«دستورالعمل عضويت حقوقي در كميته ملي آبياري و زهكشي ايران»
مقذمه
ّدف اصلي اش تأسيس كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى  IRNCIDگستسش فؼبليت ٍ ثتبب ثتس ى ستغ
اًص ٍ فٌَى آثيبزي ٍ شّكطي ،كٌتسل سيالة ٍ زسَة ،تٌظين زٍ خبًِّب اش ًظس هٌْدسي ،ايجب ّوبٌّگي
ثب ثسًبهِ ٍ ّدفّبي كويسيَى ثييالوللي آثيتبزي ٍ شّكطتي ) ،(ICIDثْتسُگيتسي اش اهكبًتبك كويستيَى
هركَز ،فساّن ًوَ ى اهكبًبك ثساي ضسك ز فؼبلي ّبي فَق ز سغَح هلي ،هٌغمِاي ٍ ثييالوللي ،هجب لِ
اعالػبك ػلوي ٍ حسفِاي ز شهيٌِّبي فَقالركس ٍ ستبيس هتَاز هتَرس ز پيطتسف ٍ ثْجتَ اهتس آثيتبزي ٍ
شّكطي ز كطَز هيثبضد .ز زاستبي اًجبم هَاز فَقالركس ػضَي حمَلي ضسك ّب ٍ  ...ػالٍُ ثس ػضتَي
اضخبظ حميمي ،اش اّوي خبصي ثسخَز از هيثبضد .ايي ستَزالؼول ثس اسبس هتب ُ  22اسبستٌبهِ كويتتِ
هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى تَسظ ّيبك اجسايي تْيِ ٍ تدٍيي گس يد ٍ ز تتبزي  1333/8/22ثتِ توتَيت
ضَزايؼبلي كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى زسيد.
مبده  -1شرایط عضویت اعضبی حقوقي كميته ملي آبيبری و زهكشي ایران
هَسسبك ٍ سبشهبىّبي ػلوي ٍ پژٍّطي ،ضسك ّبي تَليدي ،ضسك ّبي هطبٍز ٍ ضسك ّبي پيوبًكبزي ز
ثخص خوَصي ٍ ٍلتي كِ ز شهيٌِّبي كبزي هستجظ ثب آثيبزي ٍ شّكطي ٍ كٌتسل سيالة (هبًٌد هٌْدسي
آة ،آثيبزي ٍ شّكطي ،سبشُّبي آثي ،تأسيسبك آثيبزي ،هٌبثغ آة ،ػوساى آةَّ ،اضٌبسي كطبٍزشي ٍ )...
فؼبل هيثبضٌد ٍ ػاللوٌد ثِ ّوكبزي فؼبل ٍ هستوس ثب كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى ّستٌد ،هيتَاًٌد
ثِ ػضَي كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى ثِ ػٌَاى ػضَ پيَستِ ًبيل ضًَد.
مبده  -2تقبضب برای عضویت حقوقي
هتمبضي ػضَي حمَلي ثبيد فسم ػضَي حمَلي كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى (فسم پيَس ) زا
تكويل ًوَ ُ ٍ ضوي زػبي ضَاثظ ستَزالؼول ػضَي حمَلي ،ز تَسؼِ ػلَم ٍ فٌَى آثيبزي ٍ شّكطي ٍ
پيطجس اّداف كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ،ثِ عَز هؤرس فؼبلي  ،هطبزك ٍ ّوكبزي سبشًدُ اضتِ ثبضد.
مبده  -3نحوه انتخبة اعضبء حقوقي
ّيئ اجسايي زخَاس ػضَي زا عجك همسزاك اخلي خَ ثسزسي ًوَ ُ ٍ ثب تَجِ ثِ ضبيستگيّبي
ػلوي ٍ تخووي هتمبضي ًسج ثِ لجَلي يب ز زخَاس تووينگيسي هيًوبيد .توويوبك اتخبذ ضدُ ،ثِ
عَز كتجي اش عسيك ثيس كل كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى ثِ اعالع هتمبضي خَاّد زسيد.

مبده  -4مسئوليت اعضبء حقوقي
اػضبء حمَلي ثبيد ز ازتمبء اّداف ٍ هأهَزي كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى ثب تَجِ ثِ اهكبًبك ٍ
ضسايظ هَجَ ّ ،وكبزيّ ،وبٌّگي ٍ ّنافصايي بشم زا اضتِ ثبضٌد .اػضبي حمَلي ثبيد ز تحمك اّداف
كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى ،اخالق حسفِاي زا زػبي ًوبيٌد.
مبده  -5حق عضویت سبليبنه
حك ػضَي
 ػضَي
 ػضَي
 ػضَي

سبليبًِ ز سِ گسٍُ ثِ ضسح ذيل ستِثٌدي هيگس :
عاليي  20،000،000هيليَى زيبل
ًمسُاي  30،000،000هيليَى زيبل
ثسًص  10،000،000هيليَى زيبل

مبده  -6مسایبی اعضبی حقوقي
 مزاياي اعضاي حقوقي كميته ملي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى ثطسح ذيل هيثبضٌد:
-

