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فرم درخواست عضويت حقيقي
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عضويت در کميتههاي تخصصي:
رديف

نام کميته

رديف

نام کميته

1

حكمروايي (حكمراني) آب

5

وقايع حدی و تغيير اقليم

2

آب مجازی

6

اقتصاد آب

3

جمعيت و بحران آب

7

کيفيت منابع آب

4

اکوسيستمهای آبي و چرخه زيستي

اينجانب ضمن تأييد مندرجات فوق ،درخواست عضويت در انجمن علوم و مهندسي منابع آب را دارم و متعهد ميشوم که
کليه مقررات اساسنامه انجمن را رعايت نمايم.
امضا داوطلب
تاريخ:

راهنماي تکميل فرم درخواست عضويت حقيقي
از داوطلبان محترم تقاضا مي شود قبل از تكميل فرم به نكات زير توجه نمايند
 -1بر طبق ماده  6اساسنامه انجمن انواع عضويت عبارت است از:
 -1-1عضويت پيوسته :کليه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسي ارشد در رشتههای مرتبط با علوم و مهندسیي منیابع آب و رشیتههای
وابسته باشند.
 -2-1عضويت وابسته:
الف -کليه افرادی که دارای درجه کارشناسي در رشتههای مرتبط با علوم و مهندسي منابع آب و رشتههای وابسته باشند
ب – کليه افرادی که درجه کارشناسي هستند و مدت  5سال به نحوی در رشتههیای میرتبط بیا علیوم و مهندسیي منیابع آب و
رشتههای وابسته شاغل باشند.
 -3-1عضويت دانشجويي :کليه دانشجوياني که در رشتههای مرتبط با علوم و مهندسي منابع آب و رشتههای وابسته به تحصيل اشتغال دارند.
 -2مبلغ حق عضويت ساليانه بر طبق تصميم مجمع عمومي انجمن ( )93/11/30به شرح زير است:
 -1-2اعضا پيوسته و وابسته 400/000 :ريال
 -2-2اعضا دانشجويي 300/000 :ريال
نحوه پرداخت حق عضويت :داوطلبان ميبايستي مبلغ حق عضويت را به شماره کارت  603۷991199۵2012۷و يا شماره حساب
 010۵۷94۵3400۵بانک ملي ايران -شعبه فلسطين شمالي-کد  -604به نام انجمن علوم و مهندسي منابع آب واريز نمايند و اصل

فيش بانكي را همراه فرم ارسال نمايند .شماره شبا بانک ملی  IR 4901۷000000010۵۷94۵3400۵است.
 -4در تکميل فرم درخواست به نکات زير توجه فرماييد:
 -1-4برگه را خوش خط ،خوانا و با دقت تكميل فرماييد.
 -2-4نشاني پستي خود را دقيقا مشخص فرماييد و در صورت تغيير آدرس مراتب را در اسرع وقت به دفتر انجمن اطالع دهيد.
 -۵مدارك الزم جهت عضويت:
 -1-5فرم تكميل شده درخواست عضويت
 -2-5تصوير آخرين مدرك تحصيلي برای داوطلبان عضويت پيوسته و وابسته (حتياالمكان) و کارت دانشجويي يا گواهي اشیتغال بیه تحصیيل
برای داوطلبان عضويت دانشجويي
 -3-5تصوير عكس  ، 3*4تصوير کارت ملي و شناسنامه
 -4-5فيش و يا شماره پيگيری مذکور در بند 3
 -6نحوه ارسال مدارك:
لطفاُ کليه مدارك مذکور دربند  5را از طريق آيدی تلگرام  ،@ir_wra_officeايميیل انجمین بیه آدرس  ir_wra@yahoo.comو يیا
پست سفارشي به نشاني دفتر انجمن علوم و مهندسي منابع آب واقع در :تهررا  ،خ فلسرطين شرمالي ،نرسريده بره زرتشرت ،کوچره
پرويزروشن ،شماره  ،28ط  4تلفکس 8891۵686 :ارسال فرماييد ( .وب سايت انجمن(www.iranwra.ir :
 -۷مزاياي عضويت حقيقي:
 -1-7صدور کارت و گواهي عضويت بصورت الکترونيکي و در حداقل زمان ممكن
 -2-7حمايت از فعاليت های علمي و تخصصي اعضا در کانال تلگرام انجمن
 -3-7استفاده از ظرفيت علمي اعضا با هدف مشارکت در طرحهاي آموزشي ،پژوهشي ،مشاورهاي و نشستهاي تخصصي
 -4-7امكان ثبتنام اعضا در کميتههاي تخصصي انجمن با موضوعات ( )1حكمروايي (حكمراني) آب )2( ،آب مجازی )3( ،جمعيت و بحیران
آب )4( ،اکوسيستمهای آبي و چرخه زيستي )5( ،وقايع حدی و تغيير اقليم )6( ،اقتصاد آب و ( )7کيفيت منابع آب.
 -5-7امكان ارائه نمايندگي استاني به اعضا با لحاظ شرايط آييننامه مربوطه (جهت کسب اطالعات بيشتر به وبسايت انجمن مراجعه شود)
 -6-7امكان حضور اعضا در دورهها و کارگاههاي آموزشي انجمن با شرايط ويژه
 -7-7تسهيل شرايط حضور اعضا در رويدادهاي علمي و تخصصي در حوزههای مرتبط
 -8-7امكان ثبت نام و ارائه مقاله اعضا در کنفرانس هاي مديريت منابع آب ايرا با شرايط ويژه

