوقي   

 

 
 تجهيزات پزشکيبخش پيمانکار ، آموزش و پژوهش و سایر فعاليت های مرتبط با  -واردات، توليد، خدمات فني، مشاورهاشخاص حقوقي عبارتند از شركتها و مؤسساتي كه در زمينه 

 ه اند.فعاليت مي نمایند و به ثبت رسيد

 شرائط اشخاص حقوقي بشرح زير ميباشد :  
 . فعاليت مي نمایند تجهيزات پزشکيبخش پيمانکار ، آموزش و پژوهش و سایر فعاليت های مرتبط با  -واردات، توليد، خدمات فني، مشاورهاشخاص حقوقي كه در زمينه  –الف 
 و مرتبط با آن باشد. پزشکي مات و ملزو تجهيزاتدر زمينه  موضوع بند الف  اشخاصفعاليت   -ب   
بعنوان عضو هيأت مدیره،  شخص حقوقي را مرتبط با نوع فعاليت انجمن(  در ليست پيوست اساسنامهاشاره شده )از اعضای اصلي انجمن اشخاص حقوقي الزم است حداقل یك نفر  -ج   

 مدیر عامل، سهامدار یا همکار بصورت تمام وقت در اختيار داشته باشد.
 نياز جهت عضويت بشرح زير است : مدارك مورد

 الکترونيکي تقاضای عضویت فرم تکميل   –
 اعضای هيات مدیره مدیر عامل و مدارك تحصيلي  اسکن اصل  -
 شرایط اشخاص حقوقي عضویت در انجمن طبق بند ج  اصل اسکن كارت    -
 اصل فيش بانکي پرداخت حق عضویت اسکن    -

 ریال مي باشد. 5.000.000طبق مصوبه هيات مديره انجمن  69* مبلغ حق عضويت در سال 

   توضیحات : 
 ساليانه تمدید و پس از پنج سال تجدید مي گردد.اعتبار آن مدت اعتبار كارت عضویت یك سال مي باشد كه  -
 تمدید و تجدید كارت عضویت منوط به پرداخت حق عضویت ساالنه مي باشد. -
 تعيين مي گردد.هيات مدیره تجدید كارت عضویت توسط  تمدید و هزینهميزان حق عضویت ،  -

 درصد  حق عضویت انجام مي شود . 00در صورت مفقود شدن كارت عضویت صدور المثني با پرداخت جریمه به ميزان  -

حق عضویت جریمه  باید % 30تأخير داشته باشند معادل  ماه  3پرداخت حق عضویت از تاریخ پذیرش عضویت ساالنه بوده چنانچه هر یك از اعضاء حقوقي در پرداخت بيش از   -      
 پرداخت نمایند .

 پذیرفته شوند. انجمن اشخاص حقوقي فقط مي توانند در یك استان به عضویت   –  

  

 