-

زيبف لَح ػضَي حمَلي ثستِ ثِ ًَع ػضَي ز هب ُ 2
اعالع اش زٍيدا ّبي هسثَط ثِ آثيبزي ٍ شّكطي اش عسيك خجسًبهِ ٍ ...؛
زيبف خجسًبهِ الكتسًٍيكي كويتِ هلي؛
زيبف آخسيي اًتطبزاك كويتِ هلي؛
رج ًبم زايگبى يك ًفس جْ حضَز ز ّوبيصّبي اخلي كويتِ هلي؛
تخفيف ثساي حضَز ً 3فس ز ّوبيصّبي اخلي كويتِ هلي؛
زج ًبم ٍ ًوب  ،ػضَ حمَلي ز ٍثگبُ كويتِ هلي؛
اهكبى استفب ُ اش لَگَي كويتِ هلي ز ٍثگبُ ػضَ حمَلي؛
اهكبى حضَز ًوبيٌدگبى ػضَ حمَلي ز يكي اش گسٍُّبي كبزي كويتِ هلي ثوَزك ػضَ ًبظس؛
 oػضَ عاليي ً 2فس
 oػضَ ًمسُاي ً 3فس
 oػضَ ثسًص ً 1فس
اهكبى استفب ُ اش كتبثخبًِ ٍ هسكص اسٌب كويتِ هلي.

مبده  -7حضور عضو نبظر اعضبی حقوقي در جلسبت هيئت اجرایي كميته ملي آبيبری و زهكشي
ایران
ز صَزتيكِ تؼدا اػضبي حمَلي اش حد ًوبة يكود ػضَ افصٍى گس ايي اػضب اش ثيي خَ يك ًفس ػضَ
ًبظس جْ ضسك ز جلسبك ّيئ اجسايي كويتِ هلي آثيبزي ٍ شّكطي ايساى اًتخبة ٍ هؼسفي خَاٌّد
ًوَ  .ايي اػضب ثِ هدك سِ سبل ٍ ثب توديد ٍزُ ٍم جوؼبً ثِ هدك  2سبل ثِ ٍظبيف ًوبيٌدگي خَ ا اهِ
خَاٌّد ا .

برگ درخواست عضويت حقوقي در كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
شماره عضويت..................... :

شركت.................................................................................... :

تاريخ.................................... :

نام گروه كار مورد درخواست براي عضويت......................... :

مشخصبت موسسه:

وام مامل ،فارسي ------------------------------ :اوگليسي---------------------------------
وام اختصاري -------------------- :سال تاسيس ------ :رشتٍ فؼاليت--------------------------- :
وًع سازمان:

ديلتي □ خصًصي □

يابستٍ بٍ ديلت □

تؼذاد مارشىاسان --------------- :تؼذاد پريشٌَاي آبياري ي زَنشي تًسط آن شرمت----------------- :
وام مجامغ بيهالمللي ػضً ---------- ------ ------:وام مجامغ ملي ػضً-------------------------- :
آدرس مًسسٍ ----------------------------------- :تلفه ------------ :فامس------------- :
پست النتريويني -------------------------------- :پايگاٌ ايىتروتي-------------------------- :
مشخصبت نمبینذه رابط بب كميته ملي آبيبری و زهكشي ایران:

وام ي وامخاوًادگي ----------------------------- :سمت در شرمت-------------------------- :
ميسان تحصيالت ----------------------------- :رشتٍ تحصيلي----------------------------- :
آدرس( ------------------------------------------------ :درصًرتينٍ مغاير با آدرس مًرد  1باشذ)
پست النتريويني ------------------- :وام گريٌ مار مًرد وظر بمىظًر شرمت ومايىذٌ---------------- :
مذارك موردنيبز جهت عضویت حقوقي:
 ارسال وامٍ جُت تمايل بٍ ػضًيت َمراٌ با مؼرفي ومايىذٌ بصًرت متبي از سًي شرمت مربًطٍ
 يل قطؼٍ ػنس (ترجيحاً )3*4بٍ اوضمام فتًمپي آخريه مذرك تحصيلي ي سًابق ػلمي تجربي ومايىذٌ
 رتبٍبىذي ي تؼييه صالحيت شرمت از مؼايوت بروامٍريسي ي وظارت راَبردي رياست جمًُري ي جامؼٍ مُىذسان مشاير
ايران/اوجمه شرمتَاي ساختماوي
 چنيذٌ مشخصات ي فؼاليتَاي شرمت
 ػًدت فرم تنميل شذٌ بره درخًاست ػضًيت حقًقي بٍ مميتٍ
مراجؼٍ ومايىذٌ براي تنميل پريوذٌ ي دريافت مارت ػضًيت حقًقي بٍ دبيرخاوٍ مميتٍ ملي آبياري ي زَنشي ايران ضريري است.
تًجٍ :در صًرتينٍ مارشىاسان آن شرمت عالقمىد بٍ عضًيت فردي ويس باشىد ،ميتًاوىد از طريق يبگاٌ مميتٍ ملي
اقدام ومايىد.
تهران  -خيابان شهيد دستگردي (ظفر شرقي) -خيابان مارگسار -خيابان شهرساز -پالك  -1طبقٍ ديم
تلفه -82122252340 :فامس82122222205 :
پست النتريويل irncid@gmail.com :يبگاٌwww.irncid.org :

