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 1390که در سال  ندجهت تاسیس اقدام نمودسپیده اربابی  به نمایندگی دکتر 1388هیئت موسس انجمن در سال 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري گردیدند. اولـین   جوز رسمی فعالیت از کمیسیون انجمن هاي علمیموفق به کسب م

انجمـن   1391منظور تعیین هیئـت مـدیره تشـکیل و در مردادمـاه سـال      ه ب 1390مع عمومی انجمن در مهرماه مج

تعـداد قابـل توجـه    ین انجمن بـا  ابا وجود نوپا بودن، در آمد.  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور نهایتا به ثبت رسمی

برخوردار از مقبولیت علمی در سطح ملی و بین المللی که بعنـوان   انجمنی است فعال، پویا، تاثیر گذار و ،عضو رسمی

شـناخته مـی   انجمن مواد جهش زاي زیست محیطی بین المللی  اتحادیه و شاخه ایرانی آسیایی اتحادیهعضو رسمی 

و کمیتـه سـالمت   شاخه دانشجویی انجمن در واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسالمی  1393در نیمه دوم سال شود. 

هـاي مختلـف    نجمن در تالش است تا با تشکیل شبکه ملی بـر روي جنبـه  تشکیل گردیده است. امواد غذایی انجمن 

ـ  هاي عمومی و تخصصی و گسترش مرزهاي دانش در موتاژن کار کرده، به دنبال گسترش آگاهی مواد ن زمینـه بـا   ای

مرجـع علمـی و فنـی ملـی در ایـن       هدف کاهش اثرات مواد موتاژن در جامعه و محیط زیست باشد تا به عنوان یـک 

 .زمینه شناخته و مفید واقع گردد

  

 ��م ��وا�ت ��و�� ����ی

                                                   نام:  

  : نام خانوادگی

                     :            نام پدر

  :                                                شماره شناسنامه 

      :کدملی

  : پستی آدرس

  پست الکترونیک:

   تلفن:

  نمابر:

   تلفن همراه:

  کارشناسی                    کارشناسی ارشد                         دکتري             تحصیالت:درجه 



  صات شغلی :مشخ

 

      :  در صورت فعالیت در دانشگاه  مرتبه علمی

  استاد                                      دانشیار                    استادیار                        مربی              

              

   کارشناس ارشد                                کارشناس     مقطعدر دانشجو : 

  تخصص و حوزه فعالیت:  

  

  دانشجویی                                 وابسته                          پیوسته  نوع عضویت درخواستی:

  : متقاضی عضویت محل امضا

  فرم: کردن پر تاریخ

 

 :عضویت سالیانه  حق

  ریال 500,000مرتبط طبق اساسنامه انجمن هاي رشته کلیه التربا و ارشد کارشناسی مقطع التحصیالن فارغ: پیوسته

  ریال500,000علوم مرتبط طبق اساسنامه کارشناسی مقطع التحصیالن فارغ :وابسته

 ریال 300,000مرتبط   رشته  دانشجویان کلیه :دانشجویی

اره حسـاب  بایسـت حـق عضـویت را بـه شـم     در صورت تایید عضویت توسط هیـات مـدیره انجمـن، متقاضـی مـی     *

جاري فراگیر بانک تجارت به نام انجمن مواد جهش زا واریـز و اسـکن فـیش واریـزي و یـک قطعـه        0342070612

  عکس خود را به پست الکترونیک انجمن ارسال نماید.

دانشـگاه علـوم پزشـکی آزاد اسـالمی      -ابتداي خیابـان یخچـال   -خیابان دکتر شریعتی -تهران  :انجمن  دفتر نشانی

  مرکز تحقیقات علوم دارویی -تهران

دانشگاه علوم پزشـکی آزاد   -ي خیابان یخچالابتدا -خیابان دکتر شریعتی -تهران  : نشانی دبیرخانه امور دانشجویی

  مرکز تحقیقات علوم دارویی -اسالمی تهران

021-88923192ن: دفتر انجم کسفتل  

آدرس پست الکترونیک:   info@irems.ir  

 -------------------------------------------------------------------------------------  

   این بخش توسط انجمن تکمیل می شود:

  ندارد          دارد                       عکس 

    ندارد     دارد                             :  رزومه

  دانشجویی                      پیوسته                       وابسته   :   پذیرفته شده نوع عضویت

  

   محل امضاي رئیس انجمن: 

 


