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ػضَ حقَقی ٍیضُػضَ حقَقی هوتبسػضَ حقَقی ػبدی

1
فزصت ّبی )ارعبل ایویل گزٍّی ثِ ػوَم داًؼ آهَختگبى ٍ درج آگْی در صفحِ اصلی 

عبیت اًجوي (ؽغلی یب اػالًبت

درج آگْی / یک ثبر ارعبل ایویل

ثِ هذت یک هبُ
18,000,000%10%20%30

2
فزصت )ارعبل ایویل گزٍّی ثِ داًؼ آهَختگبى یک داًؾکذُ ٍ درج آگْی در صفحِ اصلی 

عبیت اًجوي (ّبی ؽغلی  یب اػالًبت

درج آگْی / یک ثبر ارعبل ایویل

ثِ هذت یک هبُ
8,000,000%10%20%30

3
عبیت اًجوي ثِ ّوزاُ ایجبد لیٌک  (فزصت ّبی ؽغلی یب اػالًبت)درج آگْی در صفحِ اصلی 

ثِ عبیت هَرد ًظز
30%20%10%9,500,000یک هبُ

30%20%10%2,000,000یک هبُدرج لیٌک ثِ عبیت هَرد ًظز در ایویل ٍ عبیت4

5
آگْی ّبی عبیت اًجوي ثِ ّوزاُ لیٌک آگْی ثِ عبیت /درج آگْی در صفحِ اعالع رعبًی

هَرد ًظز
30%20%10%7,500,000 یک هبُ

30%20%10%20,000,000یک هبُثغتِ تزکیجی خذهبت ردیفْبی اٍل ٍ چْبرم6

30%20%10%22,500,000یک هبُثغتِ تزکیجی خذهبت ردیفْبی اٍل، عَم ٍ چْبرم7

30%20%10%5,000,000یک رٍس

30%20%10%13,500,000عِ رٍس هتَالی رٍسی یک ثبر

30%20%10%26,000,000(12 الی8)ًصف رٍس 

30%20%10%40,000,000(16 الی8)رٍس کبهل 

30%20%10%11,000,000(12 الی8)ًصف رٍس 

30%20%10%18,000,000(16 الی8)رٍس کبهل 

30%20%10%34,000,000(12 الی8)ًصف رٍس 

30%20%10%54,000,000(16 الی8)رٍس کبهل 

30%20%10%8,000,000(12 الی8)ًصف رٍس 

30%20%10%14,000,000(16 الی8)رٍس کبهل 

30%20%10%11,000,000(12 الی8)ًصف رٍس 

30%20%10%18,000,000(16 الی8)رٍس کبهل 

30%20%10%4,000,000عبػت در عبػبت اداری3

30%20%10%7,000,000عبػت در عبػبت غیز اداری3

15%10%5%200,000,000عبالًِاعتفبدُ اس خذهبت ؽجکِ هؾبٍراى ؽزیف ثِ صَرت حقَقی15

رایگبىرایگبى30%توبط ثب اًجويعبالًِ(در صَرت چبح)قزار دادى ًبم ٍ لَگَ ؽزکت در عزرعیذ عبلیبًِ 16

17
ُ ّبی آهَسؽی ٍ عبیز فؼبلیت ّبی اًجوي ثزای هؼزفی ؽذگبى آى  ُ ّب، دٍر ؽزکت در کبرگب

ؽزکت
20%15%10%توبط ثب اًجويعبالًِ

20%10%0%توبط ثب اًجويعبالًِچبح آگْی ؽزکت در عزرعیذ عبلیبًِ اًجوي18

20%15%10%توبط ثب اًجويعبالًِتخصیص غزفِ ًوبیؾگبّی در گزدّوبیی عبلیبًِ ٍ کٌفزاًظ عبلیبًِ اًجوي19

ُ ّب ٍ جذة ًیزٍی هتخصص20 20%15%10%توبط ثب اًجويعبالًِاهکبى ثزگشاری عویٌبر در داًؾگبُ ثزای هؼزفی پزٍص

