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 1پیوست 

 بسمه تعالی

 

 ایران معماری و شهرسازیانجمن علمی 

 با سالم

و ................................... احتراماً اینجانب ................................................ فرزند ................................. به شماره شناسنامه .

و اختصاصی انجمن علمی ضمن اطالع کامل و پذیرش تمامی مفاد شرایط عمومی شماره ملی .........................  

       بازرس    رهیمد أتیعضو هت خود را جهت کاندیداتوری انتخابات برای ایران درخواس معماری و شهرسازی

 دارم.اعالم می
 

 

 

 

ها به طور داوطلبانه، بدون ایران غیرانتفاعی است و تمام فعالیت معماری و شهرسازی آگاهی دارم که انجمن علمی -1

 گیرد.صورت میحقوق و مزایا 

 التزام خود به قانون اساسی، والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی را اعالم می دارم. -2

 و در جهت تقویت آن کوشش خواهم نمود . نام و رسالت انجمن یانجمن و در جهت اعتالدر راستای اهداف  -3

 در جلسات هیات مدیره و انجام امور محوله انجمن مشارکت فعال خواهم داشت. -4

 ی ندارم.و چک برگشت یو بانک یاتیمال یاعم از بده یو حقوق یمشکالت مال ،مؤثر یفریک نهیشیسوء پ هیچگونه -5

 گذشته است. انجمناینجانب در  وستهیپ تیعضواز  سال 3حداقل  -6

 

 بازرس انجمن چنانچه  شوم پس از انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره/همچنین بدین وسیله متعهد می

 دارم.موارد فوق خالف ادعای اینجانب مشاهده گردد استعفا و انصراف خود را اعالم میدر هر یک از 
 

 
 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء

 

 

 


