
 
سبزمبن كتببخبوٍ َب ،مًزٌ َب ي مركس اسىبد                                                                 .......................                                    : شمبرٌ عضًيت

                                                                                 ادارٌ كتببخبوٍ َبي يابستٍ 139......../......./  : تبريخ عضًيت 

(رُ) مذرس... كتببخبوٍ شُيذ آيت ا         
                                                     

 

                                                                                          :        مشخصبت متقبضي عضًيت 
 

                                        13..../....../.......هتَلذ سبل    .................................................   هلي/داراي ضوبرُ ضٌبسٌبهِ....................................... ايٌجبًت  

را دارم ٍ تعْذ هي ًوبين          (رُ)هذرس ... ثب آگبّي اس آئيي ًبهِ هزثَط ،تمبضبي عضَيت در كتبثخبًِ ضْيذ آيت ا.....................  صبدرُ اس  

    .ثزاثز همزرات آى كتبثخبًِ هَاد اهبًتي را در هَعذ همزر تحَيل ٍ ّز گًَِ خسبرت را ججزاى ًوبين

 

داٍعلت كٌكَر        - 4ديپلن   - 3حَسٍي     - 2سيز ديپلن       - 1      :اطالعبت تحصيلي 

 

دكتزي                                              - 8كبرضٌبسي ارضذ        - 7كبرضٌبسي      -6كبرداًي          - 5                               
 

                                                                        : شغل 

آساد                                      - 4داًص آهَس    - 3داًطجَ          - 2كبرهٌذ  - 1    -1 

  

                                                                                         Email ................................................................................................................................................................... رضتِ داًطگبّي 
 

: .............................................................................................................................................................                                                                       آدرس هٌشل 
 

: ...........................................................................                                                                                                                تلفي ّوزاُ : .............................................................. تلفي هٌشل 

                                                            

:  .................................. تلفي هحل كبر : ............................................................................................ آدرس هحل كبر

 

                                                   امضبء متقبضي                                                                                                                          

      

 

                                    :مشخصبت ضبمه 

....................                                                           آلبي/ضوبًت هي ًوبين چٌبًچِ خبًن .........................................   هلي/داراي ضوبرُ ضٌبسٌبهِ................................. ايٌجبًت 
 

. هَاد اهبًتي خَد را در هَعذ همزر ثِ كتبثخبًِ تحَيل ًٌوبيذ ٍ يب خسبرتي ثِ آًْب ٍارد ًوبيذ ًسجت ثِ ججزاى آى الذام ًوبين 
 

................................................ تلفي ّوزاُ :   ............................................................................ ...............................  آدرس ٍ تلفي هٌشل 
 

 .................................................. .........................................................................................................................  :آدرس ٍ تلفي هحل كبر 

 

                                      مسئًل عضًيت                                                                                              امضبي ضبمه

       

.    صذٍر كبرت عضَيت ثزاي هتمبضي فَق ثالهبًع است           

                   هسئَل كتبثخبًِ                   

 .                                                                          كبرت عضَيت ثِ ضوبرُ         ثِ ايٌجبًت                               تحَيل گزديذ
                                                          تبريخ-امضبء                   



                                                                      

مًاردي از آئيه وبمٍ گردش كتبة 
 

. كتبثْبي اهبًتي كتبثخبًِ فمظ ثِ دارًذگبى كبرت عضَيت اهبًت دادُ هي ضَد  -1

 

: تبصرٌ 

در صَرت .اعضبي ثخص اهبًت كتبة اجبسُ ًذارًذ كبرت عضَيت خَد را در اختيبر اضخبظ ديگز لزار دٌّذ : الف 

 رٍس اس دريبفت كتبة اهبًتي هحزٍم خَاّذ ضذ ٍدر صَرت تكزار ، پس اس سِ 15تخلف ،عضَ اس سهبى تحَيل كبرت ، 

. ًَثت كبرت عضَيت ٍي ثبعل خَاّذ ضذ 

در صَرت توبيل عضَ هي .هذت اعتجبر كبرت عضَيت اس تبريخ صذٍر يك سبل كبهل خَرضيذي خَاّذ ثَد : ة 

تَاًذ ثب ارائِ هعزفي ًبهِ جذيذ ٍ پزداخت حك عضَيت سبالًِ كبرت خَد را ثزاي هذت يك سبل ديگز توذيذ      

. ًوبيذ 

. حك عضَيت سبالًِ اعضبي ثخص گزدش كتبة ثب تصَيت ّيبت هذيزُ هحتزم كتبثخبًِ تعييي خَاّذ ضذ : ج 

. در صَرت هفمَد ضذى كبرت عضَيت ، صذٍر كبرت الوثٌي هستلشم گذضت دٍ هبُ اس سهبى اعالع هي ثبضذ : د 

.  در ّز ًَثت ثيص اس دٍ ًسخِ كتبة ثِ اهبًت دادُ ًوي ضَد – 2

.  حذاكثز سهبى اهبًت كتبة دٍ ّفتِ خَاّذ ثَد   - 3

 

:  تبصرٌ 

كتب ة هَرد اهب ًت ، ثبيذ راس هَعذ همزر ثزگطت دادُ ضَد ، در صَرت ًيبس ثجش كتت كوك درسي ٍ كتجي كِ در 

.  رسٍر لزاردارًذ عضَ هي تَاًذ هجذدا هٌبثع هَرد ًيبس خَد را توذيذ ًوب يذ 

:  در تبخيز ثزگطت كتبثْب ي اهبًتي ثِ ضزح سيز عول خَاّذ ضذ – 4

 ريب ل  300 سبعت 24جزيوِ ديزكزد هَارد اهب ًتي چبپي ٍ سوعي ٍ ثصزي ّز 

  

:  مذارك الزم جُت عضًيت 

 

فتَ كپي ضٌب سٌب هِ يب كبرت هلي هتمبضي               يك ثزگ  - 1

                                                             يك لغعِ  4 * 3عكس - 2

فتَ كپي كبرت كب رهٌذي يب پزٍاًِ كست ضب هي     يك ثزگ  - 3

تكويل فزم عضَيت  - 4

پزداخت حك عضَيت سبالًِ  - 5

 

وام                      وام خاوًادگي                               مًارد آييه وامٍ اماوت كتاب را مطالعٍ ومًدٌ ي متعهد مي : ايىجا وة 

.                                                        شًم تمام مًارد آن را رعايت ومايم 

                                                                                          

                                                                                                                                           اهضبء هتمبضي 


