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 بنام هستی بخش

 فرم به روز سازي اطالعات و تمديد عضويت
 
 

  شماره عضويت

 
 
مشخصات فردي: 

  نام پدر  نام  خانوادگی نام

  محل تولد  محل صدور  شماره شناسنامه
14/      /       تاریخ تولد  مجرد متاهل            

                  First Name 

                  Last Name 

 نشانی دقیق و کامل محل سکونت
 
 

  کد ملی  (ده رقمی)کدپستی 

  همراه  فکس  تلفن

 e-mail 

 كارنشانی دقیق و كامل محل 
 
 

  صندوق پستی  (ده رقمی)کدپستی 

  فکس  تلفن

 e-mail 

 e-mail محل کار محل سکونت ها با شما مکاتبه شود؟ کدامیك از آدرسبا 
    

  تاریخ تکمیل فرم
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(ويژه اعضاي وابسته و پيوسته) :مشخصات تحصیلی 
 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی مقطع تحصیلی

    گرایش/رشته

    دانشگاه 

    وپایان سال شروع

عنوان پایان نامه یا 
 پایانی پروژه

   

    استاد راهنمانام 

 
  موسسه آموزش عالی/ عضو هیئت علمی دانشگاه

 رتبه
 مربی استادیار دانشیار استاد

مربی 
 آموزشیار

 عودم

      

  :شغل فعلی/ مهمترین سمت

 

 ((3)اي ، حرفه(4)، کاربردي و عملیاتی(2)، پیشرفته(1)مقدماتی: آشنایی) مهندسی صنایع تخصصیمهارتهاي 

ف
دی

ر
 

 نوع تخصص
 میزان تسلط

ف ( 2الی  2) 
دی

ر
 

 نوع تخصص
 میزان تسلط

 ( 2الی  2) 

  ها  طراحی و تحلیل سیستم 4  وري کیفیت و بهره مدیریت 1

  کارسنجی، طراحی و تحلیل روش 4  مدیریت پروژه 2

  مهندسی انسانی و ایمنی 8  وتعمیرات ریزي نگهداري برنامه 4

  طرحریزي و مهندسی امکانات 7  لجستیك و زنجیره تامین 3
 هاي تخصصی سایر مهارت

      

      

                     


