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خبرهاعضایتوسطشدهتشکیلحقوقیاشخاصمعرفیچگونگینامهآیین
(شورایعالیانجمنحسابدارانخبرهایران1398فروردین25)مصوبجلسهمورخ

 
بوه منووبر    1393تیور   23مصوب   اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران  10در اجرای مفاد ماده نامه  این آیین

 1398فوررردین   25خبره در جلسه مبرخ  اعضای تبسط شده شخاص حقبقی تشکیلا معرفی تعیین ضبابط نحبه
ر از تواری  تصوبی     ؛به تصوبی  رسوید  پیبست که جزء الینفک آن هستند  3ر تبصره  4 ماده، 6شبرای عالی در 

 االجراء است. الزم
 

تعاریففصلاولـ

 :هستند زیر شخصم معانی دارای نامه آیین این در رفته کار به اصطالحات  1ماده 
 ایران خبره حسابداران انجمن انجمن: .1

 انجمن عالی شورای عالی: شورای .2

 انجمن دبیرخانه دبیرخانه: .3

 انجمن دبیرکل دبیرکل: .4

 انجمن( )نشریه حسابدار مجله مجله: .5

 iica.ir نشانی به انجمن وبگاه وبگاه: .6
 1393 تیر 23 مورخ العاده فوق عمومی مجمع مصوب انجمن اساسنامه اساسنامه: .7
      مورخ جلسه مصوب خبره اعضای توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص معرفی چگونگی نامه آیین نامه: آیین .8

  عالی شورای 1397 اسفند 5
 چند یا یک در اساسنامه، 8 ماده چارچوب در عالی، شورای مصوب ضوابط مطابق که انجمن عضو خبره: عضو .9

 عنوان به ،"خبره مستقل حسابدار" ،"خبره مالی حسابدار" ،"خبره مدیریت حسابدار" شامل تخصصی، شاخه
 شود. می شناخته خبره عضو

 هیئت" ،"خبره مدیریت حسابداران صالحیت تشخیص هیئت" سه از یکی شامل صالحیت: تشخیص هیئت .11
 که است؛ "خبره مستقل حسابداران صالحیت تشخیص هیئت" و ،"خبره مالی حسابدران صالحیت تشخیص

 کنند. می فعالیت تخصصی های شاخه از یکی در آن تمدید یا خبره عضویت شرایط احراز یبررس منظور به
 اند. شده ثبت قانون چارچوب در که ها شرکت انواع و غیرتجاری و تجاری موسسات حقوقی: شخص .11
 دارد. اساسنامه 11 ماده چارچوب در انجمن توسط معرفی تقاضای که حقوقی شخص متقاضی: حقوقی شخص .12

 دارند. اشتغال ای حرفه خدمات ارائه در که متقاضی حقوقی شخص کارکنان از گروه آن فنی: کارکنان .13
 بررسی از پس تا شوند می مامور عالی شورای از نمایندگی به که ای خبره اعضای یا عضو انجمن: نماینده .14

 لیست چک لتکمی و متقاضی حقوقی شخص کار دفتر از حضوری بازدید و نیاز مورد مدارک نامه، درخواست
 کنند. اظهارنظر عالی شورای به خطاب نامه درخواست این به نسبت

 (.1) پیوست طبق خبره اعضای توسط شده تشکیل حقوقی شخص معرفی نامه درخواست نامه: درخواست .15

 (.2) پیوست طبق متقاضی حقوقی شخص وضعیت کنترل لیست چک لیست: چک .16

 (.3) پیوست طبق انجمن طتوس شده معرفی حقوقی شخص تعهدنامه تعهدنامه: .17
 



    

 

 

 

 7از  2 صفحه

 شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران 1398فروردین  25  مورخ جلسه مصوب خبره اعضای توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص معرفی چگونگی نامه آیین 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 شرایطمعرفیشخصحقوقیمتقاضی–مفصلدو

نامه )پروفایل( هر شخص حقوقی متقاضی را پس از احراز شرایط زیر از  دبیرخانه انجمن موظف است شناخت   2 ماده
 شده تحت نظارت شورای عالی منتشر کند. طریق وبگاه و مجله در قالب یکسان و از پیش تعریف

