عضویت حقوقی انجمن خوردگی ایران

مشخصات

نام سازمان  /شرکت  /کارخانه  /موسسه:
نوع سازمان:

 دولتی

 خصوصی

 سایر(لطفا توضیح داده شود)

 تحت پوشش

باالترین مقام سازمان :نام و نام خانوادگی:

سمت:

تلفن:

پست الکترونیک:

نماینده معرفی شده :نام و نام خانوادگی:

سمت:

تلفن:

پست الکترونیک:

تلفن:

دورنگار:

آدرس:
شناسه ملی:
کدپستی:

کداقتصادی:
شماره ثبت:

عمده فعالیت های سازمان

 پاالیش نفت و گاز

 صنایع خودرو سازی

 پتروشیمی

 حمل و نقل ریلی

 نیروگاه تولید برق

 خطوط لوله و انتقال

 صنایع رنگ و رزین
 تجهیزات پایش و کنترل خوردگی
 مراکز آموزشی

 کارخانه شیمیایی

 صنایع دفاعی

 صنایع دریایی شامل سکو ،کشتی و ...

 اکتشافات ،تولید و بهره برداری

 استخراج نفت و گاز

 صنایع ساخت تجهیزات صنعتی و کشاورزی

 تصفیه و توزیع آب و فاضالب

 استخراج معادن و تولیدات فلزات غیرآهنی

 تولید فوالد

 صنایع ساختمانی شامل فلزی و بتونی

 کارخانه صنایع چوب و کاغذ

 صنایع و تجهیزات پزشکی

 مراکز تحقیقات
 نمایندگی شرکت های خارجی
 شرکت طراحی و مهندسی
 سایر فعالیتها( :لطفا توضیح دهید)

تعداد پرسنل سازمان

الف) لیسانس و باالتر:

 کمتر از  05نفر

 بین  0الی  05نفر

 بیش از  05نفر

ب) دیپلم و فوق دیپلم:

 کمتر از  05نفر

 بین  05الی  055نفر

 بیش از  055نفر

ج)پائین تر از دیپلم:

 کمتر از  05نفر

 بین  05الی  055نفر

 بیش از  055نفر

سایر انجمنهای علمی و تحقیقاتی داخلی و یا خارجی که در آن عضویت دارید

.........................

.........................

.........................

علل عالقمندی به عضویت در این انجمن
 استفاده از اعتبار عضویت انجمن برای شناسایی و اخذ پروژههای خوردگی از
سازمانهای مختلف

 به روز رساندن دانش متخصصین سازمان از طریق حضور آنها در
سمینارها و کنگرههای انجمن و استفاده از تخفیفهای مربوطه

 دریافت آخرین اطالعات خوردگی از طریق فصلنامه زنگ به صورت رایگان

 بکارگیری پتانسیل علمی انجمن در تشخیص مشکالت خوردگی
سازمان و یافتن و متخصصین مربوطه برای کاهش خوردگی

 سایر موارد (لطفا توضیح دهید)
دانش پرسنل سازمان با حضور آنهار دوره های علمی کاربردی

 افزایش دانش پرسنل سازمان با حضور آنها در دورههای علمی کاربردی
 دریافت کتب و انتشارات انجمن به صورت رایگان

بدینوسیله اینجانب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ضمن تکمیل
و تایید فرم ،درخواصت عضویت حقوقی در انجمن خوردگی ایران را دارم

تاریخ عضویت:
تاریخ و امضا

شماره عضویت:
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عضویت حقوقی انجمن خوردگی ایران

الف) مزایای عضویت حقوقی عادی:
* معرفی خدمات شرکتهای حقوقی به صنایع کشور
* ارایه مشاوره رایگان اولیه در زمینه خوردگی در ارتباط با معضالت شرکت
* ارسال فصلنامه علمی ،آموزشی و ترویجی زنگ ،از انتشارات انجمن به عنوان تنها مجله خوردگی در سطح کشور به صورت رایگان
* ارسال فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی ،از انتشارات انجمن به عنوان تنها مجله پژوهشی خوردگی در سطح کشور به
صورت رایگان
* ارسال کتب منتشر شده توسط انجمن خوردگی ایران به صورت رایگان
* ارسال از استانداردهای خوردگی مانند  ASTMو  NACEو ...با تخفیف ویژه حسب تقاضای شرکت
* برگزاری سمینارهای تخصصی و کالسهای آموزشی با گرایش مورد نظر اعضای حقوقی در محل و با تخفیف ویژه
* شرکت در دورههای آموزشی انجمن با تخفیف ویژه (دوره های آموزشی به پیوست)
* اعطای معرفی نامه جهت استفاده از خدمات ارگانها و سازمانهاییکه با انجمن خوردگی ایران همکاری دارند
* شرکت در سخنرانی های علمی و تخصصی در انجمن بصورت رایگان
* امکان بازدید از تاسیسات بعضی از اعضای حقوقی انجمن بصورت رایگان
* تبلیغات در سایت با تخفیف %05
* معافیت مالیاتی طبق تبصره
با عضویت حقوقی عادی در انجمن خوردگی ایران امكان صرفه جویی ساالنه بیش از  11میلیون ریال برای اعضای حقوقی میسر
می باشد با استفاده از تخفیف های منظور شده در دوره های آموزشی ،نرم افزارهای کامپیوتری انجمن ،کپی استانداردهای
خوردگی انتشارات انجمن،کنگره ها و سمینارهای خوردگی،نمایشگاهها و ...

ب) مزایای عضویت حقوقی همگام:
اعضای حقوقی که حق عضویت خود را بیش از یکسال پرداخت نمایند شامل مزایای زیر می باشند:
* شرکت در کنگره های برگزار شده توسط انجمن با تخفیف %05
* اعطای غرفه نمایشگاههای جانبی در کنگره ملی خوردگی و دیگر سمینارها و کنگرههایی که انجمن خوردگی ایران در آن مشارکت
دارد با تخفیف %05
* معرفی شرکت همگام در فصلنامه علمی آموزشی و ترویجی زنگ
* اختصاص یکماه تبلیغات رایگان در سایت انجمن
* معرفی به رادیو دانش جهت مصاحبه رادیویی
* معافیت مالیاتی طبق تبصره

با عضویت حقوقی همگام در انجمن خوردگی ایران امكان صرفه جویی ساالنه بیش از  81میلیون ریال برای اعضای حقوقی میسر
می باشد با استفاده از تخفیف های منظور شده در دوره های آموزشی ،نرم افزارهای کامپیوتری انجمن ،کپی استانداردهای
خوردگی انتشارات انجمن،کنگره ها و سمینارهای خوردگی،نمایشگاهها و ...
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