
 تعاليبسمه

 ايران چینه شناسیفرم عضويت در انجمن 

 
 : .......................................................................  نام       

           
   First name:…………………………………  

 
 نام خانوادگي: ......................................................     

                                          
Last name:………………………………….    

 
   ................: .........شناسنامه شماره: .................... صدور محل: .......................   تولد محل: ...................   تولد تاريخ: ..........................   پدر نام    

 □زن         □: ......................................   جنس:    مرد ملي کد شماره
 ................................................................    پست سازماني: ........................................   محل کار: ..............شغل: 

 سوابق تحصيلي:
 التحصيليسال فارغ شهر/کشور دانشگاه/دانشکده رشته/گرايش مقطع تحصيلي

          
          
          

  
 □ دانشجويي              □وابسته                □نوع عضويت:     پيوسته 

 .........................................................نشاني محل کار: ..................................................................................
 .........................................................................     تلفن: ...............................................     دورنگار: ......کدپستي: 

 ....................................................................................نشاني منزل: ...........................................
 ........................کدپستي: ..................................................     تلفن: .................................     تلفن همراه: ......

 ..................................................................................آدرس پست الکترونيکي: ............................................
       □منزل            □مکاتبات توسط:      محل کار  

شوم دارم و متعهد ميشناسي نفت ايران را ضمن تاييد مندرجات فوق، درخواست عضويت در انجمن زمين .............................................. اينجانب

 که کليه مقررات اساسنامه انجمن را رعايت کرده و از انجام اعمال مغاير با اهداف انجمن دوري گزينم.
 امضاء:                      

 مبلغ حق عضويت ساالنه:
    شد در سي ار شنا سته )افرادي که حداقل داراي درجه کار سي هاي گرايشاعضاي پيو شنا مهندسي معدن  ، مهندسي نفت، زمين 

 صد هزار ريال؛پان باشند(:مي با چينه شناسي هاي مرتبط رشته
   نحوي سال به 5ها و يا افرادي که داراي درجه کارشناسي هستند و مدت اعضاي وابسته )افراد داراي درجه کارشناسي در اين رشته

 هزار ريال؛سيصدها شاغل باشند(: در اين رشته
      ينهبا چ هاي مرتبط رشتهو ساير مهندسي معدن  ، مهندسي نفت، شناسي هاي زمينعضاي دانشجويي )دانشجوياني که در رشتها

 هزار ريال.دويست به تحصيل اشتغال دارند(:  شناسي
 مدارک الزم برای عضويت:

 فرم تکميل شده درخواست عضويت،  -

                                

                                

                                

                                



 االمکان(، تصوير آخرين مدرک تحصيلي براي داوطلبان عضويت پيوسته و وابسته )حتي -

 (، 3×4االمکان گواهي اشتغال به تحصيل براي داوطلبان عضويت دانشجويي، يک قطعه عکس )حتي -

 ۳۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱شماره شبا   و ۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱حساب کوتاه مدت شماره  فيش بانکي به حساب سپرده -

 . چينه شناسي ايران در شرف تاسيسبابت عضويت در انجمن  مرکزي نکباشعبه 
کدپستي  -دانشگاه خوارزمي   - 4۰شماره  - مفتحشهيد  خيابان - انقالب خيابان - لطفا کليه مدارک را با پست سفارشي به نشاني تهران

 ارسال فرماييد. ۱4۹۱۱-۱5۷۱۹
  ۸۸3۲۹۲۲۰-3: تلفن 

                                

   Email:Strat.ass@khu.ac. ir آدرس پستی ارتباط با انجمن:
 



 

 

  

 


