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از این که خانه ی کار و دیدار کارمان را انتخاب 
کرده اید، خرسندیم.
آنچه پیِش روی شماست معرفی  انواع عضویت های 
حقیقی و حقوقی در کارمان است.

شـما می توانیـد بـا انتخـاب عضویـت حقیقـی و حقوقـی بـه صـورت ماهانـه یـا 
سـاالنه در خانـه ی کار و دیـدار کارمـان، به عنـوان یک باشـگاه خصوصی ویژه ی 

حرفه منـدان، عضـو شـده و از مزایـای ویـژه ی اعضـا اسـتفاده فرمایید.  

تجربـه ی شـما از عضویـت در کارمـان دربرگیرنـده ی ۳ ویژگـی اصلـی خواهـد 
بـود: اول، دریافـت میزبانـی و خدماتـی در سـطح اسـتانداردهای روز دنیا؛ دوم، 
ارتبـاط بـا جامعـه ای منتخب و طـراز اول از حرفه مندان و برخـورداری از فرصت 
معاشـرت و تعامـات حرفـه ای با ایشـان؛ سـوم، حضـور در فضایی بـا معماری 
بااصالـت و طراحـِی داخلـی فکرشـده )در کارماِن تهـران(، و بهره مندی از محیط 

پیرامونـی زیبـا و سرشـار از فراغ بـال )در کارماِن لواسـان(. 
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حق عضویت ماهانه:
 28/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عضویت کار

مناســب افرادی ســت کــه بــه صــورت انفــرادی فعالیــت دارنــد 
و بــا افــراد دیگــر به نــدرت جلســه دارنــد.

مزایای عضویت کار:
 امــکان اســتفاده از فضاهــای عمومــی کارمــاِن تهــران )از ۸ 

صبــح تــا ۶ عصــر در طــول روزهــای کاری هفتــه(
 امــکان بــه همــراه داشــتن ۱ نفــر میهمــان، تــا ۵ نوبــت در مــاه 

و بــرای دیدارهــای حداکثر ۲ ســاعته،
ــان  ــرای میهم ــی )ب ــای عموم ــی، در فضاه ــی قبل ــا هماهنگ  ب

ــا خــارج از  بیــش از ۱ نفــر و ی
ــا  وضعیــت ذکرشــده، الزم اســت اتــاق جلســات رزرو شــده و ی

ــک روزه پرداخــت شــود.( ــه ورودی ی هزین
 بهره مندی از:

۱۰۰ درصــد تخفیــف شــرکت در رویدادهــای کارمــان، بــه صــورت 
محــدود )چنانچــه برگزارکننــده کارمــان باشــد.(

10 درصد تخفیف شــرکت در کارگاه های آموزشــی و سمینارهای 
کارمان )چنانچه برگزارکننده کارمان باشــد.(
۲۰ درصد تخفیف در رزرو اتاق های جلسات 
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حق عضویت ماهانه:
 55/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عضویت همکار

مناسب افرادی ست که به صورت انفرادی کار می کنند و در عین 
حال اغلب جلسات دو نفره دارند. 

 مزایای عضویت همکار:
 امکان استفاده از فضاهای عمومی کارماِن تهران )از ۸ صبح تا 

۶ عصر در طول روزهای کاری هفته(
 امکان به همراه داشتن ۱ نفر میهمان، به صورت نامحدود، با 

هماهنگی قبلی، در فضاهای عمومی
 )برای میهمان بیش از ۱ نفر و یا خارج از وضعیت ذکرشده، الزم 

است اتاق جلسات رزرو شده
که شامل ۳۰ درصد  پرداخت شود  یک روزه  ورودی  یا هزینه  و   

تخفیف است.(
 بهره مندی از:

۱۰۰ درصد تخفیف برگزاری ۲ جلسه ی ۲ ساعته در طول ماه 
۱۰۰ درصد تخفیف شرکت در رویدادهای کارمان، به صورت محدود 

)چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(
و سمینارهای  آموزشی  کارگاه های  در  10 درصد تخفیف شرکت 

کارمان )چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(
۲۰ درصد تخفیف در رزرو اتاق های جلسات 

۵ درصد تخفیف در رزرو فضا برای برگزاری رویداد و کارگاه آموزشی
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حق عضویت ماهانه:
 75/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عضویت مستشار

مناسب افرادی ست که اغلب در انواع مشاغل مشاوره ای فعال 
هستند و گاهی به یک دفتر کار اختصاصی موقت نیاز دارند.

مزایای عضویت مستشار:
 استفاده ی رایگان به مدت ۲۴ ساعت غیرمتناوب و ثابت از یکی 

از اتاق های جلسات، به انتخاب کارمان
 امکان به همراه داشتن ۵ نفر میهمان، به صورت نامحدود، با 

هماهنگی قبلی
 ۸ ساعت استفاده ی رایگان از فضاهای عمومی کارمان

 بهره مندی از:
۱۰۰ درصد تخفیف شرکت در رویدادهای کارمان، به صورت محدود 

)چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(
و سمینارهای  آموزشی  کارگاه های  در  10 درصد تخفیف شرکت 

کارمان
 )چنانچه برگزارکننده کارمان باشد.(

40  درصد تخفیف در رزرو فضا، در صورت ادامه ی حضور پس از 
مدت زمان رزروشده ی همیشگی

۲۰ درصد تخفیف در رزرو اتاق های جلسات 
۵ درصد تخفیف در رزرو فضا برای برگزاری رویداد و کارگاه آموزشی
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نظــر بــه خصوصی بــودن کارمان بــه عنوان یک باشــگاه ویــژه ی حرفه منــدان، الزم 
بــه ذکــر اســت کــه دریافــت عضویت هــا، پــس از یــک دیــدار حضــوری در کارمــان  
و در ادامــه منــوط بــه قبــول قواعــد و روال حضــور و عضویــت خانــه ی کار و دیــدار 
از ســوی عالقه منــدان ارجمنــد می باشــد. همچنیــن اولیــن نوبــت عضویت هــای 

حقیقــی و حقوقــی کارمــان فقــط بــه صــورت ماهانــه می باشــد. 
و در آخــر اینکــه ظرفیــت عضویت هــای خانــه ی کار و دیــدار کارمــان محــدود بــوده 
و در صــورت تکمیــل ظرفیــت، کارمــان از پذیــرش اعضــای جدیــد معــذور اســت.
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ـکارماِن تهران؛ خیابـان پاسداران
پایین تر از میدان نوبنیاد،

خیـابان ـکوهستـان یکم، پالک ۵

ـکارماِن لواسان؛ بلوار امام خمینی،  
خیابان اتحاد، گل های پنجم، پالک ۵

تلفـن:  7۴۵۳9۰۰۰ ۰۲۱
فکس:  ۲۲۵۴۴۱7۰ ۰۲۱

)روی آیـکن ها ـکلیکـ ـکنید(

www.kaarmaan.house
info@kaarmaan.house

https://kaarmaan.house/
https://kaarmaan.house/
https://www.instagram.com/kaarmaan.house
https://www.linkedin.com/company/kaarmaan-house/
https://www.youtube.com/channel/UC2e7osgf1RvGrfrewXDcIAA
https://www.facebook.com/Kaarmaan-House-Kaarmaan-352749081941409/



