
   
 

لیست تشکیل دفتر نمایندگی در استان چک  
  

         6از  1صفحه                                                                                                                                                                                               :استان 
 

  .    باشد ید میأیصحت مندرجات این صفحه مورد ت
 مهر و امضاء نماینده انجمن  مهر و امضاء مدیر مرکز متقاضی

  

  

             
  اطالعات عمومی: الف 

  
  :نام نماینده                           :                                 متقاضیسازمان    
  : دورنگار               :                                                            تلفن    
  :آدرس الکترونیکی                                               :                            همراه    
  :آدرس پستی    
  

  اطالعات سازمانی: ب 
  
  :سازمان درخواست کننده  – 1   

  دانشگاه)                                   صنایع مادر(شرکت بزرگ        
  سایر موارد                          عضو سازمانی                                      

  
  :توضیحات 

  
  :زمینه فعالیت سازمان  – 2   

                            تولید قطعات جوش شده               
  تولید ، تهیه و توزیع مواد و تجهیزات جوشکاري       
  خربهاي غیر م آزمایشتولید ، تهیه و توزیع مواد و تجهیزات        
  تحقیق و آموزش در راستاي اهداف انجمن       
  بازرسی       
  موارد دیگر       
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  : مساحت فضاي کاري – 3  
  فضاي کل       
  فضاي کارگاهی       
  فضاي اداري       
  فضاي آموزشی       
  فضاي اختصاص داده شده به فعالیت انجمن       

  
  )عداد ذکر شودت( : پرسنل سازمانی – 4  

  دکترا                                          فوق لیسانس                                                لیسانس        
  یر دیپلمفوق دیپلم                                   دیپلم                                                          ز        

  
  : مجوزهاي فعالیت سازمان سوابق کار وخالصه  – 5  
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  هاي انجمن تامین خواسته: ج 
  
  : تعداد اعضاء در استان – 1   

  )عضو 1حداقل (هاي سازمانی در استان  تعداد عضو       
  )عضو 10حداقل (هاي پیوسته در استان  تعداد عضو       
  )عضو 20حداقل (یگر در استان   هاي د تعداد عضو       

     
  .باشد می ) 6و  5صفحه (  پیوست لیست اعضاء به  
  
  : فضاي اختصاص داده شده به انجمن – 2   
    متراژ       

  موقعیت مکانی       
  ....)میز ، صندلی ، سالن کنفرانس و (امکانات اداري        
  کامپیوتر       
  تلفن       
  فاکس       
  منشی       

  
  
  : انجمن هاي فرهنگی در راستاي اهداف فعالیت – 3   

  انتشار کتب       
  انتشار مجالت       
  انتشار مقاالت       
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  همکاري در تهیه استاندارد       
  سایر موارد       

  
  : کیفیتنظام سیستمهاي – 4  

       ISO- 9000  
ISO- 17020          
ISO- 14001         

OHSAS- 18001         
  سایر موارد       

  
  :توضیحات 

  
  : ارتباطات سازمانی – 5

  هاي تولید کننده قطعات جوشی شرکت       
  هاي تهیه و تولید مواد و تجهیزات بکار رفته در جوشکاري شرکت       
  هاي غیر مخرب رفته در آزمایشهاي تهیه و تولید مواد و تجهیزات بکار  شرکت       
  )ها دانشگاه(موسسات تحقیقاتی و آموزشی        
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  توضیحات  تاریخ عضویت  شماره عضویت  نوع عضویت  خانوادگی نام و نام  ردیف
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
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23            
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28            
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