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فرم درخواست عضويت حقيقي
لطفا قبل از تکميل فرم به راهنماي پشت صفحه مراجعه فرماييد

نام خانوادگي:
نام:
محل تولد:
تاريخ تولد:
رشته:
آخرين مدرك تحصيلي:
نشاني محل کار:
فكس:
تلفن:

نام پدر:
شماره شناسنامه:
شغل:

کد ملي:
جنسيت:
پست سازماني:

E-mail :

نشاني کامل منزل:
کدپستي:
تاريخ آغاز فعاليت حرفه ای:
تخصص :هيدروليک
اقليم شناسي
دارای سوابق  :آموزشي

تلفن همراه:

تلفن:
محيط زيست
منابع آب
اجتماعي
زمين شناسي
پژوهشي

آب و فاضالب
اقتصادی
فني

آبياری و زهكشي
حقوقي

سوابق تحصيلي:
مقطع تحصيلي

رشته/گرايش

دانشگاه/دانشكده

شهر/کشور

سال فارغ التحصيلي

چگونگي آشنايي با انجمن:

هدف از عضويت در انجمن:

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 مهندسي منابع آب و رشتههای 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 رشتههای مرتبط با علوم و مهندسي منابع 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 ( )9۸/15/11به شرح زير است( :تمامي مبالغ به ريال ميباشند)
نوع عضويت

يکساله

دوساله

سه ساله

پنجساله

مادام العمر

پيوسته و وابسته

751/111

-

1/511/111

2/511/111

7/511/111

دانشجويي

511/111

۸11/111

-

-

-

نحوه پرداخت حق عضوويت :داوطلبان ميبايستتي مبلغ حق عضتويت را به شوماره اارت  61۱7991199521127و يا شوماره حساب
 11157905۱0115بانک ملي ايران -شتعبه فلسطين شمالي-کد  -406به نام انجمن علوم و مهندسي منابع آب واريز نمايند و اصل فيش

بانكي را همراه فرم ارسال نمايند .شماره شبا بانک ملی  IR 0911711111111157905۱0115است.
 -۱مدارك الزم جهت عضويت:
 -1-3فرم تكميل شده درخواست عضويت (نشاني پستي خود را دقيقا مشخص فرماييد و در صورت تغيير آدرس مراتب را در اسرع وقت به
دفتر انجمن اطالع دهيد).
 -2-3تصتتوير آخرين مدرك تحصتتيلي برای داوطلبان عضتتويت پيوستتته و وابستتته (حتياالمكان) و کارت دانشتتجويي يا گواهي اشتتتغال به
تحصيل برای داوطلبان عضويت دانشجويي (در قالب يک فايل )PDF
 -3-3تصتوير عكس  ، 3*6تصتوير رو و پشتت کارت ملي جديد (در صتورت عدم دريافت ،تصتوير پشت و روی کارت ملي قديمي به همراه
رسيد تعويض آن) (در قالب يک فايل  )PDFو کليه صفحات شناسنامه (در قالب يک فايل )PDF
 -6-3تصوير فيش واريزی
 -5-3رزومه کامل شامل توانمندیها و سوابق کاری (در قالب يک فايل )PDF
 -0نحوه ارسال مدارك:
لطفتا کليته متدارك متكکور در بنتد  5ميبتايستتتت همزمتان از طريق ( )1آيدی تلگرام  )2( ،@ir_wra_officeايميل انجمن به آدرس
 ir_wra@yahoo.comو ( )3شماره تماس  191۱62۱۱۱05واتس اپ گردد .کليه مكاتبات در ادامه صرفا از طريق واتس اپ انجام خواهد
شد( .اين شماره فقط پاسخگوی پيام ميباشد .خواهشمند است از تماس خودداری فرماييد).
 -5مزاياي عضويت حقيقي:
 -1-5صدور اارت و گواهي عضويت بصورت الکترونيکي و در حداقل زمان ممكن
 -2-5امكان امتيازآوري در بنياد ملي نخبگان با استفاده از گواهي عضويت
 -3-5حمايت از فعاليتهای علمي و تخصصي اعضا در اانال تلگرام انجمن و وبسايت و گروه واتساپ انجمن (بزودی)
 -6-5استفاده از ظرفيت علمي اعضا با هدف مشارکت در طرحهاي آموزشي ،پژوهشي ،مشاورهاي و نشستهاي تخصصي
 -5-5امكان ارائه نمايندگي استاني به اعضا با لحاظ شرايط آييننامه مربوطه
 -4-5امكان حضور اعضا در دورهها و اارگاههاي آموزشي انجمن با شرايط ويژه
 -۷-5تسهيل شرايط حضور اعضا در رويدادهاي علمي و تخصصي در حوزههای مرتبط
 -۸-5امكان ثبت نام و ارائه مقاله اعضا در انفرانس هاي مديريت منابع آب ايران با شرايط ويژه
 -۹-5استفاده از ظرفيت اجرايي اعضا با هدف مشارکت در فعاليتهای دبيرخانهای انجمن و ارائه گواهي همكاری

