بنام هستی بخش
فرم به روز سازي اطالعات و تمديد عضويت

شماره عضويت

مشخصات فردي:
نامخانوادگی

نام

شماره شناسنامه

نام پدر

محل صدور
/

تاریخ تولد

/

14

محل تولد
مجرد

متاهل

First Name
Last Name
نشانی دقیق و کامل محل سکونت
کد ملی

کدپستی (ده رقمی)
فکس

تلفن

همراه

e-mail
نشانی دقیق و كامل محل كار
کدپستی (ده رقمی)

صندوق پستی

تلفن

فکس
e-mail

با کدامیك از آدرسها با شما مکاتبه شود؟

محل سکونت

محل کار

e-mail

تاریخ تکمیل فرم

اگر در هر یک از مدارك الزم براي عضویت حقیقی تغییري الزم است نسخه جدید آن را ارسال نمایید:
 -1تصویر عکس پرسنلی  -2تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی کارشناسی
پس از تکمیل فرم ،آن را به همراه مدارک دیگر به ایمیل  membership.iiie.ir@gmail.comارسال کرده و جهت پرداخت حق عضویت به سایت انجمن مراجعه نمایید.
درصورت تمدید بموقع عضویت ،دوره عضویت شما از 21ماه (یكسال ) به  21ماه خواهد رسید.
كسانی كه حق عضویت دو ساله (12ماه) خود را یكجا پرداخت نمایند عضویت آنان  03ماه در انجمن ثبت خواهد شد.
تكمیل و ارسال این فرم به منزله مطالعه اساسنامه انجمن مهندسی صنایع ایران و نیز پذیرش مقررات و شرایط عضویت در انجمن می باشد.
آدرس :تهران -خیابان کریم خان زند -نبش خیابان دکتر عضدي شمالی (آبان سابق) -ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی -طبقه سوم شمالی -واحد403
صندوق پستی 13444-344

تلفکس 71042417-71042418

Email: membership.iiie.ir@gmail.com

مشخصات تحصیلی( :ويژه اعضاي وابسته و پيوسته)
کارشناسی

مقطع تحصیلی

دکترا

کارشناسی ارشد

رشته/گرایش
دانشگاه
سال شروعوپایان
عنوان پایان نامه یا
پروژهپایانی
نام استاد راهنما
عضو هیئت علمی دانشگاه /موسسه آموزش عالی
دانشیار

استاد

استادیار

مربی

رتبه

مربی

موعو

آموزشیار

مهمترین سمت /شغل فعلی:
مهارتهاي تخصصی مهندسی صنایع (آشنایی :مقدماتی( ،)1پیشرفته( ،)2کاربردي و عملیاتی( ،)4حرفهاي())3
ردیف

نوع تخصص

(  2الی ) 2

ردیف

میزان تسلط

نوع تخصص

1

مدیریت کیفیت و بهرهوري

4

طراحی و تحلیل سیستمها

2

مدیریت پروژه

4

کارسنجی ،طراحی و تحلیل روش

4

برنامهریزي نگهداريوتعمیرات

8

مهندسی انسانی و ایمنی

3

لجستیك و زنجیره تامین

7

طرحریزي و مهندسی امکانات

میزان تسلط
(  2الی ) 2

سایر مهارتهاي تخصصی

اگر در هر یک از مدارك الزم براي عضویت حقیقی تغییري الزم است نسخه جدید آن را ارسال نمایید:
 -1تصویر عکس پرسنلی  -2تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی کارشناسی
پس از تکمیل فرم ،آن را به همراه مدارک دیگر به ایمیل  membership.iiie.ir@gmail.comارسال کرده و جهت پرداخت حق عضویت به سایت انجمن مراجعه نمایید.
درصورت تمدید بموقع عضویت ،دوره عضویت شما از 21ماه (یكسال ) به  21ماه خواهد رسید.
كسانی كه حق عضویت دو ساله (12ماه) خود را یكجا پرداخت نمایند عضویت آنان  03ماه در انجمن ثبت خواهد شد.
تكمیل و ارسال این فرم به منزله مطالعه اساسنامه انجمن مهندسی صنایع ایران و نیز پذیرش مقررات و شرایط عضویت در انجمن می باشد.
آدرس :تهران -خیابان کریم خان زند -نبش خیابان دکتر عضدي شمالی (آبان سابق) -ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی -طبقه سوم شمالی -واحد403
صندوق پستی 13444-344

تلفکس 71042417-71042418

Email: membership.iiie.ir@gmail.com

