
 بازاریابی ایران  تحقیقاتانجمن 

فرم درخواست عضویت افراد حقیقی و حقوقی

مشخصات:

شمار کارت ملی/ شناسه ملی شرکت:نام و نام خانوادگی/ نام شرکت:

منزل: نشانی

نشانی شرکت:

تلفن شرکت:منزل: تلفن

موبایل:کد پستی شرکت:کد پستی منزل:

الکترونیکی شرکت:پست پست الکترونیکی شخصی:

حوزه فعالیت شرکت:موضوع فعالیت شرکت:

نام مدیر عامل:وب گاه شرکت:

صات رئیس دفتر یا نماینده اداری شرکت/ سازمان )رابط با انجمن(مشخ

سمت:نام و نام خانوادگی: 

پست الکترونیکی:موبایل:تلفن تماس:
سوابق تحصیلی و مشخصات شغلی

تاریخ اخذ:رشته تحصیلی:آخرین مدرک تحصیلی:

کشور محل اخذ:شماره دوره تحصیلی یا ورودی:نام دانشگاه:

سمت:نام محل کار:

پست الکترونیکی محل کار:تلفن محل کار:

عالقه مند به فعالیت و همکاری در کدامیک از موارد زیر هستید

□پذیرش□  همایش ها و کنفرانس ها□  للروابط بین الم □ انشارات  □امار و اطالعات  □: آموزشعضویت در کمیته های

     سایر موارد: فعالیت هاي پژوهشی□ ارائه سخنرانی □ برگزاري کارگاه آموزشی□ سایر موارد                           
عضویت در دیگر تشکل های علمی/ صنفی/ تخصصی

تاریخ شروع عضویتشناسه عضویتسمتنام

آشنا شدید؟ بازاریابی ایران تحقیقات انجمنچگونه با  

رئیس گرامی کمیته عضویت انجمن تحقیقات بازاریابی ایران 
اینجانب                              ضمن تاییداطالعات فوق درخواست عضویت حقوقی/ حقیقی در انجمن تحقیقات بازاریابی ایران را دارم.

:ءامضا تاریخ: 

نوع عضویت: شماره عضویت:

تاریخ آغاز عضویت:                            تاریخ پایان عضویت: مبلغ واریزی حق عضویت:

هیات مدیره: ءرئیسرئیس کمیته عضویت:                نام ونام خانوادگی امضا ءحسابداری:                نام ونام خانوادگی امضا ءنام ونام خانوادگی امضا

حق عضویت دانشجویی                ریال و حق عضویت  اعضاي حقیقی                      ریال  و حق عضویت اعضاي حقوقی                       ریال می باشد.

 شماره حساب بانک                                                   به نام انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
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