بسمه تعالی

انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
Iranian Society of Smart Grid

شماره :
تاریخ :
پیوست :

فرم درخواست عضویت حقوقی
شماره عضویت ..........................................:
Full Name of Your Company…………………………………………………….
مشخصات سازمان ها ،شرکت ها و موسسات :
نام ......................................................... :
تاریخ تاسیس  ...................... :شماره ثبت ...................... :
نام و نام خانوادگی مدیر عامل ................................................................. :
نوع شرکت :

□ دولتی

□ خصوصی

نوع شرکت :

□ وابسته به............

□ تعاونی

□ کامپیوتری

□ بازرگانی

□ تحقیقاتی

□ غیره............

□ تولیدی

□ الکترونیکی

□ خدماتی

□ آموزشی

□ غیره............

نوع فعالیت :

آدرس مکاتباتی :
تلفن ...................................... :

دورنگار ...................................... :

نام مشخصات نماینده شرکت  /موسسه ............................................................................ :
نشانی پست الکترونیک ..................................................................................................... :
 در صورت اقتضا ،هرگونه اطالعات یا مستندات با نحوه ارتباط فعالیت های آن موسسه با موضوع فعالیت انجمن به پیوست
ارائه گردد.
مهر ،امضاء و تاریخ
یادآوری :درخواست فوق از سوی شورای اجرایی انجمن بررسی و پس از تصویب ،مراتب به آدرس آن موسسه با شرکت جهت اقدامات
بعدی ارسال می گردد.

نشانی :تهران ،شهرک غرب،بلوار دادمان،پژوهشگاه نیرو،ساختمان فناوری ،طبقه چهارم،مرکز شبکه هوشمند کد پستی 4113141441:
صندوق پستی 41116641 :تلفن  33111688 :نمابر  33114188 :آدرس سایت  www.isosg.ir :پست الکترونیکیinfo@isosg.ir:

بسمه تعالی

انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
Iranian Society of Smart Grid

شماره :
تاریخ :
پیوست :

برگ پرداخت حق عضويت حقوقي

نام فارسی:
نام کامل عضو حقوقی:
نام التین:

مشخصات سند بانکی پرداخت تمدید  /اولین دوره حق عضویت حقوقی که اصل یا تصویر آن به پیوست ارسال
می شود.

 -4مبلغ (به عدد) ( ...................................به حروف) ....................................................................
 -2بانك تجارت شماره حساب جاری  61431448شعبه وزارت کار کدشعبه  111بنام انجمن شبکه هوشمند
انرژی ایران
 -1شماره سند .................................................................
 -1تاریخ واریز وجه ..........................................................

اینجانب  .......................................باسمت  ......................................سازمان ...............................................................
ضمن تأیید مندرجات این برگ ،پس از مطالعه اساسنامه انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران و آگاهی از اهداف آن،
عضویت حقوقی این انجمن را پذیرا میباشم.
مهر و امضاء

ننشانی :تهران ،شهرک غرب،بلوار دادمان،پژوهشگاه نیرو،ساختمان فناوری ،طبقه چهارم،مرکز شبکه هوشمند کد پستی 4113141441:
صندوق پستی 41116641 :تلفن  33111688 :نمابر  33114188 :آدرس سایت  www.isosg.ir :پست الکترونیکیinfo@isosg.ir:

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺷﻤﺎره:

اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژي اﯾﺮان

ﺗﺎرﯾﺦ:
ﭘﯿﻮﺳﺖ:

Iranian Society of Smart Grid

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻀﻮﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژي اﯾﺮان
ﺟﺪول  -1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻀﻮﯾﺖﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژي اﯾﺮان

ردﯾﻒ

ﻧﻮع ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ

1

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

 150/000/000رﯾﺎل

2

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻤﺘﺎز

 70/000/000رﯾﺎل

3

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻋﺎدي

 30/000/000رﯾﺎل

ﺟﺪول  -2ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺮژي اﯾﺮان
ردﯾﻒ

ﺷﺮح ﻣﺰاﯾﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﻧﻮع ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﻣﻤﺘﺎز

ﻋﺎدي

√

√

√

√

√

√

راﯾﮕﺎن

راﯾﮕﺎن

راﯾﮕﺎن

) 5ﻧﻔﺮ(

) 2ﻧﻔﺮ(

) 1ﻧﻔﺮ(

%35

%20

%10

)ﺑﯿﺶ از  5ﻧﻔﺮ(

)ﺑﯿﺶ از  2ﻧﻔﺮ(

)ﺑﯿﺶ از  1ﻧﻔﺮ(

راﯾﮕﺎن

راﯾﮕﺎن

راﯾﮕﺎن

) 5ﻧﻔﺮ(

) 2ﻧﻔﺮ(

) 1ﻧﻔﺮ(

%30

%20

%10

)ﺑﯿﺶ از  5ﻧﻔﺮ(

)ﺑﯿﺶ از  2ﻧﻔﺮ(

)ﺑﯿﺶ از  1ﻧﻔﺮ(

5

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ

%35

%20

-

6

ارﺳﺎل ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻧﺠﻤﻦ

√

√

√

1
2

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻋﻀﺎء ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ
اﻋﻄﺎي ﻟﻮح ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﭘﺮﭼﻢ اﻧﺠﻤﻦ )ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر(

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
3
اﻧﺮژي اﯾﺮان

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ
4
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژي اﯾﺮان

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادي ،ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ وﻟﯽا ...ﺻﺎدﻗﯽ ،ﭘﻼك  ،26ﻃﺒﻘﻪ  ،4واﺣﺪ  ،16ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ1458835767 :
ﺻﻨﺪوقﭘﺴﺘﯽ 13445-634 :ﺗﻠﻔﻦ 66021150 -66032000 :ﻧﻤﺎﺑﺮ 66021149 :آدرس ﺳﺎﯾﺖ www.isosg.org :ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽinfo@isosg.org :

