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  :با اعضا یسخن

و خوانندگان گرامی،  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا براي بهترینها آرزوي درود و با

شماره  مینویکسی، مندانو علاقهشما دوستان، همکاران  همکاريو  متعال پروردگارلطف  به

زان یشما عز هايها و پشتیبانیحمایتبا  است دی. امگرددیم میتقد رانیا یشناسخبرنامه انجمن کنه

شده، بیتصو يهاپروپوزالن یعناو، اخبار، یپژوهش يهاافتهیو ارسال مطالب مرتبط (اعم از 

ن ین ارسال عناویمصوب و همچن یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهاها و رسالهنامهانیپا

د. لطفاً مطالب ییفرما يارینمودن خبرنامه انجمن  پربارترهرچه  ه ویتهما را در  شده)مقالات چاپ
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-1396) و نیاز به تمدیـد عضـویت جدیـد (1393-1396با توجه به پایان دوره عضویت قبلی ( -

)، از آن دسته از اعضاي انجمن که تا کنون عضویت خود را تمدیـد نکـرده انـد خواهشـمند 1399

ویب است بر اساس معیار زیر و مبالغ مربوطه (که در مجمع عمومی انجمن در سال جاري بـه تصـ

  نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام فرمایید. ماهحداکثر تا پانزدهم دي) رسید

  ریال 500000دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا افراد داراي مدرك کارشناسی: 

  ریال 750000دانشجویان دکتري و یا افراد داراي مدرك کارشناسی ارشد: 

  الری 1000000افراد داراي مدرك دکتري: 

  به یکی از دو روش زیر می توانید حق عضویت را پرداخت نمایید:

به نام آقـاي دکتـر علیرضـا صـبوري  5047061045809346) پرداخت از طریق کارت به شماره 1

  (بانک شهر)
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به نام انجمن کنه شناسی ایـران (بانـک تجـارت،  180812180) پرداخت از طریق شماره حساب 2

  )483ه ، کد شعبکرج شعبه فارابی

لطفا پس از پرداخت، از رسید یا فیش واریزي اسکن گرفته و آن را به صورت پیوسـت بـه ایمیـل 

انجمن ارسال نمایید. همچنین جهت صدور کارت عضویت، یک قطعه عکس پرسنلی با رزولوشن 

600 dpi  اسکن نموده و ارسال فرمایید (در مورد اعضاي جدید و اعضایی که تاکنون عکس ارسال

توانند براي دریافت برچسب تمدید اقدام اند میتر کارت دریافت کردهاعضایی که پیشه اند). نکرد

چنانچه در مشخصات و آدرس شما که در سایت انجمن درج شده، تغییري حاصـل  کنند. همچنین

  شده است لطفا آن تغییرات را نیز به ایمیل انجمن ارسال نمایید.

آقـاي دکتـر را بـه  جـهیاقـدام و نت تیثبت نـام در سـا يبرا خواهشمند است گرامی انیدانشجو از

  .دیناعلام فرما صبوري

اي مصوب کرد از تعداد محدودي از دانشجویان دکتري شناسی در جلسههیات مدیره انجمن کنه -

شناسی که سال اینده در ترکیه برگزار خواهـد شـد المللی کنهبراي شرکت در پانزدهمین کنگره بین

کند. با توجه به محدودیت زمانی که در رایانامه ارسالی بـه اعضـا اعلـام شـده اسـت حمایت مالی 

  خواهشمند است هر چه سریعتر دانشجویان عضو اقدام لازم را به عمل آورند.

شناسـی، المللـی کنـههمچنین براي ثبت نام و انتقال مبلغ ثبت نام، هتل، غذا و ... در کنگـره بـین -

توانند به رایانامـه هایی را فراهم کرده است که اعضا براي ثبت نام مییهیات مدیره انجمن هماهنگ

  انجمن درخواست خود را اعلام کنند.
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