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     Association Iranian Artists (AIA) 

 

درخواست عضویت در انجمنفرم   

 مشخصات فردی هنرمند:
 نام: نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد هجری شمسی:

 :Last name: First name تاریخ تولد میالدی:

 کد ملی: آدرس:

 شماره شناسانامه:

 تلفن ثابت:

 تلفن همراه: :Email کد پستی:

 
: یسوابق شغل                                                                                   :التیتحص  

  

  

  

 
 نمایشگاه ها و فعالیت های هنری:
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  خلق شده باشند ، به همراه زیرنویسی مشخصات اثر نام و نام خانوادگی . عنوان  2017 اثر که بعد از سال 10به همراه رزومه هنری و تصویر آثار خود )پر کرده و لطفا این فرم را

 . ارسال نمایید    Iranianartist.independent@gmail.com    اثر . تکنیک اجرایی . ابعاد. سال خلق اثر ( به ایمیل انجمن به آدرس

 

 ضو ، در انجمن حضور پیدا کنند . عضویت در انجمن محدودیت مکانی ندارد و هنرمندان ایرانی ساکن در هر کشوری میتوانند پس از گذراندن مراحل ثبت نام و داوری به عنوان ع 

 

 ؟ارد زیر را دارید  یک از مومبا توجه به عالقه و توانایی هایی فردی خود  و در صورت عضویت در انجمن، تمایل حضور در کدا 

 همکاری در زمینه طراحی گرافیک )اعالن نمایشگاها و فعالیتهای انجمن و گرافیک صفحات مجازی انجمن( -1

 جهت مشارکت و همراهی کارگروه درروند برگذاری نمایشگاهها و ایونت ها( هیئت ژوری ) مکاری با کارگروه ه -2

  آموزشیهمکاری با کارگروه  -3

 روابط عمومی و اطالع رسانی کارگروه  همکاری با  -4

  NFTهمکاری با کارگروه  -5

 هیچکدام  -6

 

 فرایند عضوگیری و پذیرش هنرمندان ندارد .یری دراین فعالیتها تاثه است اختیاری است و عدم حضوردرباال ذکر شدکه در فعالیتهای اجرایی انجمن حضوردر 

 

o  پس از پذیرفته شدن هنرمند  در داوری،  طی پیامی به ایمیل هنرمند ، اعالم میگردد .  شایان ذکر است که  لیست مدارک تکمیل عضویت و پرداخت حق عضویت 
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o دالر میباشد . 10 * انجمندالر و برای اعضای هوادار 20انجمن  *مبلغ حق عضویت برای اعضای رسمی  

 

o  در زمینه فرهنگ و هنر میباشد . این افراد، حق حضور در کلیه کارگروهها و شرکت در نمایشگاهها را دارند و همچنین  باالاعضا رسمی متشکل از کلیه پیشکسوتان و افراد با سابقه 

 در مجامع انجمن حق رای دارند این اعضا 

 

o هیئت ژوری حق حضور در نمایشگاهها و شرکت  ازه وارد در حوزه  فرهنگ  و هنر میباشد . این افراد در صورت تایید اعضا هوادار متشکل از دانشجویان ، هنرجویان و یا افراد ت

 در کارگروهها را دارند  ، این اعضا در مجامع انجمن حق رای  ندارند .

 

 

 

"  در این مورد مطابق اساسنامه حق تصمیم گیری خواهد ”AIAو در صورت عدم صحت، انجمن اینجانب .................................. متعهد میشوم اطالعات ارائه شده صحیح بوده 

 داشت.              

 خانوادگینام و نام                                                                                                                                                    

 تاریخ   –امضا                                   

 

                                                          .................................................................................. 

        :  فرانسه . شامبورسی   AIAنشانی دفتر انجمن 

 +98 9044542000    :  و واتس آپ تلفن تماس    

 aia_france@      صفحه اینستاگرام انجمن :

     iranian_artists@                                                       صفحه توییتر انجمن : 


