انجـمن علـوم و فنـاوری بستهبنـدی ایـران
برگه درخواست عضویت (اعضای حقیقی)
لطفاً داخل کادر زیر چیزی ننویسید:

عکس 3×4
متقاضی

با عضویت آقای  /خانم
بهعنوان عضو پیوسته وابسته دانشجویی  افتخاری انجمن علوم و فناوری بستهبندی ایران موافقت میشود.
مهر و امضاء
شماره عضویت

عضویت

سال عضویت

مشخصات فردی :نام خانوادگی:
شماره شناسنامه :
تاریخ تولد 31 / / :

نام :
کد ملی:
متأهل

نام پدر:
محل صدور:

محل تولد:

مجرد

در این مکان نام و نام خانوادگی خود را خوانا و به انگلیسی ،همانگونه که در مدارک رسمی درج میشود ،بنویسید.
First Name:
Last Name:

 نشانی دقیق و کامل محل سکونت............................................................................ ................................................................................................................:
صندوق پستی ......................................................... :
کدپستی برای تهران ده رقمی .............................................................. :
تلفن ................................. :دورنگار .................................. :تلفن همراه (الزامی)( ................................... :الزامی) Email: .............................................................
 نشانی دقیق و کامل محل کا ر........................................................................ ..........................................................................................................................:
صندوق پستی ...................................................... :
کدپستی برای تهران ده رقمی ..............................................................:
تلفن  ...................................................:دورنگارEmail: ....................................................................................... ................................................................... :
سوابق تحصیلی:
مقطع تحصیلی

رشته /تخصص

نام دانشگاه  /مؤسسه آموزشی

شهر

کشور

سال شروع

سال پایان

دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
سوابق شغلی:
ردیف

نام شرکت  /مؤسسه /سازمان

شهر محل کار

از تاریخ

تا تاریخ

آخرین سمت

3
2
1

نشانی :تهران ،شهرك قدس ،ميدان صنعت ،خيابان هرمزان ،خيابان پيروزان جنوبی ،نبش خيابان پنجم ،ساختمان اسری ،طبقه همکف ،انجمن علوم و فناوری بستهبندی ایران
تلفن33894087 - 33749700 - 33749088 :

دورنگار33808979 :

Email: Contact@ispst-Pack.ir

آشنایی با زبانهای خارجی :انگلیسی فرانسه میزان تسلط........................................................................ :
سابقه عضویت در کانونها ،انجمنهای تخصصی و صنفی داخلی و خارجی (با ذکر تاریخ )......................... ........... ............................. .................... ...... :
.......................................................................................................................... .........................................................................................................................
سوابق علمی /آموزشی /پژوهشی در زمینه بستهبندی............................................................................................................................................ :
...................................................................................................................................................................................................................................................
لطفاً در صورت آشنایی ،نام دو تن از اعضاء انجمن علوم و فناوری بستهبندی ایران را بهعنوان معرف قید بفرمایید.
نام و نام خانوادگی ......................................................... :محل کار ........................................................... :تلفن........................................................................ :
نام و نام خانوادگی ......................................................... :محل کار ........................................................... :تلفن........................................................................ :
دیدگاهها و نظرات ................................................................................................................................................................................................................ :
دالیل و انگیزههای شما برای عضویت در انجمن علوم و فناوری بستهبندی ایران:

....................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
انتظارات و توقعات شما از این انجمن:

.................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
........................................................................................ ..............................................................................................................................................
زمینههای که در آنها مایل به همکاری با انجمن علوم و فناوری بستهبندی ایران هستید:

سایر
روابط عمومی
پژوهش
آموزش
توضیحات....................................................................................................... ............................................................................................................................. :
مدارک الزم برای عضویت
 -1برگهای تکمیل شدهی درخواست عضویت اعضای حقیقی  -2تصویر آخرین مدرک تحصیلی (برای دانشجویان:
تصویر کارت دانشجویی)  -3عکس جدید  -4امضای برگه منشور اخالقی
همچنین از طریق ایمیل به آدرس زیر میتوانید مدارک عضویت را ارسال فرمایید.

اینجانب  ...........................................مطالعه اساسنامه انجمن علوم و فناوری بستهبندی ایران و نیز پذیرش مقررات و
شرایط عضویت در انجمن ،با تأیید آنچه در این برگه آوردهام ،درخواست عضویت در انجمن را دارم.
محل امضاء
تاریخ
-

نشانی :تهران ،شهرك قدس ،ميدان صنعت ،خيابان هرمزان ،خيابان پيروزان جنوبی ،نبش خيابان پنجم ،ساختمان اسری ،طبقه همکف ،انجمن علوم و فناوری بستهبندی ایران
تلفن33894087 - 33749700 - 33749088 :

دورنگار33808979 :

Email: Contact@ispst-Pack.ir

