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   بررسیبازدید و  نیاز به   باشد نمی دباشاطالعات مورد تایید می . توسط دبیر و اعضای کمیته عضویت در انجمن بررسی شداطالعات فوق 
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انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمند سازی  فرم تقاضای عضویت در 
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 رزومه فعالیت  تصویر لیست بیمه کارگاهی  تصویر مجوزهای فعالیت  روزنامه رسمی و آخرین تغییرات تصویر  تصویر کارت ملی مدیر عامل 

 فیش های واریای   تصویر مدارک رتبه بندی و صالحیت حرفه ای  تصویر کارت های عضویت در تشکل ها و انجمن ها  تصویر کارت بازرگانی 


