متقاضی عضویت هیات علمی /دانش آموختگان /دانشجویی

 مشخصات فردی
نام

تاریخ تولد

نام خانوادگی

محل تولد

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

جنسیت

شماره موبایل

مجرد یا متاهل

ایمیل
نشانی محل سکونت
کد پستی

شماره ثابت

محل فعالیت

سمت شغلی

نشانی محل کار
فکس

تلفن

 مشخصات تحصیلی
مقطع تحصیلی

رشته /گرایش

دانشگاه

مدت تحصیل

دانشکده

از

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
فوق دکترا
 تجربیات کاری و اجرایی /مواردی که دارای اهمیت بیشتری هستند ،ذکر گردد
ردیف

1
2
3
4

شرکت /موسسه /سازمان

محل کار

از

تا

آخرین سمت

تا

 مهارت های تخصصی و زبان /آشنایی :مقدماتی ( ، )1پیشرفته ( ، )2کاربردی و عملیاتی (  ،)3حرفه ای ( )4

نوع تخصص

ردیف

تسلط (از  1الی )4

ردیف

1

1

2

2

3

3

4

4

تسلط (از  1الی )4

آشنایی با زبان های خارجی

 معرفی دو معرف از خانواده دانش آموختگان یا هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
نام

ردیف

تلفن

نشانی

1
2

 انتظار شما از انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران چیست؟

 زمینه هایی که مایل به همکاری با انجمن هستید مشخص نمایید:
امور انجمن های تخصصی استانی

امور اعضا و تسهیالت رفاهی

امور علمی و تکنولوژی

امور کارآفرینان و نخبگان

روابط عمومی و روابط بین الملل
سایر موارد

مدارک الزم برای عضویت حقیقی
 -1تصویر یکی از این موارد  :تصویر حکم کارگزینی (ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)  تصویر مدارک تحصیلی اخذشده از دانشگاه
علم و صنعت ایران (ویژه دانش آموختگان)  تصویر کارت دانشجویی (ویژه عضویت دانشجویی)  -2تصویر عکس پرسنلی
 -5پرداخت حق عضویت ساالنه به میزان  052هزار ریال ( 05هزار تومان) از طریق درگاه idpay.ir/alumniIUST
 -4تکمیل فرم درخواست عضویت
 -6فایل رزومه علمی و کاری (اختیاری) :در صورت تمایل ،آخرین رزومه هر عضو بر روی سایت انجمن به نشانی  alumniIUST.irقرار می گیرد.
 -3تصویر کارت ملی

راهنمای اقدام

متقاضی عضویت الزم است مدارک 6گانه را پس از جمع آوری به پست الکترونیکی  alumniIUST@gmail.comارسال نماید.
شناسه تلگرامی  @alumniIUST_irو شماره  20104052122پاسخگوی سواالت شما می باشد.

اینجانب

با مطالعه اساسنامه انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران و نیز پذیرش مقررات و شرایط عضویت

در انجمن با تایید آنچه در این فرم آورده شده است درخواست عضویت در انجمن را دارم.

تاریخ

امضا

نشانی :دانشگاه علم و صنعت ایران -ساختمان پژوهشگاه علم و صنعت -طبقه اول -گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی -دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران
تلفن70644077220 :

سامانه پیام کوتاه07770007776075 :

پـیامگیر تلگرام@alumniIUST_ir :

تماس از داخل دانشگاه7007 :

وب ســایــــتalumniiust.ir :

کانال تلگــرام@alumniIUST :

فکس70644077226 :

پست الکترونیکیalumniIUST@gmail.com :

ایــنسـتاگـرام@alumniIUST :