21
تخصیص فضب جْت ًصت اعتٌذ، ثٌز ٍ تَسیغ ثزٍؽَر در رخذادّبی هختلف اًجوي اس جولِ 

...گزدّوبیی، کٌفزاًظ، ًوبیؾگبُ، جؾٌَارُ ٍ 
رایگبى30%10%توبط ثب اًجويعبالًِ

22
درج لَگَی ؽزکت در کلیِ ثٌزّب، پَعتزّب ٍ اعتٌذّبی هزثَط ثِ رخذادّبی هختلف اًجوي 

...اس جولِ گزدّوبیی، کٌفزاًظ، ًوبیؾگبُ، جؾٌَارُ ٍ 
رایگبى30%10%توبط ثب اًجويعبالًِ

23
ثجت لَگَ ٍ لیٌک ارتجبعی آى ؽزکت در ثخؼ هزثَط ثِ اػضبی حقَقی ٍ حبهیبى در پبیگبُ 

اعالع رعبًی اًجوي
رایگبىرایگبى30%20,000,000عبالًِ

24
تخصیص فضب جْت ًصت اعتٌذ ٍ ثٌز ٍ تَسیغ ثزٍؽَر تجلیغبتی ؽزکت در هحل الثی 

عبختوبى اًجوي فبرؽ التحصیالى
رایگبىرایگبى30%20,000,000عبالًِ

توبط ثب اًجويعبالًِاهکبى اعتفبدُ اس ثیوِ گزٍّی تکویلی درهبى اًجوي ثزای کبرکٌبى ؽزکت25

قیوت پبیِ

(ریبل)
ثبسُ سهبًی ارایِ خذهتؽزح خذهتردیف

66085866:   فبکظ66085860:  تلفي8639/11365:عبختوبى اًجوي فبرؽ التحصیالى     صٌذٍق پغتی-داًؾگبُ صٌؼتی ؽزیف- خ آسادی-تْزاى 

اًجوي در فضبی هجبسی ؽبهل ایٌغتبگزام ٍ تلگزام (ّبی)درج آگْی در کبًبل

13
تخصیص اتبق جلغبت هجْش ثِ ٍیذئَ پزٍصکتَر ٍ تختِ ٍایت ثزد ٍاقغ در عجقِ اٍل عبختوبى 

 ًفز35اًجوي ثب ظزفیت 

درصذ تخفیف

sharifalumniassociation:    ایٌغتبگزامSharifAlumniAssociation:   کبًبل تلگزامwww.alumsharif.org: عبیت اًجوي

، تصَیز فیؼ ٍاریشی را ثِ 5859837006760363 ٍ ؽوبرُ کبرت  IR890180000000000043860143:  ؽوبرُ ؽجب43860143: لغفب پظ اس ٍاریش ّشیٌِ تؼزفِ ثِ ؽوبرُ حغبة اًجوي ًشد ثبًک تجبرت

 ارعبل فزهبییذjob@alum.sharif.eduایویل اًجوي ثِ آدرط 

. توبط حبصل فزهبییذ117 داخلی 66085860جْت کغت اعالػبت ثیؾتز ٍ عفبرػ خذهبت ثب دفتز اًجوي 

