انجمن مكانيك سنگ ايران
(عضو انجمن بينالمللي مكانيك سنگ)
فرم تقاضاي عضويت
 -1نام( فارسي و التين) :

 -2نام خانوادگي(فارسي و التين) :

 -3تاريخ و محل تولد:

 -4شماره شناسنامه و محل صدور:

 -5نشاني پستي(منزل و محل كار) :
فكس:

 -6تلفن( منزل و محل كار) :
پست الكترونيكي:
 -7سوابق تحصيلي دانشگاهي:
نام مؤسسهه ممهو ع عهالي و محهل محل اخذ مدرك و سال اخذ
ممو ع

درجه علمي

رشته تحصيلي

 -8سوابق تدريس در دانشگاهها و ساير مؤسسات ممو ع عالي :
عنوان درس

سال تدريس

محل تدريس

 -9مثار علمي ،تحقيق ،تأليف ،ترجمه كتب و مقاالت:
تاريخ و محل نشر

عنوان

 -11سوابق تجربي و كاري در مينه مكانيك سنگ :
تاريخ
ا

مسئوليت

سا مان
تا

 -11عضويت در سا مانها ،انجمنها ،كانونها و كميتههاي ملي و جها ني:
نام سا مان ،كميته و….

تاريخ
ا

 -12مشنايي با بانهاي خارجي و ميزان تسلط بر من )1 :
 -13داوطلب عضويت  :پيوسته ارشد
تاريخ تكميل فرم:


پيوسته

)2

تا

)3
دانشجويي

وابسته
امضاء

تذكر :لطفاً درصورت تغيير نشاني مراتب را هرچه سريعتر بهاطالع دفتر انجمن برسانيد.

مدارك الزم جهت ثبت عضويت:
فرك تكميل شده درخواست عضويت ،كپي مخرين مدرك تحصيلي ،كپي شناسنامه ،كپي كارت دانشهجويي ( بهراي عضهويت دانشهجويي)  ،سهه قطعهه
عكس  4 ×3با مينه مبي مسماني و ساير اطالعات ال م.

آئيننامه عضويت در انجمن:
بند  -1رشتههاي وابسته در سه گروه الف ،ب و پ به شرح زير تعريف ميشوند:
گروه الف) مهندسي معدن ( استخراج) ،مهندسي عمران( ژئوتكنيك -مهندسي مينشناسي) ،علوم مين( مينشناسي مهندسي)
گروه ب) مهندسي معدن ( ساير گرايشها) ،مهندسي عمران (ساير گرايشها) ،مهندسي نفت (استخراج)
گروه پ) مهندسي مكانيك ،مهندسي برق ،مهندسي نقشهبرداري ،فيزيك ،ژئو فيزيك ،مينشناسي(ساير گرايش ها) ،رياضي
بند  -2عضويت پيوسته ارشد:
مؤسسان انجمن و كليه اعضاي پيوسته اي كه حداقل داراي  11سال سابقه عضويت پيوسته باشند.
بند  3عضويت پيوسته:
 -1-3كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته مكانيك سنگ و رشته هاي وابسته گروه الف باشند.
-2-3كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي در گروه الف يا كارشناسي ارشد در گروه ب با  2سال سابقه مفيد در مكانيك سنگ باشند.
 -3-3افرادي كه داراي درجه كارشناسي در گروه ب يا كارشناسي ارشد در گروه پ با  4سال سابقه مفيد در مكانيك سنگ باشند.
 -4-3افرادي كه داراي درجه كارشناسي در گروه پ با  5سال سابقه مفيد در مكانيك سنگ باشند.
بند  -4عضويت وابسته:
 -1-4افرادي كه داراي كارشناسي ارشد در گروههاي فوق با سابقه كمتر ا حد نصاب مندرج در بند  ( 3عضويت پيوسته) باشند.
 -2-4افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي در ساير رشتهها و  5سال سابقة كار مفيد در مكانيك سنگ باشند.
بند  -5عضويت دانشجو:
كليه افرادي كه در يكي ا رشتههاي گروه الف و ب حداقل براي دوره كارشناسي به تحصيل اشتغال دارند( با معرفينامه كتبي در عضو
پيوسته انجمن).
بند  -6عضويت افتخاري:
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي منها در مينههاي مرتبط با مكانيك سنگ حائز اهميت خاص باشد يا در پيشبرد اهداف
انجمن كمكهاي مؤثر و ار ندهاي نموده باشند.
بند  -7عضويت مؤسساتي( حقوقي):
سا مانهايي كه در مينههاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند ميتوانند بهعضويت انجمن درميند.
بند  -8كليه افرادي كه مايل بهعضويت در انجمن ميباشند با پر كردن فرمهاي درخواست ،تقاضاي عضويت خواهند نمود.
بند  -9مبلغ حق عضويت:
-

حق عضويت ساالنه اعضاي پيوسته و وابسته ( 751/111هفت صد و پنجاه هزار) ريال است.
حق عضويت ساالنه اعضاي دانشجويي ( 251/111دويست و پنجاه هزار) ريال است.
به حساب  :انجمن مكانيك سنگ ايران  -بانك تجارت شعبه تربيت مدرس – شماره حساب

143378926
*

* در صورت برو مشكل ميتوانيد با دبيرخانه انجمن مكانيك سنگ ايران به شماره تلفن  82883534تماس حاصل كنيد.
در جلسه روز

مورخه

با عضويت

ايشان موافقت بهعمل آمد.

