
 و معدنی صنعتی صادرکنندگان انجمن در عضویت فرم و مدارک

 مهندسی خدمات

 :نیاز مورد مدارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و صادر متقاضی جهت یکساله عضویت کارت ، انجمن دفتر به فوق مدارک ارائه از پس

 .گردد می ارائه

 

 

 

 

 

 

 .عضویت تقاضای فرم تکمیل -۱

 .شرکت رسمی روزنامه آخرین و تأسیس روزنامه -۲

 شرکت نماینده یا و مدیرعامل ملی کارت کپی و عکس قطعه دو و شناسنامه کپی -۳

 (حقیقی شخص)

 صادراتی قرارداد یا صادراتی نامه اظهار شامل صادراتی مثبته مدارک -۶

 

 به ۲۱۱ کد زند، خان کریم نمونه شعبه تجارت بانک نزد 145009146  شماره جاری سابح

 . مهندسی خدمات و معدنی صنعتی، صادرکنندگان انجمن نام



 

 

 

 

 جهانی بازارهای در ایران بیشتر حضور و کشور تولیدات کردن صادراتی را خود اساسی هدف که انجمن این

 مهندسی خدمات و معدنی صنعتی، های فرآورده صادرات بر مبتنی های کوشش تحکیم و سازی هماهنگ و

 آقای جناب حضور با را عمومی مجمع نخستین ۱۳۸۰ سال ماه شهریور یکم و سی روز در است داده قرار

 از توجهی قابل تعداد و رتبه عالی مدیران و مقامات از جمعی وقت، بازرگانی محترم وزیر شریعتمداری

 رسمیت خویش های استراتژی و سیاستها به مدیره هیات انتخاب با تا نمود برگزار کشور منتخب صادرکنندگان

 از عضو ۳۰۰ از بیش حاضر حال در انجمن .آورد بوجود کشور اقتصادی عرصه در را جدید تشکلی و دهد

 توجه با نیز آن اعضای تعداد و باشد می دارا را کشور مطرح و نمونه صادرکنندگان از زیادی تعداد جمله

  .است فزونی به رو انجمن چشمگیر و موثر فعالیت به

 تشکلهای نقش بر بسیار تاکید کردند ایراد انجمن این مجمع در بازرگانی محترم وزیر که بیاناتی

 صادراتی تشکلهای در عضویت » که نمودند تصریح و داشت سازمانها این به دولت خاص توجه و صادراتی

 انجمن این ((بود خواهد بانکی و گمرکی ، مالیاتی های معافیت و تسهیالت از استفاده شرط پیش بعنوان

 و مسائل پیرامون ای پایه لعات مطا جهت در را کوششهایی کارشناسی، بخش تجهیز با یافت توفیق

 بررسی قانونی، لوایح و حها طر باره در نظر اظهار و صنعتی و اقتصادی قوانین صنعت، مشکالت

  جامعیت و تکمیل در جدید پیشنهادهای ارائه و دولت راهکارهای و تصمیمات

 های دشواری به مربوط مسائل مؤسسین با مداوم ماهانه جلسات تشکیل با و دهد سازمان آنها، بخشیدن

  .دهد قرار بررسی و بحث مورد را صادرات پیرامونی و درونی

  اهداف و کلیات

 تحکیم سازماندهی، و جهانی دربازارهای ایران بیشتر حضور کشور، اقتصادی های سیاست تحقق بمنظور

 فرآیند کردن ومؤثر مهندسی خدمات و معدنی صنعتی، های فرآورده صادرات بر مبتنی کوششهای

 ادامه خود فعالیت به مرتبط کاالهای صدور زمینه در فعال تشکلهای از یکی بعنوان انجمن این صدور،

  .دهد می

 

 صادرکنندگان انجمن معرفی

 خدمات و معدنی صنعتی،

 مهندسی

 



 انجمن محل

 جنب- جنوبی خردمند و ایرانشهر بین -زند خان کریم خیابان نشانی به تهران در انجمن اصلی مرکز 

 کشور وزارت تصویب با واند ت می لزوم صورت در و است واقع غربی ششم طبقه ۱۰۲ پالک - رفاه بانک

  .کند دایر نمایندگی یا دفتر شعبه، کشور شهرهای سایر در

 وظایف

 در مهندسی خدمات و معدنی صنعتی، صادرات ونقش سهم باالبردن و پیشرفت انجمن اساسی هدف 

 . دهد می انجام را زیر وظایف هدف این به رسیدن برای و است کشور اقتصاد فرآیند

 بازارهای کسب جهت در کوشش مهندسی، خدمات و معدنی صنعتی، صادرات ش افزای به کمک -الف

 جدید

 فنی خدمات فعاالن و ومعادن صنایع تشویق و جهان در کنونی بازارهای گسترش و حفظ و تقویت - ب

 - ب  صادراتی تازه های فرصت و جدید صادراتی تولیدی واحدهای آوردن پدید برای مهندسی و

 و نیازها بندی اولویت به توجه با بازارها تقسیم چگونگی و جهانی بالقوه های بازار شناخت و بررسی

 خریداران کلیدی های ضرورت

 بازارها انتظارات با آن انطباق و کشور صادراتی های ظرفیت و امکانات ، منابع ارزیابی - پ

 کردن برنهادینه کید تأ و مهندسی خدمات و معدنی صنعتی، های فرآورده در تمایزها ایجاد به کمک -ت

  آنها

 بندی طبقه آوری، جمع برای دیگر های پایگاه به اتصال و اطالعاتی های پایگاه یا پایگاه ایجاد - ث

