
 

 

 

 به نام خدا

 شناسی ایران راهنمای عضویت در انجمن زمین

 

 باشد: شناسی ایران به شرح زیر می رساند که شرایط عضویت در انجمن زمین به استحضار می

پیوسته، حقیقی )سطح  دوتوانند در یکی از  فعال در بخش علوم زمین کشور میهای  و سازمانافراد تمامی  -1

 شناسی ایران بپیوندند.  به انجمن زمینو حقوقی  (دانشجوییوابسته، 

های وابسته به علوم زمین دارای مدرک کارشناسی  عضو پیوسته، فردی است حقیقی که در یکی از رشته -2

سال سابقه کار در زمینه ی مرتبط نیز  5افراد دارای مدرک کارشناسی و حداقل ارشد یا باالتر باشد. همچنین 

 باشند. شناسی ایران درآیند. مؤسسان انجمن عضو پیوسته انجمن می توانند به عضویت پیوسته انجمن زمین می

 باشد. تومان برای مدت یک سال می 100000حق عضویت برای اعضای پیوسته مبلغ 

های وابسته به علوم زمین دارای مدرک کارشناسی  ی است حقیقی که در یکی از رشتهفردعضو وابسته،  -3

توانند به عضویت وابسته انجمن  سال سابقه کار در زمینه ی مرتبط نیز می 5باشد. همچنین افراد دارای حداقل 

 باشد. ال میتومان برای مدت یک س 75000شناسی ایران درآیند. حق عضویت برای اعضای وابسته مبلغ  زمین

های وابسته به علوم زمین در دوره کارشناسی  عضو دانشجویی، فردی است حقیقی که در یکی از رشته -4

تومان برای مدت یک سال  50000باشد. حق عضویت برای اعضای دانشجویی مبلغ  مشغول به تحصیل می

 باشد. می

ها،  باشد. کلیه سازمان ال فعالیت میعضو حقوقی، فردی است حقوقی که در بخش علوم زمین کشور در ح -5

توانند به عنوان عضو حقوقی  ها، مؤسسات آموزشی و ... می ها، دانشگاه پژوهشی، شرکت زمؤسسات، مراک

 باشد. تومان برای مدت یک سال می 1000000انجمن فعال باشند. حق عضویت برای اعضای حقوقی مبلغ 

 فرمائید. کلیکلطفا عضو حقیقی وان به عنشناسی ایران  جهت عضویت در انجمن زمین

 فرمائید. کلیکلطفا عضو حقوقی شناسی ایران به عنوان  جهت عضویت در انجمن زمین
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http://geosociety.ir/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C/
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