
 ایایرانی مطالعات منطقه علمی انجمن

 (انجمن یهیئت مدیره یا بازرس عضو شدن در نامزدی ویژه)

 

عالقمندی خود را به  ایمن علمی ایرانی مطالعات منطقهانج پیوسته اینجانب .......................... عضو

 کنم.می اعالم انجمن بازرس    یا هیئت مدیره نامزدی در 

 کنندهدرخواستمشخصات 

  جنسیت:  التین: خانوادگی نام و نام   خانوادگی: نام و نام

 تاریخ تولد: شماره شناسنامه: کد ملی:

 نوع عضویت:  نام پدر: متولد شهر: 

 های مهم در پایین()توضیح

آخرین مدرک تحصیلی گرفته شده )دوره  آیا حق عضویت پرداخت شده است؟

 و رشته(:

 

 دکتریاطالعات دوره 

 

 اطالعات دوره کارشناسی  اطالعات دوره کارشناسی ارشد

 :الکترونیک پست تلفن همراه: :ثابت تلفن

  شغل: گروه آموزشی: :تحصیل محل تدریس/ دانشگاه

 اجرایی هایفعالیت و کاری پیشینه گزیده

 هاکتاب گزیده

 هامقاله گزیده

 آدرس و تلفن محل کار:

 آدرس و تلفن محل سکونت:

 

 هرگونه ثبت از ناشی مسئولیت شده، وارد اطالعات درستی اعالم با و مقررات و قوانین مطالعه با اینجانب

 .پذیرممی را نام نکردن در سایت یا پرداخت نکردن حق عضویت، ثبتنادرست اطالعات

 نام، تاریخ و امضا

 

 

 

 . است الزمه کاندیدا شدنپیوسته  تمدید عضویت

 



 

 یادآوری

 (هیئت مدیره در نامزدیشرط ) عضویت پیوسته

ها به شرطی که در دوره دکتری یا دیگر گروه ای، روابط بین الملل و علوم سیاسی و استادانهای مطالعات منطقهدر گروه استادان تنها-

 آموخته سه رشته باال باشند کارشناسی ارشد، دانش

 الملل و علوم سیاسی ای، روابط بینمنطقه دانش آموختگان دکتری سه رشته مطالعات-

به اعتبار  الملل و علوم سیاسی باشندای، روابط بینمنطقه آموخته سه رشته مطالعاتکارشناسی ارشد دانشدانشجویان دکتری که در دوره  -

  کارشناسی ارشد خود

 الملل و علوم سیاسی ای، روابط بینمنطقه کارشناسی ارشد سه رشته مطالعات دانش آموختگان -

 

 هیئت مدیره و بازرسی( در نامزدی)شرط  انجمن سایت نام درثبت

 (اطالع داده شود  irsa.org.irایمیل  به سایت در ثبتنام خطا)   Irsa.org.ir ایسایت انجمن ایرانی مطالعات منطقهآدرس 

 و بازرسی( هیئت مدیره در نامزدی)شرط پرداخت حق عضویت 

 پایین تعیین کنید هایبر اساس توضیح با دقت و درستی لطفا ابتدا نوع و مبلغ عضویت خود را 

------------- 

 دروی لینک زیر کلیک و پرداخت کنیروش پرداخت: 

https://idpay.ir/anjomaniranimotaleatmantaghei  

-------------- 

 بسیار مهم هایتوضیح

  عضویت پیوسته:

 ه در دورهها به شرطی کتومان( و استادان دیگر گروه 100000ای، روابط بین الملل و علوم سیاسی )های مطالعات منطقهاستادان صرفا در گروه-

 تومان( 100000باال باشند )، دانش آموخته سه رشته یا کارشناسی ارشد دکتری

 تومان(  50000ی )اسیس علوم و المللنیب روابط ،یامنطقه مطالعات رشته سهدانش آموختگان دکتری -

 اعتبار به باشند یاسیس علوم و المللنیب روابط ،یامنطقه مطالعات رشته سه آموختهدانش ارشد یکارشناس دوره در که یدکتر انیدانشجو -

 تومان( 50000) خود ارشد یکارشناس

 تومان( 50000ی )اسیس علوم و المللنیب روابط ،یامنطقه مطالعات رشته سهکارشناسی ارشد  دانش آموختگان -

 عضویت دانشجویی:

 (30000ای، علوم سیاسی و روابط بین الملل )دانشجویان دوره تحصیلی سه رشته مطالعات منطقه

 عضویت وابسته:

 (.30000الملل )علوم سیاسی و روابط بین کارشناسیدانش آموختگان  

 غیرعضو:

 امکان عضویت ندارند در حال حاضر – هااستادان و دانشجویان دیگر رشته 

 

https://idpay.ir/anjomaniranimotaleatmantaghei