 ص حقوقی متقاضی نزد مراجع قانونی به ثبت رسیده باشد.شخ ثبت: .1

ای حسابداری، حسابداری مدیریت،  های حرفه فعالیت شخص حقوقی متقاضی در یکی از زمینه موضوع فعالیت: .2
 های حسابداری و مالی و موضوعاتی مشابه اینها باشد. حسابداری مالیاتی، حسابرسی داخلی، طراحی سیستم

حقوقی متقاضی متعهد و ملتزم به رعایت تکالیف قانونی و ایفای تعهدات خود در قبال  شخص تکالیف قانونی: .3
)از جمله، تهیه و  ها و نهادهای ناظر باشد ر دستگاهسازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سای

های خرید و  وده، گزارشهای مالیات عملکرد و ارزش افز های بیمه کارکنان و اظهارنامه موقع فهرست ارسال به
 .فروش فصلی، و...(

 مجموع ازنیمی  از و بیشیا سهامداران از مجموع تعداد شرکاء  نیمیبیش از  ترکیب شرکاء و هیئت مدیره: .4
 اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی متقاضی عضو خبره باشند. تعداد

به طور ساالنه به  طبق مصوبات شورای عالی، تداوم شرایط عضویت اعضای خبره باید –1تبصره 
تایید هیئت تشخیص صالحیت مربوط برسد. از این رو، تمدید مجوز معرفی اشخاص حقوقی 

 بیش ویا سهامداران  شرکاء تعداد مجموع از نیمی از متقاضی نیز منوط به تایید عضویت خبره بیش
 متقاضی است. حقوقی شخص مدیره هیئت اعضای تعداد مجموع از نیمی از

حقوقی متقاضی موظف است به صورت مستمر رونوشت تغییرات  شخص –2تبصره 
 و اعضای هیئت مدیره خود را به دبیرخانه انجمن ارسال کند. /سهامدارانشرکاء

شاغل تمام وقت شخص حقوقی متقاضی باید دارای تحصیالت فنی از کارکنان  نیمیبیش از  ترکیب کارکنان: .5
 کارکناناین ، و بیش از نیمی از انجمن و شخص حقوقی باشد ای مرتبط با موضوع فعالیت دانشگاهی یا حرفه

 .باید عضو انجمن باشند مرتبط ای حرفه یا دانشگاهی تحصیالت دارای و وقت تمام شاغل فنی

 در وقت تمام شاغل فنیبخشی از کارکنان اعضای موظف هیئت مدیره به عنوان  – 3تبصره 
 شوند. ر محاسبه ترکیب کارکنان منظور میشوند، و د در نظر گرفته می متقاضی حقوقی شخص

وقت با توجه به زمان  وقت یا پاره اعضای غیر موظف هیئت مدیره و دیگر کارکنان نیمه – 4تبصره 
 شوند. حضور در ماه )به استناد فهرست بیمه ماهانه( در محاسبات باال منظور می

( بر 1شده در پیوست ) نمونه ارائه طبقرا  نامه : هر شخص حقوقی متقاضی باید درخواستنامه تکمیل درخواست .6
 اساسنامه، روزنامه رسمیتصاویر شامل به همراه مدارک مورد نیاز ، و کند تکمیلروی سربرگ رسمی خود 

، و صاحبان امضای تعهدآور اعضای هیئت مدیره آخرین تغییرات شرکاء/سهامداران، تاسیس، روزنامه رسمی
به  کارکنان ارسالی به سازمان تامین اجتماعیو آخرین فهرست بیمه  گواهینامه نشانی قانونی و کدپستی،

شخص رسمی و قانونی باید ممهور به مهر و تصاویر مدارک ارسالی  نامه دبیرخانه ارسال کند. درخواست
 حقوقی متقاضی باشد و به امضای همه دارندگان امضای تعهدآور آن برسد.

