
نتتیک ایرانیانجمن مهندسی ژئوس

حقیقی حامیانفرم درخواست عضویت در انجمن توسط 

*

:مشخصات فردي ***

: دانشگاهیدانشگاهی و غیر كمدار***
عنوان مدركگرایش/رشتهآموزشگاه/دانشگاهسال اخذ مدرك

با کدام نشانی شما باشد ؟      محل کار             محل سکونت         صندوق پستی        انجمندهید مکاتبات ترجیح می
نشانی سکونت                  ** 

: .........................................................خیابان : .................................................. شهر : ...................................................... استان ...............................................  :کشور 
: .....................................................کدپستی : ................................................................... پالك ........................................................................................ : ............کوچه 

:مشخصات شغلی ** 
توضیحات  سمت  محل کار 

.........................................................: خیابان : .................................................. شهر : ...................................... استان : .....................................  کشور 
: .....................................................کدپستی : ................................. پالك : ............................................................................. کوچه 

نشانی محل
:کار

جاي عکس

. باشداختیاري می** مشخص شده است الزامی و قسمتهاي *** ی که با عالمت یتکمیل قسمتها
. شودمشخص شده است توسط انجمن تکمیل می* قسمتهایی که با عالمت 

ـ:عضویت شماره 

)درج نمایید ه التینبلطفاً نام و نام خانوادگی خود را ( ...................................................                    : نام خانوادگی 

Last Name :

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

Name :

: .....................................................نام پدر ــ :                 کد ملی 

.................................محل تولد: ...............................شناسنامه شماره سال               ماهروز:تاریخ تولد 

مجرد             متأهل               :     مذکر            مؤنث                 وضعیت تأهل : جنسیت 



: اطالعات تماس ** 
:     .............................................................................      دورنگار  :   ......................................................................       تلفن منزل 

: .............................................................................    تلفن همراه  :  ................................................................     تلفن محل کار 
:نشانی الکترونیک ** 

E-mail1: URL:

E-mail 2:

:صندوق پستی 

: سوابق شغلی و تجربیات **
شرح فعالیت مدت فعالیت سمت محل کار

:           عضویت یا همکاري با سایر انجمن ها، کانون ها و مجامع ** 
نوع همکاري تا تاریخ  از تاریخ نام انجمن

:       توجه 
:را دارید با ذکرفعالیت پیشنهادي توضیح دهید انجمندر صورتی که تمایل به همکاري با 

انتشارات شرکت در کمیته هاي تخصصیگردهمائی هاي عمومی و تخصصی       برگزاري بازدیدهاي علمی صنعتی      برگزاري 
حضور در مجامع 

.....................................................................................................:............................................................................................................................و توضیحات موارد دیگر
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

دارم که در اعالم آمادگی نموده و اظهار مینتتیک ایران یئوسبا تکمیل فرم فوق جهت عضویت در انجمن مهندسی ژ... .....................................اینجانب***
.انجمن نخواهم داشتمدیره، هیچ گونه ادعایی نسبت به هیئت)به هر دلیل ( انجمن انحاللصورت

: ......................................تاریخ تکمیل فرم 
: ......................................امضاء 

پالك . )نوبخت(خیابان عربعلی. )آپادانا(خیابان خرمشهر. خیابان سهروردي شمالی تهران، : دبیرخانه انجمنت تکمیل شده را به نشانیلطفاًٌ فرم عضوی
نمائیدفکس 021-88744262یا به شماره و 3طبقه . 58
Email: iran_geosynthetics@yahoo.com
Website:www.iranigs.com
 اطالع دهیدانجمنخواهشمند است هر نوع تغییر در نشانی یا مشخصات ثبت شده در این فرم را به .


