ً -1بمخبًَادگي:
Surname:
First Name:

ً -2ـبم :
 -3تبريخ ٍ هحل تَلذ :

مذعضَيت:
ضوبرُ عضَيت:

 -4ضوبرُ ضٌبسٌبهِ ٍ هحل صذٍر :

 -5مذ هلي:
مذپستي :

هحل مبر :

مذپستي :

ً -6طبًي هٌــشل :

Email:

پست النتزًٍيني :
 -7تلفـي

هحل مبر :

دٍرًگبر :

هٌـــشل :

ّوزاُ :

 -8سَاثق تحصيلي داًطگبّي :
هذرك

تبريخ اخذ

رضتِ تحصيلي

ًبم هؤسسِ عبلي ٍ هحل آهَسش

درجِ علوي

 -9سَاثق تجزثي ٍ مبري در سهيٌِ تًَل ٍ سبسُّبي سيزسهيٌي :
تبريخ
اس

تـب

سبسهبى يب ضزمت

ًبم طزح

هسئَليت

 -10سَاثق علوي (تذريس ٍ تحقيق در داًطگبّْب ٍ سبيز هؤسسبت آهَسش عبلي) :
عٌَاى درس يب تحقيق

هحل اًجبم

سبل

 -11آثبر علوي ،تحقيق ،تأليف ،تزجوة متبثْب ٍ هقبالت ( :درصَرت ًيبس ثزه اضبفِ ضويوِ ًوبييذ)
عٌَاى

 -12آضٌبيي ٍ هيشاى تسلط ثِ سثبًْبي خبرجي:
سثبى
عبلي

 -12عضَيت در سبسهبى ّب ٍمويتِّبي هلي ٍ جْبًـي:
ًبم سبسهبى ،مويتِ ٍ …

هيشاى تسلط
خَة

تبريخ ٍ هحل ًطــز

اس

هتَسط

ٍاثستِ 

پيَستِ 
 -14داٍطلت عضَيت :
 .1تصَيز ضٌبسٌبهِ ٍ تصَيز مبرت هلي
 .2دٍ قطعِ عنس 3×4
 -15هذرك
 .3تصَيز آخزيي هذرك تحصيلي يب گَاّي اضتغبل ثِ تحصيل
السم
 .4گَاّي سَاثق مبر ثخصَظ در صٌعت تًَل
تبريخ تنويل فــزم :

تبريخ
تب

داًطجَيي 
حق
عضَيت

پيَستِ  400،000ريبل
ٍاثستِ 200،000ريبل
داًطجَيي  100،000ريبل

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي /اهضبء:

اًَاع ٍ ضزايط عضَيت در اًجوي عجبرتٌذ اس :
اعضبي پيَستِ اًجوي ثبيستي حذاقل داراي يني اس ضزايط سيز ثبضٌذ :
 -1هؤسسبى اًجوي .
 -2اضخبظ ثب درجِ مبرضٌبسي ارضذ ٍ ثبالتز در رضتِّبي هزتجط ثب حذاقل دٍ سبل سبثقِ مبر هفيذ در صٌعت تًَل سبسي.
 -3اضخبظ ثب درجِ مبرضٌبسي ارضذ ٍ ثبالتز در رضتِّبي هزتجط ٍ پبيبىًبهِ در سهيٌِ تًَل ثب حذاقل يلسبل سبثقِ مبر هفيذ در صٌعت تًَلسبسي.
 -4اضخبظ ثب درجِ مبرضٌبسي در رضتِ هزتجط ثب حذاقل  4سبل سبثقِ مبر هفيذ در صٌعت تًَلسبسي.
 -5اضخبظ ثب درجِ مبرضٌبسي در سبيز رضتِّب ثب حذاقل  5سبل سبثقِ مبر هفيذ در صٌعت تًَلسبسي.
رضتِّبي هزتجط ثِ صٌعت تًَلسبسي ضبهل  :هٌْذسي عوزاى ـ هٌْذسي هعذى ـ سهييضٌبسي هٌْذسي سهييضٌبسي ـ هٌْذسـي ثـزـ ـ
هٌْذسي هنبًيل ـ هٌْذسي ًقطِثزداري ٍ ضبخِّبي ٍاثستِ هيثبضذ.
اضخبصي مِ داراي سبثقِ مبري حذاقل دٍ سبل در سهيٌِ علن ٍ صٌعت تًَل سبسي ثَدُ ٍلي ضزايط عضـَيت پيَسـتِ را ًذاضـتِ ثبضـٌذ هـيتَاًٌـذ ثـِ
عضَيت ٍاثستِ درآيٌذ.
مليِ اضخبصي مِ در رضتِّبي هزتجط در دٍرُ مبرضٌبسي يب ثبالتز در رضتِّبي هزتجط ثِ صٌعت تًَلسبسي ثِ تحصيل هطغَل ّسـتٌذ هـيتَاًٌـذ ثـِ
عضَيت داًطجَيي اًجوي درآيٌذ.
ضخصيتْبي ايزاًي ٍ خبرجي مِ هقبم علوي آًبى در سهيٌِّبي هزتجط ثب صٌعت تًَل سبسي حبئش اّويـت خـبظ ثبضـذ ٍ يـب در پيطـجزد اّـذان اًجوـي
مونْبي هؤثز ٍ ارسًذُاي ًوَدُ ثبضٌذ هيتَاًٌذ ثِ عضَيت افتخبري اًجوي ،اًتخبة ضًَذ.
اعضبء افتخبري مليِ هشايبي اعضبء پيَستِ اًجوي ثِ جش حق اًتخبة ضذى ثِ عٌَاى عضَ ّيئت هذيزُ را دارا ّستٌذ.

لطفب" فزم تنويل ضذُ را ثِ ًطبًي  :تْزاى  ،خيبثبى مبرگز ضوبليً ،جص خيبثبى دٍم ،سبختوبى  ،1839طجقِ پٌجنٍ ،احذ ،41
E-mail: info@irta.ir
تلفي ،88630495-6 :دٍرًگبر  88008754 :دثيزخبًِ اًجوي تًَل ايزاى ،ارسبل ًوبييذ.
www.irta.ir

