فرم درخواست عضویت در انجمن متخصصان محیط زیست ایران
وابسته

درخواست عضویت  :پیوسته 

حقوقی

دانشجویی

نام:
نام خانوادگی
تحصیالت :کارشناسی

دکتری

کارشناسی ارشد 

خبرگان بدون مدرک:
دانشجوی رشته:
سایر رشته های دانشگاهی 

تخصص :محیط زیست 

نام ببرید:

فعالیت های موثر در زمینه محیط زیست:
عضویت در سایر انجمن ها و مجامع
در صورت احراز عضویت ،در کدامیک از گروه ها و کمیته های تخصصی انجمن تمایل به همکاری دارید:
-1گروه تنوع زیستی



 -8گروه مواد زاید جامد



 -15گروه آلودگی محیط زیست



 -2گروه بهداشت محیط



 -9گروه حقوق و محیط زیست



 -16گروه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست



 -3گروه توسعه پایدار



-10گروه بیوتکنولوژی



 -17گروه منابع طبیعی



 -4گروه آب و فاضالب



 -11گروه اقتصاد و محیط زیست



 -18گروه بین الملل



 -5گروه کیفیت هوا و انرژی



 -12گروه هنر و محیط زیست



-19گروه طراحی محیط



 -6گروه صدا



 -13گروه انرژی های تجدیدپذیر



 -7گروه ارزیابی زیست محیطی



 -14گروه دریا



-

گروه آمایش (شاخه دانشجویی انجمن) 

 فعالیت این کمیته شامل تهیه اخبار ،پیک و سایر فعالیت های زیست محیطی می باشد( .عضویت در گروه آمایش شامل
اعضای غیر دانشجو نیز می باشد)
سایر تخصص ها  را نام ببرید:
زمینه های همکاری افتخاری با انجمن (درصورت تمایل)
 کمیته آموزش و پژوهش (ارایه مقاله و ترجمه متون) کمیته انتشارات (تایپ ،چاپ)... ،-

کمیته آمار و اطالعات (تهیه گزارش و خبر)

 -کمیته پذیرش و روابط عمومی






 کمیته گردهمایی (برگزاری سمینارها ،نمایشگاه ها و امور بازدید) کمیته امور هنری( ،عکاسی ،فیلمبرداری)... ، -کمیته رایانه (امورکامپیوتر و اینترنت)





شرایط عضویت در انجمن:
 -1عضویت پیوسته :موسسان انجمن و کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی یا باالتر در یکی از رشته های محیط زیستت یتا
بهداشت محیط بوده و همچنین سایر رشته های دانشگاهی که در زمینه های زیست محیطتی فعالیتت متوثر و مفیتد داشتته ویتا
صاحب نظر باشند .می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند(.تنها این اعضاء حائز شرایط را دارا می باشند)
 -2عضویت وابسته :الف -کلیه افرادی که دارای درجه کارشناسی نباشند.
ب -خبرگان بدون مدرک دانشگاهی که دارای خدمات موثر در زمینه هتای زیستت محیطتی هستتند متی
توانند وابسته به انجمن باشند.
 -3عضویت دانشجویی :کلیه دانشجویانی که در رشته های محیط زیست و بهداشت محیط به تحصیل اشتغال دارند.

حق عضویت در انجمن:
حق عضویت اعضاء پیوسته  500/000/-ریال و حق عضویت دانشجویی  200/000/-ریال می باشند
ضمناً شماره حساب جاری سیبا  0105749903001و یا شتماره کتارت  6037991899519643بانتک ملتی ایتران شتعبه دانشتگاه آزاد
اسالمی کد  1017آماده دریافت حق عضویت همکاران می باشد.

مدارک الزم جهت درخواست عضویت
 -1تکمیل وارایه این فرم

 -3دوقطعه عکس 3×4

 -2فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی

 -4رسید بانکی مبلغ پرداخت شده

 -6کپی کارت ملی

جهت کسب اطالعات بیشتر لطفاً با شمتاره تلفن71-44867170داخلی  2709و  2710و یتا صنتدوق پستی -7451 :
 14155و یا  Website://www.irsen.orgو  irsen1385@gmail.comتماس حاصل فرمایید.
آدرس:
صندوق پستی:

پست الکترونیکی:

* اعضاء محترم لطفاً در صورت تغییر آدرس ،دبیرخانه را مطلع فرمایید .در ضمن در صورت تمدید حق عضویت ستاالنه
برای شما پیک خبری ارسال خواهد گردید.
تلفن:

فاکس:

موبایل:

تاریخ:

نظریه دبیرخانه:

شماره عضویت:

مدارک ناقص است:

مدارک کامل است:

