
 و عالقه مندان براي عضویت در انجمن اطالعیه ویژة اعضاي انجمن

)15/01/1397( 

شود در صورت  وسیله از کلیۀ اعضاي انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران دعوت میبدین
تصویر فیش واریزي حق با درخواست خود را همراه  ،97تمایل براي تمدید عضویت در سال

 gmail.com۹٦anjomantarvij@: به نشانی ۳۰/٤۰/۷۹تاریخ  تا عضویت و مدارك زیر
 ارسال فرمایند.

اند، کافی است فقط درخواست خود را  (اعضایی که پیشتر تمام مدارك زیر را ارسال نموده
 اعالم نمایند).به همراه تصویر فیش حق عضویت، 

 شناسنامهتمامی صفحات  )1
 کارت ملی(پشت و رو)  )2

 آخرین مدرك تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )3

 آخرین حکم استخدامی(در صورت اشتغال) )4

اند، در صورت  نسبت به تمدید عضویت اقدام ننموده 1385(اعضاي پیشین انجمن که از سال  

 site/ -www.ispl.ir/newدر عضویت تمدید درخواستتمایل به تمدید عضویت به بخش 

 مراجعه فرمایند).

 یادآوري:

هاي پیش جدا اجتناب است. بنابراین از درخواست گواهی سال 97این اطالعیه براي گواهی سال  )1
 فرمایید.

 97سال  گواهی عضویت حضور در مجمع عمومی آتی(انتخابات هیأت مدیره و بازرس) منوط به ارائۀ )2
 است.

هزار  60مبلغ اعضاي پیوسته مقرر شد   1397سال  عادي (فوق العاده)ي مجمع عمومی طبق مصوبه )3
هزار تومان به صورت ساالنه،  20هزار تومان و اعضاي دانشجویی مبلغ  40 مبلغ تومان و اعضاي وابسته

 براي حق عضویت خود پرداخت کنند.

را  فوق که تمایل به عضویت در انجمن را دارند مبلغ و یا عالقه مندان عضویت ساالنه پرداخت حق)براي 4
شعبه پارك بانک تجارت، ، به نام: انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، 282652226به شماره حساب:

همراه با   gmail.com96anjomantarvij@به نشانی: رافیش تصویر پرداخت و   183دانشجو کد
 کنند و گواهی خود را دریافت نمایند.ارسال (درصورت درخواست ثبت نام) مدارك، تصویر 
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