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 عضویت حقیقی

 عضویت اصلی
این عضویت شامل مهندسان (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

هاي شود. متخصصان رشتههاي مهندسی مکانیک میدکترا) در گرایش
ورد نیاز عضو وابسته توانند با تکمیل مدارك مدیگر مهندسی نیز می

 انجمن مهندسان مکانیک ایران شوند. 
 مدارك الزم عبارتند از:

 تکمیل فرم درخواست عضویت حقیقی -1
 4×3قطعه عکس  دو -2
 رونوشت آخرین مدرك تحصیلی براي مهندسان  -3
 اصل فیش بانکی براي حق عضویت ساالنه -4

 

 

 دانشجویی عضویت
دوره کاردانی و این عضویت شامل دانشجویان مهندسی مکانیک در 

 شود. ها میکارشناسی شاغل تحصیل در دانشگاه
 مدارك الزم عبارتند از:

 تکمیل فرم درخواست عضویت حقیقی -1
 4×3قطعه عکس  دو -2
گواهی اشتغال به تحصیل یا فتوکپی کارت دانشجویی که در  -3

 تاریخ اعتبار کارت درج شده باشد.آن 
 اصل فیش بانکی براي حق عضویت ساالنه -4

 

 دانشجویی /حقیقی  عضویتتمدید 
 مدارك الزم جهت تمدید عضویت:

 اصل یا کپی کارت عضویت انجمن -1
 یک قطعه عکس -2
 )به باال التحصیالن کارشناسیرونوشت آخرین مدرك تحصیلی (براي فارغ -3
کپی کارت دانشجویی که اعتبار آن مشخص باشد. (فقط براي   -4

 )و کاردانی دانشجویان کارشناسی
 خت حق عضویتاصل فیش بانکی پردا -5

 

 ساالنه انجمنحقیقی حق عضویت هاي 
 مبلغ نوع عضویت

 ریال 000/500/1 عضویت ساالنه اصلی
 ریال 000/750 دانشجویان تحصیالت تکمیلی که عضو اصلی می باشند.

 ریال 000/750 عضویت ساالنه دانشجویی

 عضویت حقوقی
ها، موسسات دولتی و غیر دولتی، این عضویت شامل دانشگاه

 شود. ها و ... میها، شرکتکارخانه
 مدارك الزم عبارتند از:

 تکمیل فرم درخواست عضویت حقوقی -1
 تکمیل فرم درخواست عضویت حقیقی براي سه نفر از اعضاي شرکت  -2
نامه درخواست شرکت به انجمن مبنی بر درخواست عضویت  -3

 *عرفی سه عضو حقیقیحقوقی و م
 کپی اساسنامه شرکت  -4
 کپی آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت -5
 کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت -6
 سه قطعه عکس از هر یک از سه نفر از اعضاي شرکت  -7
 رونوشت مدرك تحصیلی هر سه عضو حقیقی -8
 ساله  2اصل فیش بانکی حق عضویت  -9

 

 تمدید عضویت حقوقی
 فیش پرداخت حق عضویت حقوقی -1
نفر عضو  3ارسال مدارك تمدید عضویت حقیقی براي  -2

 معرفی شده از سوي شرکت 
 اصل لوح عضویت  -3

 باشد.)نفر از اعضاء شرکت به عنوان عضو حقیقی به صورت اختیاري می 3(معرفی *
 حق عضویت هاي حقوقی ساالنه انجمن

 مبلغ نوع عضویت
 ریال 000/000/40 اعضاء حقوقی عادي ساالنه

 ریال 000/000/80 قی ممتاز ساالنهاعضاء حقو
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