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 بسمه تعالی
 

 رانیا یاقتصادکشاورز یانجمن علم وستهیپ محترم یاعضا

 سراسر کشور یهادانشگاه یاقتصادکشاورز یآموزش یهامحترم گروه رانیمد

 کشور یمرتبط موضوع یمحترم موسسات و مراکز پژوهش یروسا

 رانیا یاقتصادکشاورز یمرتبط موضوع یها و نهادهامحترم دستگاه یروسا
 
 

 با سالم و احترام ؛

 یبا دستور کار برگزار رانیا یاقتصاد کشاورز  یانجمن علم یعاد یرساند مجمع عموم یبه استحضار م

ضا نییتع یانتخابات برا ست در تار رهیمد ئتیه یاع سان انجمن،  مقرر ا ساعت  11/3/1011 خیو بازر

شاورز یکنفرانس مل نیدوازدهم یهمزمان با برگزار  01:31 یال 11 صادک ص رانیا یاقت  یمجاز ورتبه 

 رهیمد ئتیدر ه تیعضووو یبرا یشوورکت در انتخابات و نامزد از شوورو  یکی نکهیبرگزار شووودن ن ر به ا

ضو ستهیپ تیانجمن، ع شاورز و صاد ک شد،یم یدر انجمن اقت ضا با ست تا اع ستهیپ یالزم ا ضر و  و  ایحا

ض ضو دیجد انیمتقا ستهیپ تیع ضو و سبت به پرداخت حق ع  نام و پرداخت تثب ایو   تیدر انجمن ، ن

روز  00سوواعت  تیلغا  10/10/1011صووب   روز  1( از سوواعت دیجد انیمتقاضوو ی)برا تیحق عضووو

تال )سوووا قیاز طر 10/13/1011 به آدرس تیپور بذول   www.iranianaes.ir( انجمن  قدام الزم م ا

 یاعضووا یبرا تیفوق، اقدام به پرداخت حق عضووو یکه در بازه زمان یاسووت صوورفار افراد یهین بدندیفرما

مجاز به شوورکت در مجمع  ند،ی( نمادیجد انیمتقاضوو ی)برا تیضوووثبت نام و پرداخت حق ع ایو  یکنون

ضا یعموم شندیم رهیمد اتیه یو انتخابات اع ضا هین از کلبا ستهیپ یاع ضر و در و  نیا کنندگانافتیحا

شرا هیاطالع ضو طیکه واجد  ستهیپ تیع شند،یدر انجمن م و ضا م با سبت شودیتقا به پرداخت حق  ن

ضو ضو ایو  تیع ض ی) براتیثبت نام و پرداخت حق ع ساناطالع و( دیجد انیمتقا ض هیبه کل یر  انیمتقا

و  ینونک وستهیپ ین به اعضاندیاقدام الزم مبذول فرما رانیا یدر انجمن اقتصاد کشاورز وستهیپ تیعضو

نام و ثبت ایو  تیحق عضوووو رداختفوق اقدام به پ یکه در بازه زمان دیجد وسوووتهیپ یاعضوووا نیهمچن

ضو پرداخت حق صوص چگونگنموده تیع سه مجمع و برگزار یاند، درخ انتخابات از  ینحوه ورود به جل

نسوبت به اصوال    از،یامتنان اسوت در صوورت ن دیمز نیخواهد شودن بنابرا یاطالع رسوان انامهیرا قیطر

 ماقدا گاهیثبت نام در پا  معتبر هنگام انامهیادرج ر ایو  تیدر هنگام پرداخت حق عضوووو شیخو انامهیرا

آماده  11143110193محترم انجمن با شماره  ریدب یمهندس نوروز یالزم بعمل آورده شودن جناب آقا

 ن  باشندیم یبه سواالت و رفع مشکالت احتمال ییپاسخگو

 

 با احترام

 ت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانهیئ


