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   مشخصات فردی . 1
 

 

 
 .................. ..............ملی .............کد ...................صدرمحل ............../........./......تاریخ تولد..............سنامه ...............شماره شنا.................نام پدر .......

 . سوابق تحصیلی  2
 

 شهر  –کشور  دانشگاه  تاریخ اخذ  رشته تحصیلی  نوع مدرک 

     

     

     
 

 . سوابق شغلی  3
 

 تا تاریخ  تاریخ  زا سمت محل خدمت  

1     

2     

3     

4     

 فعالیت سازمان مرتبط                        فعالیت اصلی. 3-1
 مدیر ارشد   کارشناس طراح   فروش و بازاریابی  خدمات مشاور   تولید کننده محصوالت بتنی 

 مدیر اجرائی   کارشناس مصالح   کارشناس معماری  ی خدمات پیمانکار  تولید کننده بتن آماده 

  مدیر تولید   کارشناس ماشین آالت   کارشناس کنترل کیفیت  خدمات پژوهشی   تولید کننده مواد افزودنی 

 مدیر طراحی   کارشناس تحقیقات    هیخدمات آزمایشگا   تولید کننده ماشین آالت و تجهیزات 
   )عضو هیات علمی )مرتبه علمی  یشخدمات آموز   

         دستگاههای اجرائی 
   شانی ن .4

 ......................................کدپستی:  ....................................................................................................................................منزل 

 پست الکترونیک ................................................... ........................موبایل ........................... ..تلفن .....................

 ......................................کدپستی:  ...............................................................................................................................محل کار

 .................................الکترونیک پست..........................................موبایل..............................فکس...........................................هاتلفن
 محل کار     منزل   :     مکاتبه با 

انجمن  نیدر ا تیدرخواست عضو ران ینسبت به اساسنامه انجمن بتن ا ینموده و با آگاه دییبرگه را تا  نی............................................صحت مندرجات ا نجانبیا

 ی متقاض مضاء ا                                                                                                                                                                                                                                 را دارم.

 

 First Name                            ..............................................نام ...

                             

 Last Name                            خانوادگی ...........................................
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  درخواست عضویت ............................................... در جلسه مورخ ................................ کمیته پذیرش انجمن 
 مخالفت بعمل آمد.   –ایران مطرح و با عضویت ایشان موافقت  بتن

 کمیته پذیرش 
 ....... مورد تایید قرار گرفت. .......................... در جلسه هیات مدیره مورخ ....... 

 ه هیات مدیر                                                                                                                                                          



 معرف ها.
 امضا تاریخ عضویت  ره عضویتشما نام و نام خانوادگی 

    

    

 
  کتب و مقاالت  . 6

 
 انجمن های علمی . عضویت در سایر7

 تاریخ عضویت  نوع عضویت  موضوع  نام انجمن  
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 مدارک الزم    .8
 

  –کپی کارت ملی    –تصویر آخرین مدرک تحصیلی )حداقل لیسانس(  –  4× 3قطعه عکس    1  –ل فرم عضویت  تکمی:  اعضای حقوقی*  

کامپیوتری  آرم   فایل  صورت  به  کپی  –شرکت  شرکت،  و   سربرگ  تاسیس  در  روزنامه  تغییرات  بندی    آخرین  رتبه  کپی  رسمی،  روزنامه 

 مدارک استاندارد  –پروانه بهره برداری   –تاسیس   جواز برای کارخانه های تولیدی مدارک ذیل هم الزم است:فعالیت، 

شرکت های پیمانکار و تولید  ریال برای    000/500/5و    شرکت های مشاور و مراکز آموزشیبرای    ریال000/500/4فیش پرداختی به مبلغ  

   انکنندگ

 حق عضویت یال ر 000/700 –تصویر آخرین مدرک تحصیلی   –کار ملی تصویر   –قطعه عکس  1 : اعضای حقیقی* 

 ریال حق عضویت  000/700 –کاردانی تصویر آخرین مدرک تحصیلی   –کار ملی تصویر   –قطعه عکس  1:کارداناعضای * 

قطعه عکس ،   1و کارت دانشجویی ، معرفی نامه از دانشگاه ،   کارت ملی تصویر : رشناسی( ) مقطع پایین تر از کااعضای دانشجویی* 

 رت ر کاصدو   ریال حق عضویت و  000/250

:    حساب شماره   شبا:2811078جاری  شماره   ،ir390130100000000002811078  ،5894637000135639کارت:    شماره                                        

 .میدان ولیعصرشعبه   رفاه کارگرانبنام انجمن بتن ایران نزد بانك  

 ارسال pdfبصورت یک فایل    فقطمدارک    امیتمدر صورت ارسال مدارک از طریق تلگرام یا واتس آپ    :توجه  

 ینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد غیر ا شود در 
 مراجعه نمایید.  www.ici.irجهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 

 :تحویل نمائید زک مورد نیاداربه همراه م  "یا حضورا فرموده  دبیرخانه انجمن بتن ایران ارسال ،این برگه را به نشانی زیر

     1998958883کدپستی:    81پالک   -خ عباسی اناری -نرسیده به خروجی بزرگراه نیایش -دیبلوار فرحزا -شهرک غرب ( صنعت )تهران ـ میدان 

 88230585  -8، 88560628، 88560588تلفاکس:   

 

 تاریخ  محل انتشارات  موضوع  عنوان  
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http://www.ici.ir/

