*مدارک الزم جهت عضویت در انجمن
*راهنما و شرایط عضویت در انجمن







عضویت پیوسته:
مؤسسا انومک و کلیه افرادی که اقل دارای درجه
کارشناسی ارش در رشتههای میکربشناسی و رشته های
مرتبط میکروبی
عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستن و به نحوی در
یکی از رشتههای مربوط به میکروب شناسی شاغل باشن .
عضویت دانشجویی:
کلیه دانشوویانی که در رشتههای میکربشناسی و رشته
های مرتبط میکروبی به تحصیل اشتغا دارن .



عضویت افتخاری:
شخصیحهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنا در
زمینههای علوم و فناوریهای میکربی ائز اهمیح خاص
باش  ،یا در پیشبرد اه اف انومک کمکهای مؤثر و
ارزن های نموده باشن .



اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازما هایی که در زمینههای علمی و پژوهشی مربوط
فعالیح دارن میتوانن به عتویح انومک درآین .

ناشناخته استفاده می شود.

:1رزومه (مشخصات علمی ،مشخصات فردی ،آدرس و  ...به صورت فایل
ورد)
 :2کپی کارت ملی و کپی شناسنامه
:3کپی کارت دانشجوویی(برای دانشجوویا ) یجا کپجی آخجریک مج ر
تحصیلی(برای فارغ التحصیال )
 :4فایل عکس پرسنلی
 :5فیش بانکی پرداختجی بابجح جض عتجویح سجا نه و صج ور کجارت
عتویح به شماره ساب  6226120050انومک علوم و فناوری هجای
میکروبی ایرا نزد بانک توارت شعبه ی شیخ بهایی ک ( 2266عتجو
پیوسجججته 066666ریجججا  -عتجججو وابسجججته 566666ریجججا  ،عتجججو
دانشوویی256666ریا
 م ار بصورت اسکک شج ه (بجا وجم کمتجر از  166کیلجو
بایح) ،به آدرس ایمیل انومک علوم و فناوری های میکروبی
ایرا  info@ismist.irارسا گردد.

ج
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ا ن علوم و فناوری اهی یکروبی اریان
آدرس سایحwww.ismist.ir :

ایمیلinfo@ismist.ir :
کانا تلگرام:
www.telegram.me/ismist

آدرس دبیرخانه :تهرا  ،ده ونک ،دانشگاه الزهرا ،دانشک ه ی علوم زیستی ،گروه
میکروبیولوژی

انومک علوم و فناوریهای میکربی ایرا به منظور گسترش و پیشبرد و
ارتقای علمی علوم و فناوریهای میکربی و توسعه کیفی نیروهای
متخصص و بهبود بخشی به امور آموزشی و پژوهشی در زمینههای
علوم و فناوریهای میکربی ،تشکیل ش ه اسح.
انومک مذکور در سا  1332شروع به فعالیح خود کرد و  2دوره
انتخابات هیات م یره خود را در جلسه ی مومع عمومی در سا های
 32و  30انوام داد.
انومک علوم و فناوری های میکروبی ایرا دارای اساسنامه ای مشتمل
بر  0فصل 25 ،ماده 44 ،زیرماده و  10تبصره می باش که در جلسه
مورخ 1335/4/1مومع عمومی انومک به تصویب رسی ه اسح.
*اساسنامه انجمن علوم و فناوریهای میکروبی ایران
 کلیات و اهداف

*وظایف و فعالیت ها:

ب :هیئت مدیره

بهمنظور نیل به ه فهای مذکور ،انومک اق امات زیر را بهعمل
خواه آورد:



 :1انوام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بیکالمللی با

ج :بازرس

محققا و متخصصانی که به گونهای با علوم و فناوریهای میکربی سر
وکاردارن .



 :2همکاری با نهادهای اجرایی ،علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و
بازنگری و اجرای طرحها و برنامههای مربوط به امور آموزش و پژوهش
انومک.
فعالیح
موضوع
علمی
درزمینه
 :3ترغیب و تشویض پژوهشگرا و تولیل از محققا و استادا ممتاز.
ارائه

:4

خ مات

و

آموزشی

پژوهشی

و

فنی

 :5برگزاری گردهماییهای علمی در سطح ملی ،منطقهای وبیکالمللی
 :6انتشار کتب و نشریات علمی.

هیئح م یره نماین ه قانونی انومک میباش

مومع عمومی عادی  1نفر را بهعنوا بازرس اصلی و  1نفر را
به عنوا علیالب برای م ت  3سا انتخاب مینمای .

*گروههای علمی انجمن
انومک میتوان گروهها و کمیتههای زیر را تشکیل ده که براساس شرح
وظایفی که از سوی هیئح م یره برای آنها تعییک شود به فعالیح
میپردازن .

*ارکان انجمن



گسججترش و پیشججبرد و ارتقججای علمججی علججوم و فناوریهججای
میکربججی و توسججعه کیفججی نیروهججای متخصججص و بهبججود
بخشی به امور آموزشی و پژوهشی در زمینجههای علجوم و
فناوریهای میکربی.



انومک مؤسسهای غیر انتفاعی اسح و در زمینههای علمجی
و پژوهشی و فنی فعالیح میکن .



مرکجججز انومجججک در شجججهر تهجججرا میباشججج و شجججعب آ
پججججس از موافقججججح کمیسججججیو انومکهججججای علمججججی
میتوانججج در هجججر منطقجججه از کشجججور تشجججکیل شجججود.

2

 :1گروههای تخصصی

ارکا اصلی عبارتن از:

 :2کمیته آموزش و پژوهش

الف :مومع عمومی

ب :هیئح م یره

ج :بازرس
 :3کمیته انتشارات

الف :مجمع عمومی
 مومع عمومی از گردهمایی اعتای پیوسته به صورت عادی یا
فوقالعاده تشکیل میشود.



مومع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل میشود و با تور
یا رأی کتبی نصف به عالوه یک کل اعتای پیوسته انومک
رسمیح مییاب و تصمیمات با اکثر آراء معتبر اسح.
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 :4کمیته آمار و اطالعات
 :5کمیته پذیرش و روابط عمومی
 :6کمیته گردهماییهای علمی
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