  بنگاهی برون و درون منابع و ثانویه و اولیه اطالعات

 بازار شرایط پایه بر کاالها گذاری قیمت در مناسب رویکرد و صادرات شبکه کردن بخش اثر به کمک -ج

  صادراتی تعرفههای تعیین و

 قومی، فرهنگی، های قرابت کیفیت، به حساسیت با مختلف دربازارهای تبلیغاتی های قابلیت بررسی -چ

 کنندگان مصرف سالیق و تاریخی

 مقررات به مربوط اطالعات آوری وجمع صادرات با مرتبط داخلی قوانین و مقررات بررسی - ح 

  هدف کشورهای



 به پیشنهادها و حلها راه ارائه و صادرات رفتاری و ساختاری قانونی، مشکالت درباره مطالعه - خ

 گیر وتصمیم سیاستگذار مسئوالن 9 مقامات صادرکننده، بنگاههای

 امتیازات و حقوق از دفاع و تحلیل -ذ صادرکنندگان به تخصصی و فنی های مشورت ارائه - د 

 مقررات و قوانین از مؤثو استفاه با کالن سطح در صادرکنندگان

 آنها ساماندهی و صادراتی های هسته تشکیل به کمک -ر 

 و بازاریابی مسئوالن و بازرگانان آگاهی ارتقای برای همایش و سمینار آموزشی، های دوره تشکیل -ز

 گیری تصمیم مجامع در حضور و بادولت صادرکنندگان ارتباطی خطوط تقویت - سی بنگاهها صادراتی

 صادراتی و تجاری های نمایشگاه برگزاری و تشکیل به کمک -ص امکانات با صادرات سازی متناسب برای

  نمایشگاهها بندی اولویت و کشور از خارج و داخل در

  

 زمینه سازی آماده و شناخت - طا .هدف بازارهای استانداردهای وشناخت بندی طبقه به کمک - ض

 بخش با همکاری و ارتباط ایجاد - ظ و خارجی و داخلی صادراتی های همکاری برای مساعد های

  = صادرات توسعه امر در آنها با هماهنگی جهت در خدمات و معدن صنعت، های

 اقداماتی هرگونه انجام -ق جامعه به آن اوردهای دست و نتایج ومعرفی صادرات فرهنگ اشاعه - ف

 های فعالیت و اقدامات انجام باشد مرتبط انجمن هدف با و بوده مؤثر صادرات توسعه جهت در که

 داشته ارتباط دولتی سازمانهای یا ها وزارتخانه از یکی وظایف با نحوی به که شده اشاره اجرائی

  شد خواهد  انجام ذیربط دولتی سازمان یا وزارتخانه موافقت کسب با باشد

 وابسته عضو پیوسته، عضو بود خواهد عضو نوع سه دارای انجمن - آن انواع و عضویت نحوه و ضوابط

  افتخاری عضو و

 

  :پیوسته عضو

 مدیره هیأت تصویب با باشند خدمات و معدنی صنعتی، کاالهای صدور سابقه دارای که اشخاصی

 عمومی مجامع در رأی حق دارای پیوسته اعضای .درآیند انجمن پیوسته عضویت به میتوانند

  :وابسته عضو 



 مدرک داشتن صورت در خدمات و معدنی صنعتی، های بنگاه در صادرات و بازاریابی مدیران

 که خدماتی و معدنی صنعتی، مدیران وهمچنین کار سابقه سال پنج و باالتر و لیسانس تحصیلی

 .شوند می پذیرفته انجمن وابسته عضویت به مدیره هیأت تشخیص به رادارند صادرات توان و آمادگی

 به مدیره، هیأت تصویب با و مربوطه نامه آئین طبق انجمن در عضویت مدتی از پس وابسته اعضای

  • آیند درمی نستپیو عضویت

  : افتخاری عضو

 تصویب با اند داده انجام شایستهای خدمات صادرات امر در که اشخاصی وهمچنین دانشگاه اساتید

  .شد خواهند نایل انجمن افتخاری عضویت به مدیره هیأت

  :پیوسته عضویت شرایط

 صادراتی سابقه زمینه در رسمی مستندات ارائه - ۱

 آن رعایت و اساسنامه مفاد پذیرش - ۲

  قضائی مراجع آراء براساس اجتماعی ازحقوق نبودن محروم - ۳

 اجتماعی و حرفهای شهرت حسن داشتن-4

  منظم صورت به سالیانه عضویت حق پرداخت -۵ 

  بصرهت

  موجب مدیره هیأت تصویب به بنا اعضاء از هریک توسط عضویت شرایط از هریک دادن دست از

 اتخاذ مقتضی تصمیم اعضاء قبیل این مورد در عمومی مجمع جلسه اولین در و شد خواهد عضویت تعلیق

  .شد خواهد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهندسی خدمات و معدنی ، صنعتی صادرکنندگان انجمن دبیرکل و مدیره هیات اعضای

 مهندسی خدمات و معدنی صنعتی، صادرکنندگان انجمن

 جنوبی خردمند و ایرانشهر بین زند خان کریم خیابان تهران :آدرس           

 غربی ششم طبقه ۱۰۲ پالک رفاه بانک جنب

  

 ۰۲۱۸۸۸447۰۳فاکس:  – ۰۲۱۸۸۸۳۲۵۲۳ – ۰۲۱۸۸۸۳۲۵۲۸تلفن : 

Email:info@examie.com – examie1381@gmail.com 

site:http://www.examie.org 
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