
 

  

  درخواست اشتراك دوفصلنامه روانشناسی معاصر

"نشریه انجمن روانشناسی ایران"

  

  : ....................................................................................نام و نام خانوادگی متقاضی

  :نوع و وجه اشتراك

ریال 20000تک شماره 

  

براي اعضاي انجمن . )پی کارت دانشجویی پیوست استکفتو(ریال  15000براي دانشجویان 

  .در صورت پرداخت حق اشتراك ساالنه رایگان استروانشناسی ایران 

  ریال 40000) شماره با هزینه پست 2(اشتراك ساالنه 

براي اعضاي انجمن . )فتوکپی کارت دانشجویی پیوست است(ریال  30000براي دانشجویان 

.پرداخت حق اشتراك ساالنه رایگان استدر صورت  روانشناسی ایران 

  

.............. بانک .............. به تاریخ .............. طی فیش بانکی شماره .............. وجه اشتراك ساالنه به مبلغ 

به نام انجمن روانشناسی ایران بانک تجارت، شعبه   342060641به حساب جاري  .............. شعبه 

) .فتوکپی فیش بانکی پیوست است(هید بهشتی در تهران پرداخت شد دانشگاه ش

  ...........................................: شهر ............................................: استان: نشانی متقاضی

   ....................:پالك .............................................:.خیابان

  : ...........................................................پستی صندوق......................................................................:کدپستی

  :......................................تلفن

  امضاء                                                                                                                      

  

انشگاه عالمه ساختمان مرکزي د -ابتداي آبان شمالی -خیابان کریم خان زندتهران،: نشانی مجله

  انجمن روانشناسی ایران دفتر دوفصلنامه روانشناسی معاصر، نشریه -209اتاق  -طباطبایی

moaserpsy@gmail.com: پست الکترونیکی



		درخواست اشتراک دوفصلنامه روانشناسی معاصر


"نشريه انجمن روانشناسی ايران"

نام و نام خانوادگی متقاضی: ....................................................................................


نوع و وجه اشتراک:


تک شماره 20000 ريال

برای دانشجويان 15000 ريال (فتوکپی کارت دانشجويی پيوست است). برای اعضای انجمن روانشناسی ايران در صورت پرداخت حق اشتراک سالانه رایگان است.

اشتراک سالانه (2 شماره با هزينه پست) 40000 ريال


برای دانشجويان 30000 ريال (فتوکپی کارت دانشجويی پيوست است). برای اعضای انجمن روانشناسی ايران  در صورت پرداخت حق اشتراک سالانه رایگان است.

وجه اشتراک سالانه به مبلغ .............. طی فيش بانکی شماره .............. به تاريخ .............. بانک .............. شعبه .............. به حساب جاری  342060641  به نام انجمن روانشناسی ايران بانک تجارت، شعبه دانشگاه شهيد بهشتی در تهران پرداخت شد (فتوکپی فيش بانکی پيوست است) .

نشانی متقاضی: استان: ............................................ شهر: ...........................................

خيابان:.............................................. پلاك:.................... 

كدپستي:......................................................................صندوق پستي: ...........................................................

 تلفن:......................................

                                                                                                                      امضاء


نشانی مجله: تهران،خیابان کریم خان زند- ابتدای آبان شمالی- ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی- اتاق 209- دفتر دوفصلنامه روانشناسي معاصر، نشريه انجمن روانشناسی ایران

پست الكترونيكي: moaserpsy@gmail.com