 دفتر از حضوریو بازدید مدارک مورد نیاز  نامه، از بررسی درخواستپس نماینده انجمن  تایید نماینده انجمن: .7
تکمیل و به ( بر روی سربرگ انجمن 2طبق نمونه پیوست )لیست مربوط را  چکمتقاضی  حقوقی شخص کار

 .کند می تسلیمبه دبیرخانه شورای عالی  درنهایی  گیری تصمیممنظور 



    

 

 

 

 7از  3 صفحه

 شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران 1398فروردین  25  مورخ جلسه مصوب خبره اعضای توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص معرفی چگونگی نامه آیین 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

شده و  نامه تکمیل تقاضی همزمان با ارسال درخواستشخص حقوقی م پرداخت هزینه رسیدگی به درخواست: .8
مدارک مورد نیاز موظف به پرداخت هزینه رسیدگی به درخواست است. این مبلغ هر سال به پیشنهاد دبیرکل 

 شود. و با تصویب شورای عالی تعیین می

غاز هر سال در آبالفاصله پس از پذیرش درخواستش، و شخص حقوقی متقاضی  پرداخت حق اشتراک ساالنه: .9
نامه )پروفایل( خود در وبگاه و مجله است.  موظف به پرداخت حق اشتراک ساالنه انتشار شناخت ،شمسی

  شخص حقوقی متقاضی صرفاً از روز پرداخت حق اشتراک ساالنه مجاز است. (پروفایل) نامه انتشار شناخت

 تعهدنامهف به تکمیل و ارسال موظ درخواستش، پذیرش از پس بالفاصله متقاضی حقوقی شخص تعهدنامه: .11
( پروفایل) نامه شناخت انتشار و تسلیم آن به دبیرخانه است.( 3رعایت ضوابط انجمن طبق نمونه پیوست )

 مجاز صحت آن از سوی دبیرکلتسلیم این تعهدنامه به دبیرخانه و تایید  روز از صرفاً متقاضی حقوقی شخص
 .است

که در آن  اعضای انجمن )اعم از خبره یا عادی( هر کدام ازی و شخص حقوقی متقاض عدم بدهی به انجمن: .11
شخص حقوقی مشغول به کار هستند، باید فاقد بدهی به انجمن از بابت هزینه رسیدگی درخواست، حق 

 اشتراک ساالنه، حق عضویت، و سایر موارد باشند.

ای  ابط آموزش حرفهکارکنان فنی شخص حقوقی متقاضی موظف به رعایت ضو ای مستمر: آموزش حرفه .12
 .مستمر مصوب شورای عالی هستند

 
ضوابطتکمیلیومـسفصل
نامه، مدت زمان مجاز معرفی  آیین 2احراز شرایط مقرر در ماده پس از حصول اطمینان از  شورای عالی    3 ماده

متقاضی  قیحقو شخص کند. تمدید زمان مجاز معرفی شخص حقوقی متقاضی را حداکثر به مدت یک سال اعالم می
 نامه، بررسی توسط نماینده انجمن، و تصویب از سوی شورای عالی است. منوط به تکمیل مجدد درخواست

 
تشکیل، اداره و نحوه  شخص حقوقی متقاضی ملزم به رعایت ضوابط مصوب شورای عالی در ارتباط با     4 ماده

ای عالی از فهرست اشخاص حقوقی مجاز به است؛ و در صورت عدم رعایت این ضوابط به تشخیص شور خود فعالیت
 شود. معرفی از سوی انجمن خارج می

 
قرار انجمن شده از سوی انجمن مورد کنترل کیفی  اشخاص حقوقی معرفیشده توسط  ارائهای  حرفه خدمات     5 ماده
ذکر شود.  روشنی بهید این موضوع با ،شوند در هر جا که این اشخاص از سوی انجمن معرفی میاز این رو، گیرند.  نمی

های کتبی دریافتی مربوط به فعالیت این اشخاص حقوقی در کمیته انضباطی انجمن مورد بررسی  با این حال، شکایت
 آن ، یا کارمندمدیر ، سهامدار،شریکو عادی اعضای خبره و  ی کمیته در ارتباط با شخص حقوقی،گیرد، و را قرار می
 .استاالجراء  حقوقی الزم شخص

 
نامه نیست، و ضوابط  معرفی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تابع ضوابط این آیین   6 ادهم

 .شود به صورت جداگانه توسط شورای عالی تعیین می این موسساتمربوط به معرفی 
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خبرهاعضایتوسطشدهتشکیلحقوقیشخصمعرفینامهدرخواستنمونه–1پیوست
 

