برگ درخواست عضویت حقیقی انجمن متخصصان گردشگری ایران
اطالعات شناسنامه ای:
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

محل صدور:

شماره شناسنامه:

کدملی:

وضعیت تاهل:

 مجرد  متاهل

اطالعات تحصیلی:
 دیپلم

آخرین مدرک تحصیلی

 کاردانی

رشته تحصیلی:

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی

 دکتری

نام موسسه:

در صورت اشتغال به تحصیل(دانشجو)
تعداد واحدهای پاس شده:

منتهی به مقطع تحصیلی:
اطالعات شغلی:

واحد سازمانی:

دستگاه محل خدمت:
عنوان پست سازمانی:
سوابق شغلی یا مدیریتی قبلی (  2مورد آخر) :
دستگاه محل خدمت

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

توضیحات

عنوان سمت

سوابق عضویت در سایر انجمن ها:
مدت همکاری:

نام انجمن:
مهارت ها و تخصص ها:
 علمی(تدریس ،پژوهش،تالیف،ترجمه)

 هنری

 ورزشی

 زبان

 فنی -تخصصی

 سایر

شرح:

همکاری با انجمن( :در صورت تمایل به مشارکت در پیشبرد فعالیت های انجمن ،عالقه مند به همکاری در کدامیک از کمیته ها هستید؟

 کمیته برنامه ریزی
 کمیته اقتصادی و جذب منابع
 کمیته علمی (آموزش و پژوهش)

 کمیته امور بین الملل
 کمیته آموزش و پژوهش
 کمیته ارتباطات (روابط عمومی)

 کمیته همایش و نشست های تخصصی
 کمیته ارزیابی و تدوین استانداردها

اطالعات تماس با متقاضی:
آدرس محل کار یا سکونت(جهت ارسال مکاتبات):
کدپستی:
تلفن محل کار:

دورنگار:

شماره همراه:

آدرس ایمیل:

تلفن منزل:

نوع عضویت
:
 پیوسته

 افتخاری

تاریخ تکمیل پرسشنامه:

 دانشجویی
امضاء متقاضی:

اعالم نظر هیات مدیره:

شرایط عضویت:

 .1دارا بودن مدرک کارشناسی و باالتر دریکی از رشته های تحصیلی مرتبط با گردشگری
 .2سه سال سابقه کار مرتبط با گردشگری در صورت عدم تناسب رشته تحصیلی
 .3طی کردن حداقل  70واحد درسی مقطع کارشناسی برای اعضای دانشج
مدارک مورد نیاز:

 .1یک قطعه عکس پرسنلی یا فایل کامپیوتری آن
 .2تصویر پشت و روی کارت ملی
 .3تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 .4تصویر سندپرداخت حق عضویت ساالنه به مبلغ  ۲میلیون ریال به حساب جاریشماره  0100250101004 :ویا کارت شماره
 6362147010005708نزد بانک آینده به نام انجمن متخصصان گردشگری ایران
 .5ارائه مدرک معتبر دانشجوئی برای پرداخت حق عضویت نیم بها
 .6گواهی سه سال سابقه اشتغال به کار برای متقاضیان عضویت در رشته های غیر مرتبط
 .7ارائه مدرک معتبر دال برگذراندن واحدهای درسی حداقلی برای دانشجویان دوره کارشناسی

