
 

   

 
Iranian Water Resourses Assosiation (IR-WRA)    

 

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

 

 ملي: کد                       نام پدر:       :                  ادگينام خانو      نام:         

 : جنسيت                      :          شماره شناسنامه          :           محل تولد        لد:            توتاريخ 

 آخرين مدرك تحصيلي:                    رشته:                        شغل:                    پست سازماني:

 نشاني محل کار:

 تلفن:                                     فكس:                                                  

E-mail :                                     

     منزل: کامل نشاني

  تلفن همراه:                         تلفن:                                         کدپستي:

 تاريخ آغاز فعاليت حرفه ای:

    يو زهكش یاريآب          آب و فاضالب           ستيز طيمح              منابع آب            کيدروليهتخصص:      

 يقوقح       یاقتصاد                 ياجتماع         يشناس نيزم         يشناس مياقل                

 سوابق :  آموزشي                             پژوهشي                                 فني دارای

 سوابق تحصيلي: 

 سال فارغ التحصيلي شهر/کشور دانشگاه/دانشكده رشته/گرايش مقطع تحصيلي

     

     

     
 

 چگونگي آشنايي با انجمن:
 

 

 هدف از عضويت در انجمن:
 

 
 

شوم که دارم و متعهد مي درخواست عضويت در انجمن علوم و مهندسي منابع آب را ،ييد مندرجات فوقضمن تأاينجانب 

 نمايم.کليه مقررات اساسنامه انجمن را رعايت 

 تاريخ:                                     امضا داوطلب                                                                     



 

 حقيقي راهنماي تکميل فرم درخواست عضويت

 به نكات زير توجه نمايند از داوطلبان محترم تقاضا مي شود قبل از تكميل فرم 

 ويت عبارت است از:جمن انواع عضاساسنامه ان 6بر طبق ماده  -1

 باشند. ههای وابستعلوم و مهندسي منابع آب و رشتههای مرتبط با رشته ارای درجه کارشناسي ارشد درحداقل دافرادی که  يهکل: عضويت پيوسته -1-1

  باشند ههای وابستع آب و رشتهسي منابدنعلوم و مههای مرتبط با رشته در شناسيکه دارای درجه کارکليه افرادی  -الف:  عضويت وابسته -1-2

 باشند. اغلشه های وابستعلوم و مهندسي منابع آب و رشتههای مرتبط با رشته درسال به نحوی  5کارشناسي هستند و مدت درجه رادی که کليه اف –ب  

   دارند. به تحصيل اشتغال های وابستهو رشتهعلوم و مهندسي منابع آب های مرتبط با در رشته جوياني کهکليه دانش: عضويت دانشجويي -1-3

 (باشندتمامي مبالغ به ريال مي) :است به شرح زير (11/15/9۸) مجمع عمومي انجمنيم انه بر طبق تصمت ساليحق عضويمبلغ  -2

 وع عضويتن يکساله هدوسال سه ساله پنجساله مادام العمر

 و وابسته پيوسته 111/751 - 111/511/1 111/511/2 111/511/7

 دانشجويي 111/511 111/۸11 - - -

 

ره حساب ماشو يا و 61۱7991199521127شوماره اارت بايستتي مبلغ حق عضتويت را به داوطلبان مي رداخت حق عضوويت:حوه پن

اصل فيش  و واريز نمايند دسي منابع آبنام انجمن علوم و مهنه ب -406کد -شتعبه فلسطين شمالي -نک ملي ايرانبا 11157905۱0115

 .است IR 0911711111111157905۱0115 بانک ملی ره شباشما .بانكي را همراه فرم ارسال نمايند

 مدارك الزم جهت عضويت: -۱

ه ب اسرع وقت در فرماييد و در صورت تغيير آدرس مراتب را مشخص انشاني پستي خود را دقيق) شده درخواست عضويت فرم تكميل -3-1

 (هيد.دفتر انجمن اطالع د

 گواهي اشتتتغال بهکارت دانشتتجويي يا  و االمكان(و وابستتته )حتيداوطلبان عضتتويت پيوستتته تصتتوير آخرين مدرك تحصتتيلي برای  -3-2

 (PDF)در قالب يک فايل  رای داوطلبان عضويت دانشجوييبتحصيل 

 پشت و روی کارت ملي قديمي به همراه تصتوير)در صتورت عدم دريافت،  جديد کارت ملي رو و پشتت ، تصتوير 3*6عكس  تصتوير -3-3

 (PDFدر قالب يک فايل کليه صفحات شناسنامه )و  (PDFدر قالب يک فايل ( )آن رسيد تعويض

 فيش واريزیتصوير  -3-6

 (PDFدر قالب يک فايل )ها و سوابق کاری کامل شامل توانمندی رزومه -3-5

 :نحوه ارسال مدارك -0

 درسآايميل انجمن به  officeir_wra@، (2)_ امتلگرآيدی  (1) از طريق بتايستتتت همزمتانمي 5 دبنت در ك متكکورلطفتا  کليته متدار

m_wra@yahoo.coir انجام خواهد  کليه مكاتبات در ادامه صرفا از طريق واتس اپگردد.  واتس اپ 191۱62۱۱۱05شماره تماس  (3) و

 باشد. خواهشمند است از تماس خودداری فرماييد.(مي پاسخگوی پيام فقط)اين شماره  شد.

 :حقيقي عضويتمزاياي  -5

 و در حداقل زمان ممكن ت بصورت الکترونيکيگواهي عضوياارت و صدور  -5-1

 تبا استفاده از گواهي عضوي امتيازآوري در بنياد ملي نخبگانامكان  -5-2

 انجمن )بزودی( اپو گروه واتس و وبسايت نانجم اانال تلگرامدر های علمي و تخصصي اعضا حمايت از فعاليت -5-3

 صيهاي تخصو نشستي ااورههاي آموزشي، پژوهشي، مشطرحبا هدف مشارکت در اعضا از ظرفيت علمي  استفاده -5-6

 نامه مربوطهبا لحاظ شرايط آيين به اعضا نينمايندگي استا ئهان اراامك -5-5

 انجمن با شرايط ويژهاي آموزشي هها و اارگاهدورهدر  اعضا امكان حضور -5-4

 رتبطهای مدر حوزه رويدادهاي علمي و تخصصيور اعضا در تسهيل شرايط حض -5-۷

 با شرايط ويژه مديريت منابع آب ايران هاي انفرانسدر  اعضا ارائه مقالهو  امامكان ثبت ن -5-۸

 ای انجمن و ارائه گواهي همكاریهای دبيرخانهدر فعاليت با هدف مشارکت اعضا استفاده از ظرفيت اجرايي -5-۹