 
 ]شود چاپ تنظیم و به صورت کاغذی رگ شخص حقوقی متقاضیبر روی سرب[

 
 ]نام کامل ر قانبنی شخص حقبقی متقاضی[از: 

 به: انجمن حسابداران خبره ایران
 ر مجله حسابدارانجمن ربگاه از طریق  مبسسه/شرکتاین ( پررفایل) نامه شناخت انتشاردرخباست مبضبع: 

 
 با سالم و احترام،

ان خبره ایران ، با اطالع کامل از مفاد اساسنامه انجمن حسابدارموسسه/شرکتاینجانبان، صاحبان امضای تعهدآور این 
 معرفی چگونگی نامه آیین، ایران( خبره حسابداران العاده انجمن مجمع عمومی فوق 1393تیر  23 جلسه مورخ)مصوب 
 انجمن عالی شورای 1398 فروردین 25 مورخ جلسه مصوب) خبره اعضای توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص

 انتشار ایبر این موسسه/شرکت رابدین وسیله درخواست رسمی ، و سایر ضوابط انجمن، (ایران خبره حسابداران
 شده تعریف پیش از و یکسان قالب در حسابدار مجله وانجمن  وبگاه طریق ازموسسه/شرکت  این( پروفایل) نامه شناخت

 .کنیم میاعالم  انجمن عالی شورای نظارت تحت
 

بررسی مدارک مورد نیاز و بازدید مستلزم  موسسه/شرکتکه طبق ضوابط یادشده، بررسی درخواست این  از آنجا
)موضوع بند مدارک مورد نیاز تصاویر ضمن ارسال ، است موسسه/شرکتاز دفتر این نماینده/نمایندگان انجمن حضوری 

 این دفتر از حضوری بازدید درانجمن  نمایندگان/نماینده همکاری بابرای را  آمادگی خود، (نامه آیین 2ماده  6
 کنیم. اعالم می نیاز مورد مدارک شرکت و بررسی/موسسه

 
به نام  ]...[به حساب به شرح سند پرداخت پیوست نامه(  آیین 2ماده  8)موضوع بند هزینه رسیدگی به این درخواست 
این درخواست  عدم پذیرشاینجانبان مطلعیم در صورت  .واریز شده است ]...[بانک  انجمن حسابداران خبره ایران نزد

 نامه شناخت انتشاراین درخواست،  پذیرشدر صورت  همچنین، مطلعیمشده غیرقابل استرداد است.  مبلغ پرداخت
تسلیم تعهدنامه  (،مهنا آیین 2 ماده 9 بند )موضوع ساالنه اشتراک حق پرداخت روز از صرفاً موسسه/شرکت( پروفایل)
بدهی موسسه/شرکت، شرکاء/سهامداران، اعضای هیئت مدیره، و کارکنان ما  تصفیه، نامه( آیین 2ماده  11بند موضوع )

طبق ضوابط ای مستمر کارکنان فنی ما  رعایت الزامات آموزش حرفهنامه(، و  آیین 2 ماده 11 بند )موضوعبه انجمن 
؛ و در صورت عدم رعایت هر یک از این ضوابط، مسئولیت خواهد بود مجاز (نامه ینآی 2 ماده 12 بند موضوع)انجمن 

این حسابدار بر عهده  مجله و انجمن وبگاه طریق از شرکت/موسسه این( پروفایل) نامه شناختتاخیر در انتشار 
 خواهد بود. شرکت/موسسه

 
 ]حقوقینام، نام خانوادگی، سمت و امضای اشخاص صاحب امضای تعهدآور شخص [

 ]مهر رسمی و قانونی شخص حقوقی[
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 متقاضیحقوقیشخصکنترلوضعیتلیستچک–2پیوست
 

 تاری  بازدید حضبری: :نامه درخباست تاری  :نام شخص حقبقی متقاضی
 
 

 نماینده عضبیت شماره ر خانبادگی نام نام،
 :انجمن

 

:مشخصاتشخصحقوقیمتقاضی
  نبع حقبقی:                                                    نام:               

 محل ثبت:   شماره ثبت:                                                        تاری  ثبت:                                                 
 

