
 

 در حقوقیمزایای عضویت 

  انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

 

 (فارسی و انگلیسی انجمن )دو زبانه حقوقییید عضویت اعضا أگواهی ت امکان دریافت 

  (به صورت رایگان)درج تبلیغات، معرفی و مصاحبه اعضا حقوقی انجمن در خبرنامه انجمن امکان  

   ی تحت پوشش انجمنها و رویدادهارانی اعضا حقوقی انجمن در همایشنامکان سخ  

   با همکاری انجمن  تخصصی در حوزه آزمایشگاهی های آموزشیبرگزاری کارگاه در امکان مشارکت 

   سایت انجمنوب لوگو اعضا حقوقی در درج امکان 

  چاپ مقاالت اعضا حقوقی انجمن در نشریات مرتبط با انجمنامکان 

 به صورت الکترونیکی( به اعضا حقوقی نشریات ادواری انجمن ارسال( 

  های تحت پوشش انجمن نام همایشاستفاده از تخفیف هزینه ثبتامکان 

 مدرس  یید صالحیت علمیأ)پس از ت حقوقی عضاآموزشی انجمن برای اهای ها و دورهاولویت تدریس در کارگاه

 (توسط هیأت مدیره انجمن

  های آموزشی تحت پوشش انجمننام دورهیف هزینه ثبتفاستفاده از تخامکان 

  سایت انجمن در خبرنامه و وبحقوقی اعضا مرتبط های درج اخبار موفقیتامکان 

  در خبرنامه  و وب  )مرتبط با حوزه آزمایشگاهی( حقوقی اعضاتوسط ده ها و مقاالت چاپ شمعرفی کتابامکان

 سایت انجمن 

 یید علمی(أنشریات تحت پوشش انجمن )پس از ت اولویت چاپ مقاالت اعضا انجمن در 

 سساتؤها و مانجمن به سازمان و ارزیابی ت مشاورهاولویت مشارکت اعضا در انجام خدما 

  های تخصصی انجمن گروهعضویت و مشارکت در کار امکان 

 تقدیر از فعاالن حوزه آزمایشگاهی در بین اعضا انجمن در قالب جوایز ساالنه انجمن 

 ها و های انجمن و انعکاس موارد مرتبط به سازمانها در فعالیتنظرخواهی از اعضا و به کار گیری پیشنهادات آن

 های مربوطهارگان

  سازی اشتغال تخصصیف زمینهثبت در بانک اطالعاتی اعضا با هدامکان 

 



 

  ر )در خصوص اعضایی که در تعمی ثبت در بانک اطالعاتی نظام تعمیرکاران تجهیزات تخصصی آزمایشگاهیامکان

 تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت دارند(

  در حوزه آزمایشگاهی های آموزشیالمللی و آشنایی با آخرین روشهای تخصصی بینکارگاه امکان حضور در 

  خدمات تخصصیبهتر های آزمایشگاهی در ارائه تبادل آخرین اطالعات و تکنیکامکان 

  به متقاضیان از طریق اعضا انجمن  در حوزه آزمایشگاهی ای تخصصیارائه خدمات مشاورهامکان 

  داخلی و خارجی در تورهای تخصصی بمنظور شرکت اعضا در رخدادهای علمی و نمایشگاهی  امکان حضور در

 گاهیحوزه آزمایش

 پیشرفته آزمایشگاهی   هایو فناوری تجهیزاتمرتبط باهای مدون علمی کنفرانس امکان حضور در 


