
  اتاق مشترك بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و عراق

  "فناوري اطالعات"و  "صنعت و معدن

 از مجموعه کمیسیون هاي این اتاق کمیسیون

روز قبل از  7به ارسال اعالم رسمی کاندیداتوري تا 

بازرگانی ایران و عراق اتاق مشترك دبیرخانه 

 iraniraq@gmail.com ایمیلارسال آن به آدرس 

از طریق زمان رأي گیري ساعت قبل از  24

از نمایندگی رسمی  نامه معرفی ارائهیا اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق 

 .الزامیست حضور در انتخابات کمیسیون ها

   )اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق: مکان 15:00

  )اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق: مکان

  )اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق

      

اتاق مشترك بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و عراق

صنعت و معدن"، "حمل و نقل و گمرکات"هاي فرم حضور در انتخابات کمیسیون 

  :کمیسیون هاانتخابات حضور در نحوه کاندیداتوري و 

کمیسیون 2اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق می توانند صرفاً در 

به ارسال اعالم رسمی کاندیداتوري تا موظف  داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه هر کمیسیون

دبیرخانه به  خود کمیسیون مورد نظر همراه با رزومهانتخابات 

ارسال آن به آدرس  ،تکمیل فرم ذیل به هرکمیسیون ملزم جلسه در حضور

24احراز عضویت در اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق تا 

.می باشند )واحد عضویت(  2داخلی   88381329

اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق  معتبر اصلی رائه کارت عضویت

حضور در انتخابات کمیسیون هااین اتاق جهت  اصلی معتبرشخص حقوقی عضو 

15:00ساعت  15/11/1397دوشنبه مورخ : زمان برگزاري(کمیسیون حمل و نقل و گمرکات 

مکان15:00ساعت 17/11/1397چهارشنبه مورخ : زمان برگزاري(کمیسیون صنعت و معدن 

اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق: مکان 15:00ساعت  23/11/1397سه شنبه مورخ : زمان(کمیسیون فناوري اطالعات 

  :نام شرکت

  :زمینه فعالیت

  :نمابر

  :همراه شماره  

    

اتاق مشترك بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و عراق

فرم حضور در انتخابات کمیسیون 

کاندیداتوري و  الزامات

اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق می توانند صرفاً در اعضاي محترم -1

  .شرکت نمایند

داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه هر کمیسیون- 2

انتخابات  برگزاري

.می باشند

حضورمندان به عالقه- 3

احراز عضویت در اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق تا  تأییدهمچنین 

88381329-31شماره هاي 

رائه کارت عضویتا-4

شخص حقوقی عضو 

  

کمیسیون حمل و نقل و گمرکات       

کمیسیون صنعت و معدن       

کمیسیون فناوري اطالعات       

  :نام و نام خانوادگی

  :سمت

  :تلفن شرکت

  :پست الکترونیک