سهامداران:شرکاء/مشخصات

 نام خانبادگی نام
درصد 
 مالکیت

 رضعیت عضبیت در انجمن تحصیالت

     
     
     
     
     
 

مشخصاتاعضایهیئتمدیرهومدیرعامل:
 رضعیت عضبیت در انجمن تحصیالت سمت نام خانبادگی نام

     
     
     
     
     
 

:تماساطالعات
 شده:    نشانی قانبنی ر کدپستی ثبت

 
 
 

 نمابر )فکس(:                                                                       تلفن دفتر مرکزی:    
 ربگاه رسمی:                                                                           رایانامه )ایمیل(:    

 

:نامهآیینضوابطرعایتبررسی
بله مرببطپرسش 

خیر 
 

 تبضیحات

و  شده است؟ تکمیلنامه  ( آیین1طبق نمونه پیوست )نامه  آیا درخواست
امضاء و ممهور به همه صاحبان امضای تعهدآور شخص حقوقی  توسط

 است؟ مهر آن شده

   

آیا تصاویر مدارک مورد نیاز زیر که باید ممهور به مهر شخص حقووقی  
رسویده باشود    آن تعهدآور امضای شده باشد و به امضای همه صاحبان

 نامه ارسال شده است: با درخواستهمراه 

   



    

 

 

 

 7از  6 صفحه

 شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران 1398فروردین  25  مورخ جلسه مصوب خبره اعضای توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص معرفی چگونگی نامه آیین 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 اساسنامه؟ )پیوست شود( تصویر    

 تاسیس؟ )پیوست شود( رسمی تصویر روزنامه    

 (شود پیوست)سهامداران؟ /شرکاء تغییرات آخرین رسمی تصویر روزنامه    

 صواحبان  و مودیره  هیئت اعضای تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات 
 (شود پیوست)تعهدآور؟  امضای

   

  (شود پیوست)کدپستی؟  و قانونی نشانی گواهینامهتصویر    

 تووامین سووازمان بووه ارسووالی کارکنووان بیمووه فهرسووت آخوورین تصووویر 
 اجتماعی؟

   

 هوای  زمینوه  از یکوی  در متقاضوی  حقووقی  شوخص  آیا موضوع فعالیت
 حسابرسوی  مالیاتی، حسابداری مدیریت، حسابداری حسابداری، ای حرفه

 اینها مشابه موضوعاتی و مالی و حسابداری های سیستم حیطرا داخلی،
 است؟

   

 و قوانونی  تکوالیف  رعایت به ملتزم و متعهد متقاضی حقوقی آیا شخص
 توامین  سازمان کشور، مالیاتی امور سازمان قبال در خود تعهدات ایفای

 و تهیوه  جملوه،  از) اسوت؟  نواظر  نهادهای و ها دستگاه سایر و اجتماعی
 مالیوات  هوای  اظهارناموه  و کارکنوان  بیموه  های فهرست موقع به ارسال

 ...(.و فصلی، فروش و خرید های گزارش افزوده، ارزش و عملکرد

   

 حقووقی  شوخص  سهامداران یا شرکاء تعداد مجموع از نیمی از آیا بیش
متقاضی عضو خبره هستند؟ )نام، نام خانوادگی، و شماره عضویت ایون  

 افراد ذکر یا پیوست شود(

   

 حقووقی  شخص مدیره هیئت اعضای تعداد مجموع از نیمی از آیا بیش
 ایون  عضویت شماره و خانوادگی، نام نام،)هستند؟  خبره عضو متقاضی

 (یا پیوست شود ذکر افراد

   

 حقووقی  شوخص  وقوت  تموام  شواغل  فنی کارکنان از نیمی از آیا بیش
 موضووع  بوا  مورتبط  ای حرفوه  یوا  دانشگاهی تحصیالت دارای متقاضی
 و خووانوادگی، نووام نووام،)هسووتند؟  حقوووقی شووخص و انجموون فعالیووت

 (شود پیوست یا ذکر افراد این تحصیالت

   

 تحصویالت  دارای و وقوت  تمام شاغل فنی کارکنان از نیمی از بیش آیا
 نام،)هستند؟  انجمن عضو شخص حقوقی مرتبط ای حرفه یا دانشگاهی

