بسمه تعالي

فرم عضًيت اوجمه علمي علًم ي فىايري غالت ايران
خَاّطوٌذاست دس تىويل فشم ريل دلت الصم سا هجزٍل فشهبئيذ اعالعبت هَجَد دس صهبى ثجت ًبم سا دس فشم ٍاسد ًوبئيذ تب دس پشًٍذُ ضوب وبهل
دسج گشدد .اص ّوىبسي ضوب سپبسگضاسين.
محل الصاق عكس

فرم مشخصات فردي

شمارٌ عضًيت:

 .1وذهلي:

 .2تبسيخ تىويل فشم/ :

ً .3بم (فبسسي):

ً .4بم خبًَادگي (فبسسي):

ً .5بم (اًگليسي):

ً .6بم خبًَادگي (اًگليسي):

 .7تبسيخ تَلذ:

/

/

/

 .8آدسس:
 .9تلفي
.10

تلفي ّوشاُ:

.11

:E-mail

يضعيت تحصيلي
.12

آخشيي هذسن تحصيلي:

.13

سضتِ تحصيلي (وبسضٌبسي):

.14

سضتِ تحصيلي (وبسضٌبسي اسضذ) :صٌبيع ؼزايي

سبيش سضتِ ّب

.15

سضتِ تحصيلي (دوتشا):

صٌبيع ؼزايي

سبيش سضتِ ّب

دوتشا

وبسضٌبسي

وبسضٌبسي اسضذ

صٌبيع ؼزايي

سبيش سضتِ ّب

روش سضتِ تحصيلي:
روش سضتِ تحصيلي :
روش سضتِ تحصيلي:

.16

داًطگبُ هحل تحصيل:

وبسضٌبسي:

وبسضٌبسي اسضذ:

دوتشا:

.17

سبل ٍسٍد ثِ داًطگبُ:

وبسضٌبسي:

وبسضٌبسي اسضذ:

دوتشا :

آيب دسحبل حبضش داًطجَ ّستيذ؟ ثلي

خيش

دسصَست پبسخ هثجت ضوبسُ داًطجَيي خَد سا روش ًوبئيذ.

يضعيت شغلي
.15

ٍضعيت ضؽلي:

.16

دس صَست ضبؼل ثَدى:

ضبؼل(صٌبيع ؼزايي)

ضبؼل (سبيش هطبؼل)

ثخص خصَصي

ثخص دٍلتي

ثيىبس

سوت:

سسوي

.17

ًَع اضتؽبل:

.18

آيب دس دٍسُ اٍل دس اًجوي ثجت ًبم وشدُ ايذ؟ ثلي

.19

هجلػ پشداختي ثبثت حك عضَيت سبل:1390
داًطجَيبى(0510111ريال)
ًَع پشداخت :پشداخت ًمذي

.20

ايٌجبًت

پيوبًي

لشاسدادي

حكالضحوِ سبعتي

خيش

سبيش هَاسد (5110111ريال)
پشداخت ثبًىي

ّيچىذام

حك عضَيت حمَلي()2/111/111

ضوبسُ فيص:

وذ ضعجِ:

ضوي تبييذ صحت هٌذجبت فَق ٍ پزيشش هفبد اسبسٌبهِ ٍ همشسات ٍ ضشايظ عضَيت ،تمبضبي عضَيت

دس اًجوي علوي علَم ٍفٌبٍسي ؼالت ايشاى هي ًوبين.
تبسيخ:

اهضبء:

ايي لسوت تَسظ اًجوي علوي علَم ٍ فٌبٍسي ؼالت ايشاى تىويل هي ضَد:

دس تبسيخ  ..........................ثب عضَيت پيَستِ ٍ /اثستِ  /داًطجَيي  /افتخبسي آلبي  /خبًن  ........................هَافمت گشديذ.
ضوبسُ عضَيت :

اهضبي دثيش اًجوي



مذارک الزم براي عضًيت در اوجمه علمي علًم ي فىايري غالت ايران

 - 1تىويل فشم عضَيت  -2تصَيش آخشيي هذسن تحصيلي (فبسغ التحصيالى)  -3دٍ لغعِ عىس3*4
 -4تصَيش حىن وبسگضيٌي دس صَست ضبؼل ثَدى -5تصَيش وبست داًطجَيي هعتجش ٍيبگَاّي اضتؽبل ثِ تحصيل ثشاي داًطجَيبى
همغع وبسضٌبسي،وبسضٌبسي اسضذ ،دوتشي (دسج ضوبسُ داًطجَيي دس هحل هشثَعِ ٍ تىويل اعالعبت هشثَط ثِ تحصيل)  -6وپي
ضٌبسٌبهِ ٍ وبست هلي  -7تصَيش لجض پشداختي حك عضَيت (پشداخت حك عضَيت ثِ هسئَل ثجت ًبم ٍ يب ٍاسيض ثِ حسبة ضوبسُ
 022202241ثبًه هلت ضعجِ داًطىذُ التصبد ثِ ًبم اوجمه علمي علًم يفىايري غالت ايران)

