ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU
Přihláška

Žadatel:
Jméno ……………………Příjmení……………………………………Tituly…………………
Datum narození………………………………místo………………….……..………………….
Zaměstnavatel:
Název………………………………………………………….funkce…………………………
Ulice………………………………….…místo……...……………………PSČ……………..…
Telefon…………………………....fax…………………………e-mail………………………...
Bydliště:
Ulice……………………………………místo…………………………....PSČ……….……….
Telefon………………………..…...fax…………………..…….e-mail……………..………….
Adresa pro posílání korespondence:
…………………………………………………………………………………………….……..
Ulice……………………………………místo………..………………….PSČ………...………
Vědní obor………………………………….specializace……………………………………...
Chci být informován o akcích odborné skupiny:
(viz druhá strana)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Přijetí doporučuji:
(Jména dvou doporučujících členů, podpis)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
V ………………………dne……………………
………………………………………
podpis žadatele

___________________________________________________________________________

Základní ustanovení
Česká společnost pro mechaniku sdružuje vědecké pracovníky zabývající se
teoretickým i aplikovaným výzkumem v oboru mechaniky. Podporuje rozvoj vědního oboru
mechaniky, rozvíjí prognostickou činnost, prohlubuje spolupráci svých členů a přispívá k
jejich zvyšování odborné úrovně informacemi o aktualitách oboru. Vykonává poradenskou a
expertní činnost pro fyzické i právnické osoby, pořádá přednášky, semináře, kurzy, vědecké a
pracovní konference, na které zve své členy. Každý rok vypisuje soutěže, kde oceňuje a
vyznamenává mladé pracovníky v oboru počítačových věd. Organizačně i finančně podporuje
pořádání přednášek. Společnost je také členem několika zahraničních Společností, se kterými
spolupracuje, a to formou informací o konferencích, nižším vložném pro členy a publikační
činností.
___________________________________________________________________________________

Struktura České společnosti pro mechaniku
Pobočky:

Brno
Plzeň
Liberec

Odborné skupiny:

* Technická mechanika
* Mechanika tekutin
* Počítačová mechanika
* Mechanika únavového porušování materiálu
* Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí
* Teorie stavebních inženýrských konstrukcí
* Experimentální mechanika
* Geomechanika
* Seismické inženýrství
* Větrové inženýrství
* Letectví
____________________________________________________________________

Výhody členství v České společnosti pro mechaniku



Každý člen získává ročně 3 čísla Bulletinu Společnosti.
Organizátoři konferencí, seminářů a sympozií, konaných pod záštitou Společnosti,
poskytují členům výhody v nižším vložném.
 Pobočky a odborné skupiny informují svoje členy o připravovaných akcích, na které zvou
vynikající domácí i zahraniční hosty.
 Aktivní činností ve Společnosti má každý člen šanci neformálně kontaktovat špičkové
vědecké a výzkumné pracovníky.
 Jsme afiliovaným členem Euromechu se všemi právy a slevami na vložném.
___________________________________________________________________________

Kontaktní adresa
www.csm.cz
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8, tel. 266 053 045, tel./fax: 286 587 784, e-mail: csm@it.cas.cz
Předseda: Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc
Číslo účtu u České spořitelny, a.s.: 0207432329/0800, IČO 00444766, nejsme plátci DPH
Zápis u MV ČR, č. VSP/1-3787/90-R

