مزایای عضویت حقوقی در
انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

 امکان دریافت گواهی تأیید عضویت اعضا حقوقی انجمن (دو زبانه فارسی و انگلیسی)
 امکان درج تبلیغات ،معرفی و مصاحبه اعضا حقوقی انجمن در خبرنامه انجمن (به صورت رایگان)


امکان سخنرانی اعضا حقوقی انجمن در همایشها و رویدادهای تحت پوشش انجمن



امکان مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در حوزه آزمایشگاهی با همکاری انجمن



امکان درج لوگو اعضا حقوقی در وب سایت انجمن

 امکان چاپ مقاالت اعضا حقوقی انجمن در نشریات مرتبط با انجمن
 ارسال نشریات ادواری انجمن به اعضا حقوقی (به صورت الکترونیکی)
 امکان استفاده از تخفیف هزینه ثبتنام همایشهای تحت پوشش انجمن
 اولویت تدریس در کارگاهها و دورههای آموزشی انجمن برای اعضا حقوقی (پس از تأیید صالحیت علمی مدرس
توسط هیأت مدیره انجمن)
 امکان استفاده از تخفیف هزینه ثبتنام دورههای آموزشی تحت پوشش انجمن
 امکان درج اخبار موفقیتهای مرتبط اعضا حقوقی در خبرنامه و وبسایت انجمن
 امکان معرفی کتابها و مقاالت چاپ شده توسط اعضا حقوقی (مرتبط با حوزه آزمایشگاهی) در خبرنامه و وب
سایت انجمن
 اولویت چاپ مقاالت اعضا انجمن در نشریات تحت پوشش انجمن (پس از تأیید علمی)
 اولویت مشارکت اعضا در انجام خدمات مشاوره و ارزیابی انجمن به سازمانها و مؤسسات
 امکان عضویت و مشارکت در کار گروههای تخصصی انجمن
 تقدیر از فعاالن حوزه آزمایشگاهی در بین اعضا انجمن در قالب جوایز ساالنه انجمن
 نظرخواهی از اعضا و به کار گیری پیشنهادات آنها در فعالیتهای انجمن و انعکاس موارد مرتبط به سازمانها و
ارگانهای مربوطه
 امکان ثبت در بانک اطالعاتی اعضا با هدف زمینهسازی اشتغال تخصصی

 امکان ثبت در بانک اطالعاتی نظام تعمیرکاران تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی (در خصوص اعضایی که در تعمیر
تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت دارند)
 امکان حضور در کارگاههای تخصصی بینالمللی و آشنایی با آخرین روشهای آموزشی در حوزه آزمایشگاهی
 امکان تبادل آخرین اطالعات و تکنیکهای آزمایشگاهی در ارائه بهتر خدمات تخصصی
 امکان ارائه خدمات مشاورهای تخصصی در حوزه آزمایشگاهی به متقاضیان از طریق اعضا انجمن
 امکان حضور در تورهای تخصصی بمنظور شرکت اعضا در رخدادهای علمی و نمایشگاهی داخلی و خارجی در
حوزه آزمایشگاهی
 امکان حضور در کنفرانسهای مدون علمی مرتبط باتجهیزات و فناوریهای پیشرفته آزمایشگاهی

