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 « شناسی ایرانباستان ۀجامع »فرم درخواست عضویت در 

 

 

 

 ، زبان شناسی تاریخی و ....( باستان سنجی ،  مرمت، )موزه داری شناسی و علوم وابستهدر رشته باستان تصویر کارت دانشجویی  یا دانش آموختگیگواهی  چسباندنمحل 

 

 چند نکته مهم: 

 مراجعه و اقدام به مطالعه اساسنامه و شرایط عضویت کنید.  /https://iranianarchaeology.org« به تارنمای »جامعه« به آدرس  عضویتفرم »کردن   پیش از پر شود،پیشنهاد می .1

 و ارسال کنید. ( ذخیرهWORDبصورت فایل ورد ) ،کردن پس از پر را فرم عضویت  .2

 بفرستید.    sia@googlegroups.com-membership  اتاق عضویت »جامعه باستان شناسی ایران« شده را به نشانی فرم پر .3

 ضروری است.  Gmail اکانت های دیگر داشتن)ایکتابخانه( و برخی فعالیت الکترونیکی جامعه ۀاستفاده از کتابخانبرای  .4

   .شودباطل میعضویت  ،نیست همخوانای مشخص شود اطالعات ارسالی شما با واقعیت در صورت پذیرش درخواست عضویت شما، چنانچه در هر مرحله .5

اطالعات  
 فردی 

                                                     :English فارسی:   نام   1

                                                     :English فارسی:   نام خانوادگی  2

  مرد(   / )زنجنسیت  3

https://iranianarchaeology.org/
mailto:membership-sia@googlegroups.com


2 
 

 تاریخ تولد:  محل تولد:    تولد  4

  (Gmail) نشانی ایمیل اصلی 5

  در صورت تمایل( ) نشانی ایمیل دوم 6

  )در صورت تمایل( شماره تلفن 7

 اطالعات  
 ای حرفه

  .../ شغل آزاد / بیکار( )دانشجو / شاغل در شغل  1

2 
که در آن تحصیل   یا مرکزی  نام و نشانی موسسه

 اید؟آموخته شدهیا دانش کنیدمی
 

  کنید؟ای که در آن کار مینام و نشانی موسسه 3

4 
  تحصیلییا مقطع آخرین مدرک 

 . (برای دانشجویان ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی است)
 

 دکتری:  ارشد:  کارشناسی: کاردانی:  رشته تحصیلی در هر مقطع  5

اطالعات شما  
 در 

 جامعه »
باستان شناسی  

 « ایران

  )پیوسته، دانشجویی، حقوقی، افتخاری( نوع عضویت در جامعه 1

2 
شناسند و  که شما را می ، شناساناز باستان  دو تا سه تن)نام  هامعرف یا معرف

 .توانند معرف شما باشند(می

1. 
2. 
3. 

  آشنا شدید؟ "جامعه"با  یا کسانی  چگونه  و توسط چه کسی 3

4 
ای خود را در حرفه علمی/ زمینه و عالیقدر صورت صالحدید لطفاً 

 ها، مناطق()موضوعات، دوره بنویسید باستان شناسی 

1  . 
2  . 
3.   

5 

 تخصصی -های علمیدر کدامیک از گروهدر صورت صالحدید، 

توانید به  )برای کسب اطالعات می عالقمند به فعالیت هستید؟ «جامعه»

 مراجعه کنید(تارنمای »جامعه«  د درهای علمی موجوفهرست گروه

1. 
2. 
3. 

6 
)لطفاً با بله یا خیر  آیا مایل به همکاری در امور اجرایی جامعه هستید؟

 پاسخ دهید( 
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7 

هایی  یا زمینه  مثبت است، در چه زمینه 6اگر پاسخ شما برای مورد 

تمایل به مشارکت   (و ...  ها، روابط عمومیها، انتشارات، مناسبت)خبرها، پروژه

 دارید؟

1. 
2. 
3. 

 

 تعهدات و نکات ضروری  

را به دقت بررسی و   «شناسی ایران باستان  ۀجامع»های تعریف شده در شود که متقاضی عضویت، اساسنامه، اصول اخالقی و چارچوبکردن و ارسال این پرسشنامه به بخش عضویت، اینگونه تلقی می پر .1
 مطالعه کرده و با آگاهی و موافقت کامل به آن می پیوندد.  

های دریافتی یا موارد خواسته شده از  و اعضای آن از طریق فضای مجازی )اینترنت( است، ضروری است که اعضاء در اولین فرصت ممکن به ایمیلایران« شناسی باستان ۀجامع»های از آنجا که فعالیت .2
 های علمی از اهمیت باالیی برخوردار است.   طریق ایمیل پاسخ دهند. تعهد به این مسئله بویژه در مورد فعالیت در گروه

برنامه گروهی، در صورت تاخیر یا عدم همکاری های گروهی خود احساس مسئولیت داشته باشند و با سایر اعضا و مدیر گروه همکاری کنند. در هر  فعالیت   برایها  های علمی یا کمیتهدر گروه باید  اعضاء   .3

گیرد. در صورت عدمِ دریافت پاسخ از سوی عضو  ماند و پس از اتمام موعد تعیین شده به مدت سه روز یادآوریِ اول صورت میعضوی، مدیر گروه و سایر اعضاء منتظر همکاری فردِ مورد نظر باقی می 

 ( این اختیار را دارد که عضویت فرد مذکور در آن گروه را حذف نماید.  ءگیرد. اگر در این صورت نیز پاسخی دریافت نشد، مدیر گروه )با مشورت سایر اعضایمذکور، یادآوری دوم پس از یک هفته صورت م

   متاثر نخواهد کرد.را ها در جامعه های علمی، عضویت آن از گروه ءتعلیق یا حذف اعضا تبصره الف: *

های  ه کنند مشمول تعلیق یا حذف نخواهند شد. برای مثال همکارانی که به دلیل شرکت در پروژهیبا دالیل موجه به گروه علمی و مدیر آن اراپیشتر  تاخیر یا غیبت خود را  ء،  در صورتی که اعضا  تبصره ب:  *

  اعضای گروه و مدیر آن را از این موضوع مطلع کند.توانند حضور فعالی در گروه داشته باشند، باید از قبل میدانی برای مدت زمانی مشخص نمی

 )لطفاً با بلی/خیر پاسخ دهید(.  ها متعهد خواهم بود پذیرم و به آن را می   باال* موارد 

 .Membership noشماره عضویت  خواهد رسید. شما  به اطالع  در ایمیلی مستقل  پر خواهد شد و شماره عضویت    بخش عضویت توسط    بخش این  

SIA ……………………… 

 

با   تارنمای »جامعه«های ارائه شده در  توانید از طریق نشانییدارید، م  ایدیدگاه و نظر تازهیا در مورد عضویت یا همکاری خود    و  پیشنهاد یا انتقادی دارید  «جامعه»های  هر کدام از بخش  ۀاگر دربار*  

 .خواهند کردو پیشنهادهای شما استقبال  دهااز نظرات، انتقا «جامعه»، هیئت مدیره و اعضای ارکان. مند سازیدها و نظرات خود بهرهو ما را از دیدگاه تماس بگیرید «جامعه» ن و مدیرانمسئوال 