 (شود پیوست یا ذکر ادافر این عضویت شماره و خانوادگی، نام

   

ای مسوتمر مصووب شوورای عوالی از سووی       آیا ضوابط آموزش حرفوه 
 کارکنان فنی شخص حقوقی متقاضی رعایت شده است؟

   

آیا هزینه رسیدگی به درخواست توسط شخص حقوقی متقاضی پرداخت 
 شده است؟ )سند پرداخت پیوست شود(

   

 یا خبره از اعم) انجمن ایاعض از کدام هر و متقاضی حقوقی آیا شخص
هستند فاقد هور گونوه    کار به مشغول حقوقی شخص آن در که( عادی

 بدهی به انجمن هستند؟ )تاییدنامه دبیرخانه انجمن پیوست شود(

   

 

اظهارنظرنمایندهانجمن:
 25  مورخ جلسه مصوب)« خبره اعضای توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص معرفی چگونگی نامه آیین»عدم رعایت مفاد □رعایت  □به نظر اینجانب با توجه به 

از طریق وبگاه انجمن و مجله  ]نام کامل و قانونی شخص حقوقی متقاضی[نامه )پروفایل(  معرفی شناخت (ایران خبره حسابداران انجمن عالی شورای 1398 فروردین
 غیر قابل پذیرش است.□  مورد پذیرش□حسابدار 

 ]مضای نماینده انجمن، و انام، نام خانوادگی[
 



    

 

 

 

 7از  7 صفحه

 شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران 1398فروردین  25  مورخ جلسه مصوب خبره اعضای توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص معرفی چگونگی نامه آیین 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

انجمنتوسطشدهمعرفیحقوقیشخصنمونهتعهدنامه–3پیوست
 

 
 ]چاپ شود تنظیم و به صورت کاغذی بر روی سربرگ شخص حقوقی متقاضی[

 
 ]نام کامل ر قانبنی شخص حقبقی متقاضی[از: 

 به: انجمن حسابداران خبره ایران
 رعایت ضبابط انجمن تعهدنامهمبضبع: 

 
 م و احترام،با سال

اینجانبان، صاحبان امضای تعهدآور این موسسه/شرکت، با اطالع کامل از مفاد اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایوران  
 معرفوی  چگونگی نامه آیین(، ایران خبره حسابداران انجمنالعاده  مجمع عمومی فوق 1393تیر  23 )مصوب جلسه مورخ

 انجمون  عوالی  شوورای  1398 فوروردین  25 موورخ  جلسوه  مصووب ) رهخب اعضای توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص
 شویم: متعهد می ، و سایر ضوابط انجمن، بدین وسیله(ایران خبره حسابداران

 
 جلسه مصوب)" خبره اعضای توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص معرفی چگونگی نامه آیین"با مطالعه دقیق یک( 
 ، همه مفاد آن را رعایت کنیم. (ایران خبره ابدارانحس انجمن عالی شورای 1398 فروردین 25  مورخ

 
و به هیچ نحوی از انحاء این موسسه/شرکت را نزد اشخاص هیچگاه ( اساسنامه انجمن، 11مفاد ماده )در رعایت دو( 

 ویاز سشده  معرفی"، "مورد تایید انجمن حسابداران خبره ایران"، "عضو انجمن حسابداران خبره ایران"عنوان  بهثالث 
های آن  که شائبه اعمال نظارت از سوی انجمن بر فعالیت ها یا عناوینی مشابه این... ، "انجمن حسابداران خبره ایران

 را به اذهان متبادر خواهد کرد، معرفی نکنیم. /شرکتموسسه
 

نیازمند بررسی تداوم شرایط الزم برای معرفی این موسسه/شرکت هر زمان که به تشخیص شورای عالی انجمن سه( 
تسلیم مدارک تکمیلی بود، مدارک درخواستی را بالفاصله به دبیرخانه انجمن تسلیم کنیم، و چنانچه نیازمند بازدید 

  با آنان همکاری کنیم.حضوری مجدد نماینده/نمایندگان انجمن بود، 
 

 ]نام، نام خانوادگی، سمت و امضای اشخاص صاحب امضای تعهدآور شخص حقوقی[
 ]قانونی شخص حقوقیمهر رسمی و [

 


