شیًٌ وامٍ عضًیت
ي دریافت کارت يرسشی

فدراسیًن تیزاوداسی

))کلیٍ شزایط بٍ دقت مطالعٍ گزدد((
1031/1/03

ػضَگیشی فذساسیَى تیشاًذاصی جوَْسی اسالهی ایشاى اص اثتذای سبل  ٍ 6931ثب ضٌبسبیی کلیِ افشاد حقیقی کِ ػالقوٌذ ثِ ّش
گًَِ فؼبلیت دس سضتِ ّبی تحت پَضص فذساسیَى تیشاًذاصی هی ثبضٌذ آغبص گشدیذّ .ش هتقبضی هی ثبیست اص طشیق ّیئتْبی هشثَطِ
دس کل کطَس ثِ ػضَیت فذساسیَى دس آهذُ ٍ ٌّگبم ضشکت دس هسبثقبت ،کالس ّبی آهَصضی ٍ سبیش فؼبلیتْب دس حَصُ ٍسصش
تیشاًذاصی اص کبست ػضَیت خَد استفبدُ ًوبیذ .هیضاى حق ػضَیت سبلیبًِ ٍ دس هبُ اٍل ّش سبل تؼییي هی گشدد.
فذساسیَى اًتظبس داسد کلیِ دست اًذسکبساى ٍسصش تیشاًذاصی دس ایي هَسد اقذام الصم هؼوَل فشهبیٌذ تب اهکبى ثشًبهِ سیضی ٍ تَسؼِ
ػولکشد جْت یکپبسچِ سبصی ،افضایص سشػت ٍ ضفبف یت دس اسائِ خذهت ثِ ٍسصضکبساى ،هشثیبى ،داٍساى ٍ سبیش ػالقِ هٌذاى فشاّن
گشدد.
ثب تَجِ ثِ ایي هَضَع ٍ لضٍم دستشسی کویتِ ّبی هختلف ٍ ّیأت ّبی استبًی ثِ هٌبثغ اطالػبتی هَسد ًیبص ضشٍست داسد
کلیِ قبثلیت ّب جْت اسائِ خذهت دس قبلت یک ثبًک اطالػبتی جبهغ ٍ دس دستشس ػوَم تؼشیف گشدد ٍ الصم است کلیِ افشاد کِ دس
جبهؼِ ٍسصش تیشاًذاصی فؼبلیت داسًذ ًسجت ثِ اسائِ هذاسک ٍ تکویل اطالػبت اٍلیِ هَسدًیبص خَد اقذام ًوبیٌذً .ظش ثِ ایي ثضٍدی
کلیِ خذهبت ریل فقط اص طشیق سبهبًِ هلی تیشاًذاصی اسائِ خَاّذ ضذ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ثجت ًبم ٍ ضشکت دس کلیِ هسبثقبت سسوی ٍ غیش سسوی هبًٌذ جطٌَاسُ ّبی تیشاًذاصی ثِ ّوشاُ ثجت اهتیبص ٍ هطبّذُ تحلیل آى
حضَس دس دٍسُ ّبی آهَصضی هشثیگشی  ،داٍسی ٍ توذیذ اػتجبس کلیِ هذاسک صبدسُ
خشیذ سالح ّبی ٍسصضی
دسیبفت ّش گًَِ گَاّی ٍ هؼشفی ًبهِ
استفبدُ اص اهکبًبت ٍسصضی ٍ سفبّی فذساسیَى هبًٌذ سبلي ّبی تیشاًذاصی تفٌگ ،تپبًچِ ٍ پشٍاصی  ،خَاثگبُ ٍ سستَساى
ػالٍُ ثش ایي خذهبت ٍ تسْیالتی جْت جبهؼِ تیشاًذاصی کطَس تؼشیف خَاّذ ضذ کِ ثْشُ هٌذی اص آًْب تٌْب ثب اسائِ کبست
ػضَیت اهکبًپزیش خَاّذ ثَد.

ػضَیت دس فذساسیَى تیشاًذاصی ثشای توبهی ٍسصضکبساى  ،دست اًذسکبساى ٍ دٍستذاساى سضتِ تیشاًذاصی کِ داسای کبست هلی
هؼتجش هی ثبضٌذ اهکبًپزیش است.
دسخَاست ػضَیت ّش ًفش تَسط ّیأت تیشاًذاصی استبى هحل سکًَت کِ هشجغ ضٌبسبیی ٍسصضکبساى تبثؼِ استبى هی ثبضذ ثشسسی ٍ
ًسجت ثِ تأییذ صالحیت آًبى اقذام هی گشدد ( .دس صَست ػذم تأییذ ّیأت تیشاًذاصی استبى  ،کبست ػضَیت صبدس ًوی گشدد)

حق عضًیت فدراسیًن تیزاوداسی سالیاوٍ  055.555ریال (پىجاٌ َشار تًمان)
ي َشیىٍ تمدید عضًیت  005.555ریال (سی ي پىج َشار تًمان)
اص لحظِ پشداخت حق ػضَیت اسائِ کلیِ خذهبت تَسط سبهبًِ ثشای ػضَ ثِ هذت یکسبل فؼبل هی گشدد  ،پس اص گزضت یکسبل
سیستن غیشفؼبل ٍ دس صهبى توذیذ ػضَیت هجذد فؼبل هی ضَدّ .ضیٌِ چبح ّش کبست 151.111سیبل ٍ پست 51.111سیبل هی ثبضذ.