ایي خذهت ثب تؼزفِ هصَة ّز عبل فقظ ثِ اػضبی حقیقی ٍ 

.کبرکٌبى رعوی اػضبی حقَقی اًجوي ارائِ هی ؽَد

1401سال - تعرفه سرویس ها و خدمات انجمن به اعضای حقوقی

تخصیص اتبق جلغبت هجْش ثِ ٍیذئَ پزٍصکتَر ٍ تختِ ٍایت ثزد ٍاقغ در عجقِ دٍم عبختوبى 

 ًفز20اًجوي ثب ظزفیت 
14

9
 90ظزفیت حذاکثز )تخصیص فضبی آهفی تئبتز ٍاقغ در عجقِ هٌفی یک عبختوبى اًجوي 

(ًفز

تخصیص اتبق جلغبت هجْش ثِ ٍیذئَ پزٍصکتَر ٍ تختِ ٍایت ثزد ٍاقغ در عجقِ هٌفی یک 

 ًفز30عبختوبى اًجوي ثب ظزفیت 
10

ثغتِ تزکیجی خذهبت ردیفْبی ّؾتن ٍ ًْن 11

تخصیص فضبی آهَسؽی ثِ ّوزاُ ٍیذئَپزٍصکتَر، هیش ٍ صٌذلی ٍاقغ در عجقِ ّوکف 

 ًفز70عبختوبى اًجوي ثب ظزفیت  (ٍرٍدی)
12

8
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عضَ حقیقی 

سبالًِ
عضَ دائن

20%10%26,000,000(12 الی8)ًصف رٍز 

20%10%40,000,000(16 الی8)رٍز كبهل 

20%10%11,000,000(12 الی8)ًصف رٍز 

20%10%18,000,000(16 الی8)رٍز كبهل 

20%10%34,000,000(12 الی8)ًصف رٍز 

20%10%54,000,000(16 الی8)رٍز كبهل 

20%10%8,000,000(12 الی8)ًصف رٍز 

20%10%14,000,000(16 الی8)رٍز كبهل 

20%10%11,000,000(12 الی8)ًصف رٍز 

20%10%18,000,000(16 الی8)رٍز كبهل 

20%10%4,000,000سبعت در سبعبت اداری3

سبعت در سبعبت غیر3  

اداری
7,000,000%10%20

20%10%100,000,000سبالًِاستفبدُ از خذهبت ضجکِ هطبٍراى حقیقی7

10%%5توبس ثب اًجويسبالًِفعبلیت ّبی اجتوبعی ٍ ٍرزضی8

سبالًِاستفبدُ از خذهبت ثیوِ گرٍّی تکویلی درهبى اًجوي9

قیوت پبیِ

(ریبل)

درصذ تخفیف

sharifalumniassociation:    ایٌستبگرامSharifAlumniAssociation:   كبًبل تلگرامwww.alumsharif.org: سبیت اًجوي

ایي خذهت ثب تعرفِ هصَة فقط ثِ اعضبی اًجوي ارائِ 

.هی ضَد

 ٍ ضوبرُ كبرت  IR890180000000000043860143:  ضوبرُ ضجب43860143: لطفب پس از ٍاریس ّسیٌِ تعرفِ ثِ ضوبرُ حسبة اًجوي ًسد ثبًک تجبرت

 ارسبل فرهبییذjob@alum.sharif.edu، تصَیر فیص ٍاریسی را ثِ ایویل اًجوي ثِ آدرس 5859837006760363

تخصیص اتبق جلسبت هجْس ثِ ٍیذئَ پرٍشكتَر ٍ تختِ ٍایت ثرد ٍاقع 

 ًفر20در طجقِ دٍم سبختوبى اًجوي ثب ظرفیت 
6

1401سال - تعرفه خدمات و سرویس های انجمن به اعضای حقیقی

. توبس حبصل فرهبییذ117 داخلی 6085860جْت كست اطالعبت ثیطتر ٍ سفبرش خذهبت ثب دفتر اًجوي 

5
تخصیص اتبق جلسبت هجْس ثِ ٍیذئَ پرٍشكتَر ٍ تختِ ٍایت ثرد ٍاقع 

 ًفر35در طجقِ اٍل سبختوبى اًجوي ثب ظرفیت 

66085866:   فبكس66085860:  تلفي8639/11365:سبختوبى اًجوي فبرغ التحصیالى     صٌذٍق پستی-داًطگبُ صٌعتی ضریف- خ آزادی-تْراى 

1
تخصیص فضبی آهفی تئبتر ٍاقع در طجقِ هٌفی یک سبختوبى اًجوي 

( ًفر90ظرفیت حذاكثر )

تخصیص اتبق جلسبت هجْس ثِ ٍیذئَ پرٍشكتَر ٍ تختِ ٍایت ثرد ٍاقع 

 ًفر30در طجقِ هٌفی یک سبختوبى اًجوي ثب ظرفیت 
2

ثستِ تركیجی خذهبت ردیفْبی اٍل ٍ دٍم 3

تخصیص فضبی آهَزضی ثِ ّوراُ ٍیذئَپرٍشكتَر، هیس ٍ صٌذلی ٍاقع در 

 ًفر70سبختوبى اًجوي ثب ظرفیت  (ٍرٍدی)طجقِ ّوکف 
4

ثبزُ زهبًی ارایِ خذهتضرح خذهتردیف


