
 به نام خدا 

 برگۀ درخواست عضویت  
 اعضاءحقیقی

 
 شود.این قسمت توسط انجمن تکمیل می

 تاریخ انقضاء: تاریخ پذیرش:                                                      شمارة عضویت:

 وابسته    دائمی    اصلی    دانشجونوع عضویت: 

 
 مشخصات فردي: -1

 

 :کدملی سریال شناسنامه: شمارة شناسنامه:   انوادگی:                                 نام خ نام: 

     محل صدور:                         شهر:                نام پدر:                                        (روز/ماه/سال): تاریخ تولّد جنسیت:     

 
 ادگی خود را به انگلیسی همان گونه که در مدارك رسمی (مانند گذر نامه ) درج شده است بنویسید:     در این محل نام و نام خانو

 

                    Name 
                     Family Name 

 
 

 )(به ترتیب از آخرین مدرك تحصیلی اخذ شده  درجات علمی و سوابق تحصیلی -2
 

 مالحظات تاریخ دریافت مدرك شهر کشور نام دانشگاه رشتۀ تحصیلی و تخصصی مدرك تحصیلی

       

       

       
 
 

 نشانی محل سکونت: -3
 

 ....|....|....|....|....|....|....|....|....|رقمی): ....کدپستی (ده

 شماره تماس:
 همراه:

Email: 

 نشانی محل کار: -4  
 

 ....|....|....|....|....|....|....|....|....|رقمی): ....کدپستی (ده

 شماره تماس:
 
Email: 

 

 پذیر باشد.در این محل نشانی کسی را بنویسید که در صورت تغییر نشانیهاي باال ارتباط از طریق این نشانی با شما امکان -5
محل هاي انجمن به نشانی  مجالت و خبرنامه نشانی دائمی:

 ال گردد.ارس محل کار  سکونت
 

 تایید دبیرخانه انجمن تایید دبیر انجمن



 

 
 

 سوابق شغلی (به ترتیب از آخرین شغل) -6
 

 مدت اشتغال نام شهر و محل کار نام مؤسسه سمت

 تا تاریخ (سال و ماه) )از تاریخ (سال و ماه
     
     
     
     

 
 جوامع تخصصی و علمی داخلی و خارجی و هیأت علمی دانشگاهها ،انجمنها سابقۀ عضویت در کانونها، -7
 
 

1  

2  
3  
4  

 
 معرفی یک نفر که عضو انجمن مهندسان مکانیک باشد: -8

 شماره عضویت:       نام و نام خانوادگی معرف:
 شماره تماس:          آدرس:

 

 هاي تخصصی مورد عالقه، به ترتیب الویت از چپ به راست در جدول زیر قید شود. کد کمیته -9
5 4 3 2 1 

     
Management 13 Aerospace 01 
Material 14 Applied Mechanics 02 
Metal Forming 15 Bio Engineering 03 
Nuclear Engineering 16 Computer Engineering 04 
Ocean Engineering 17 Design Engineering 05 
Petroleum 18 Dynamic Systems and Control 06 
Power Plant 19 Environmental Protection 07 
Pressure Vessels and Piping 20 Fluids Engineering 08 
Production and Manufacturing 21 Heat Transfer & Air Conditioning 09 
Rail Transportation 22 Internal Combustion Engines 10 
Solar Energy and Energy Systems 23 Lubrication 11 

Specialized Committee of Elevator and Escalator  12 
 

صحت مندرجات ذکر شده در این برگه را تایید می کنم و تقاضا دارم به عضویت انجمن مهندسان مکانیک ایران      ..................................... اینجانب  -10   
                                   درآیم.                                                                  

                                                                                                
 :امضاء                                  تاریخ               

                                              

 این قسمت توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران تکمیل می شود.
 با عضویت .....................................................به عنوان عضو ........................ موافقت می شود.                

 :تاریخ                 امضاء                                                                                                                      
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