 -1تصَیش سًگی کبست هلی*
 -2تصَیش سًگی صفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ*
 -3ػکس پشسٌلی ثب صهیٌِ سٍضي*

 -4گَاّی ّیأت تیشاًذاصی استبى هجٌی ثش فؼبلیت ٍسصضی هشتجط ( تأیید اطالعات ي شىاسایی يرسشکاران پس اس ثبت در سیستم
تًسط َیأت تیزاوداسی استان محل سکًوت بٍ صًرت ایىتزوتی صًرت می گیزد )

 -5دسصَست دسخَاست کبست سالح ٍسصضی ،اسائِ فبکتَس خشیذ یب ّش ًَع هذسکی کِ هبلکیت ٍ َّیت سالح سا ثِ اثجبت ثشسبًذ.

-

هشاجؼِ ثِ سبهبًِ هلی تیشاًذاصی ثِ آدسس  ٍ www.regirissf.irکلیک ثش آیکَى ثجت ًبم ٍسصضکبس.
ٍاسد ًوَدى ضوبسُ هلی ٍ ضشٍع ثجت اطالػبت ثِ صَست کبهل
اسسبل تصَیش هذاسک خَاستِ ضذُ
اًتخبة ًَع کبست ػضَیت هَسد ًیبص
پشداخت حق ػضَیت سبلیبًِ
تأییذ اطالػبت ٍ َّیت افشاد تَسط ّیأت تیشاًذاصی استبى هتجَع
دس صَست دسخَاست کبست َّیت سالح ٍسصضی ،اطالػبت هتقبضی تَسط حشاست فذساسیَى تیشاًذاصی ثشسسی ٍ ًسجت ثِ تأییذ
آى اقذام هی گشدد
چبح کبست ػضَیت یب کبست َّیت سالح ٍسصضی
اسسبل کبست تَسط پست پیطتبص ثِ آدسس ٍ کذپستی هتقبضی

دسخَاست صذٍس کبست ػضَیت ّوضهبى ثب ثجت ًبم هتقبضی ٍ یب دس هشاجؼبت ثؼذی ثِ سیستن اهکبى پزیش است کِ اًَاع آى
ثِ ضشح ریل هی ثبضذ:
کارت عضًیت عادی_ َمزاٌ چاپ ي ارسال :ثشای ّش یک اص اػضب ثب پشداخت هجلغ  711.111سیبل ثب اػتجبس یکسبلِ صبدس هی گشدد.
کارت عضًیت التیه_ َمزاٌ چاپ ي ارسال :ثشای ّش یک اص اػضب ثب پشداخت هجلغ  511.111سیبل ثب اػتجبس یکسبلِ جذاگبًِ صبدس
هی گشدد.
کارت ًَیت سالح يرسشی ( بشيدی راٌ اوداسی می گزدد ) ٍ :سصضکبساًی کِ داسای سالح ٍسصضی ضخصی هی ثبضٌذ ٍ توبیل داسًذ
ثشای سالح خَد کبست َّیت ثب رکش هذل ٍ ضوبسُ سالح دسیبفت ًوبیٌذ هی تَاًٌذ پس اص طی هشاحل ػضَیت ٍ تأییذ سالح ثب
پشداخت ّضیٌِ تؼییي ضذُ ًسجت ثِ دسیبفت کبست دٍ سبلِ اقذام ًوبیٌذ.
تبصزٌ  :اػتجبس اطالػبت دسج ضذُ دس کبست سالح ضبهل ًَع سال ح  ،سبصًذُ سالح  ،هذل ٍ ضوبسُ ثذًِ آى تَسط ًوبیٌذُ حشاست ٍصاست
ٍسصش ٍ جَاًبى هَسد ثشسسی ٍ تأییذ قشاس خَاّذ گشفت.
تًجٍ  :کارت َای صادر شدٌ بٍ آدرس کدپستی متقاضیان ارسال می گزدد لذا امکان تحًیل حضًری کارت َا فزاَم ومی باشد.

کلیِ اػضب هی تَاًٌذ پس اص گزضت یکسبل اص ضشٍع ػضَیت ثب هشاجؼِ ثِ سبهبًِ هلی تیشاًذاصی ًسجت ثِ توذیذ ػضَیت خَد
ثشای سبل جذیذ اقذام ٍ دس صَست ًیبص هطخصبت خَد سا اصالح ًوبیٌذ.

