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 درخواست خود را اعالم فرمایید.صرفاً برای یکی از موارد فوق  *
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 سوابق تحصیلی

  رشته گرایش دانشگاه سال اخذ مدرک

 کارشناسی    

 کارشناسی ارشد    

 دکتری    

 یشاخص کار های تیفعال: 

 

 

 

 

 پژوهشی:علمی، اجرایی و های فعالیت 

 

 

 

 

  هاکنفرانسها /همایشمقاالت ارائه شده در اهم* 

 اضافه کنید. هاهای جدولبه ردیفدرصورت نیاز می توانید 

 محل و مجری برگزاری سال کنفرانس/همایش عنوان مقاله

    

    

    

 

  و  پژوهشی معتبر-های علمیمقاالت ارائه شده در ژورنالاهمISI 

 

 صفحه شماره سال انتشار مجله یا ژورنال عنوان مقاله

     

     

 نام و نام خانوادگی

 امضا
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 1پیوست 

 بسمه تعالی

 

 انجمن علمی بازرگانی ایران

 با سالم

................................... احتراماً اینجانب ................................................ فرزند ................................. به شممراره شممناسممنامه .

ضرن اطالع کامل و پذیرش ترامی مفاد شرایط عرومی و اختصاصی انجرن علری بازرگانی ایران درخواست خود 

 دارم.اعالم می       بازرس        رهیمد أتیعضو ها جهت کاندیداتوری انتخابات برای ر
 

 

 

 

آگاهی دارم که انجرن علری، بازرگانی ایران غیرانتفاعی است و ترام فعالیتها به طور داوطلبانه، بدون حقوق و مزایا  -1

 گیرد.صورت می

 جرهوری اسالمی را اعالم می دارم.التزام خود به قانون اساسی، والیت فقیه و نظام  -2

 و در جهت تقویت آن کوشش خواهم نرود . نام و رسالت انجرن یانجرن و در جهت اعتالدر راستای اهداف  -3

 در جلسات هیات مدیره و انجام امور محوله انجرن مشارکت فعال خواهم داشت. -4

 دارم.ی نو چک برگشت یو بانک یاتیمال یاعم از بده یو حقوق یمشکالت مال ،مؤثر یفریک نهیشیسوء پ هیچگونه -5

 گذشته است. انجرناینجانب در  وستهیپ تیعضواز ماه  6حداقل  -6

 

 بازرس انجمن چنانچه  شوم پس از انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره/همچنین بدین وسیله متعهد می

 دارم.اعالم می در هر یک از موارد فوق خالف ادعای اینجانب مشاهده گردد استعفا و انصراف خود را
 

 
 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء

 

 

 


