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 8831که در سال  ندجهت تاسيس اقدام نمودسپيده اربابی  به نمايندگی دکتر 8811هيئت موسس انجمن در سال 

و ارت لموم، تحقيقات و فناور  گرديدند. اويين  موفق به کسب  مجو  رسمی فااييت ا  کميسيو  انجمن ها  لممی

انجمن  8838منظور تايين هيئت مديره تشببب ي  و در مردادماه سبببال ه ب 8831مع لمومی انجمن در مهرماه مج

تاداد قاب  توجه اين انجمن با با وجود نوپا بود ، در آمد.  سببا ما  ثبت اسببناد و امشو کشببور نهايتا به ثبت رسببمی

برخوردار ا  مقبوييت لممی در سطح ممی و بين ايمممی که بانوا   انجمنی است فاال، پويا، تاثير گذار و ،لضو رسمی

شاخه  8838در نيمه دوم سال شبناخته می شبود. و شباخه ايرانی انجمن بين ايمممی  لضبو رسبمی انجمن آسبيايی

نجمن در تشش اسببت تا با دانشببجويی انجمن در وا د لموم دارويی دانشببآاه آ اد اسببشمی تشبب ي  گرديده اسببت. ا

ها  لمومی و تخصصی موتاژ  کار کرده، به دنبال گسترش آگاهی ها  مختمف موادتش ي  شب ه ممی بر رو  جنبه

  در جاماه و محيط  يست باشد تا به لنوا  اين  مينه با هدف کاهش اثرات مواد موتاژ و گسترش مر ها  دانش در

 .مرجع لممی و فنی ممی در اين  مينه شناخته و مفيد واقع گردد يک

 

 فرم ردخواست عضویت حقیقی

                                                  نام:  

 : نام خانوادگی

 نام پدر   :                               

 شماره شناسنامه  :                                                

    کدممی :

 : پستی آدرس

 پست اي ترونيک:

  تمفن:

 نمابر:

  تمفن همراه:

 کارشناسی                    کارشناسی ارشد                         دکتر              تحصيشت:درجه 

 مشخصات شغمی :

 

http://www.ir-ems.ir/


     :  در صورت فااييت در دانشآاه  لممیمرتبه 
  استاد                                      دانشيار                    استاديار                        مربی             

             

   کارشناس ارشد                                 کارشناس     مقطع : در دانشجو 

 تخصص و  و ه فااييت:  

 

 دانشجويی                                 وابسته                          پيوسته  نوع لضويت درخواستی:

 : متقاضی لضويت مح  امضا

 فرم: کرد  پر تاريخ

 

 :لضويت ساييانه   ق

 ریال 033,333مرتبط طبق اساسنامه انجمن هاي رشته كليه باالتر و ارشد كارشناسي مقطع التحصيالن فارغ: پيوسته

 ریال233,333علوم مرتبط طبق اساسنامه كارشناسي مقطع التحصيالن فارغ :وابسته

 ریال 033,333مرتبط   رشته  دانشجویان كليه :دانشجویي

بايسببت  ق لضببويت را به شببماره  سببا  در صببورت تاييد لضببويت توسببط هيات مديره انجمن، متقاضببی می*

جار  فراگير بانک تجارت به نام انجمن مواد جهش  ا واريز و اس ن فيش واريز  و يک قطاه ل س  1860101480

 خود را به پست اي ترونيک انجمن ارسال نمايد.

  گ نبش -آينه بموار -پابرجا امير شهيد خيابا  -قمهک راهی دو -شرياتی دکتر خيابا  -تهرا   :انجمن  دفتر نشاني

 اسشمی آ اد دانشآاه دارويی لموم وا د پژوهشی مااونت -84 پشو -غربی يخ

 بموار -پابرجا امير شهيد خيابا  -قمهک راهی دو -شبرياتی دکتر خيابا  -تهرا   : نشااني دبيراانه امور دانشجویي

 اسشمی آ اد دانشآاه دارويی لموم وا د پژوهشی مااونت -84 پشو -غربی يخ گ  نبش -آينه

108-00116822ن: دفتر انجم کستلف 

آدرس پست الکترونيک:   ems.irinfo@ir 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 اين بخش توسط انجمن ت مي  می شود:

 ندارد  دارد                               ل س 

   ندارد   دارد                            :  ر ومه
 دانشجويی                     پيوسته                       وابسته   :   پذيرفته شده نوع لضويت

 

  مح  امضا  رئيس انجمن: 

 

mailto:info@ir-ems.ir

