
 

 مزایای عضویت حقیقی در

 انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران

 

 (فارسی و انگلیسی اعضا حقیقی )دوزبانه  به کارت عضویت اعطای 

  به صورت الکترونیکی( به اعضا نشریات ادواری انجمن ارسال( 

  های تحت پوشش انجمن نام همایشاستفاده از تخفیف هزینه ثبتامکان 

 فارسی و  ها و مراجع موردنظر )دو زبانهگواهی تایید عضویت اعضا حقیقی انجمن به سازمان امکان دریافت

 (انگلیسی

 مدرس توسط  یید صالحیت علمیأعضا )پس از تآموزشی انجمن برای اهای ها و دورهاولویت تدریس در کارگاه

 (هیأت مدیره انجمن

  های آموزشی تحت پوشش انجمننام دورهیف هزینه ثبتفاستفاده از تخامکان 

  سایت انجمن های علمی اعضا در خبرنامه و وبدرج اخبار موفقیتامکان 

  در خبرنامه  و وب سایت  ط با حوزه آزمایشگاهی(ها و مقاالت چاپ شده اعضا )مرتبمعرفی کتابامکان

 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 گروه عضویت و مشارکت در کارامکان 

   های کاری انجمندریافت گواهی عضویت فعال در صورت عضویت در گروهامکان 

 های مرتبط با حوزه آزمایشگاهی ها و شرکتهای شغلی در سازمانآشنایی با فرصت 

 )دفاع از حقوق صنفی اعضا )تا حد امکان 

  در کشور لیف شده و ترجمه شده در زمینه آزمایشگاهیأکتب تت لیست دریافامکان 

 های اطالعاتی انجمن برداری از بانکبهره امکان 

 



 

 ت مدیره )مختص اعضا أی و نامزد شدن برای عضویت در هیأشرکت در مجمع عمومی، داشتن حق ر امکان

 پیوسته(

  ان )مرتبط با حوزه آزمایشگاهی(شی آنمند خدمات علمی و پژوههای نیازمعرفی اعضا به سازمانامکان 

 هی در بین اعضا انجمن در قالب جوایز ساالنه انجمنتقدیر از فعاالن حوزه آزمایشگا 

 ا ههای انجمن و انعکاس موارد مرتبط به سازمانها در فعالیتنظرخواهی از اعضا و به کار گیری پیشنهادات آن

 های مربوطهو ارگان

 های علمی و سایر مسابقات برگزار شده توسط انجمن امکان شرکت در المپیادها و رقابت 

  ( به عنوان عضو همکارفارسی و انگلیسی نامه به دانشجویان فعال عضو انجمن )دوزبانهتوصیهاعطای 

 دانشجویی

  تخصصی سازی اشتغالثبت در بانک اطالعاتی اعضا با هدف زمینهامکان 

  در خصوص اعضایی که در  ثبت در بانک اطالعاتی نظام تعمیرکاران تجهیزات تخصصی آزمایشگاهیامکان(

 زات آزمایشگاهی فعالیت دارند(تعمیر تجهی

  های اجرایی کشور دستگاه های مدون آموزش ضمن خدمت ویژه کارشناسانکارگاه امکان حضور در 

 ها تخصصی ویژه کارشناسان آزمایشگاه های مدونآموزش امکان حضور در 

  در حوزه آزمایشگاهی های آموزشیالمللی و آشنایی با آخرین روشتخصصی بین هایکارگاه 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 

  خلی و خارجی در داتورهای تخصصی بمنظور شرکت اعضا در رخدادهای علمی و نمایشگاهی  امکان حضور در

 حوزه آزمایشگاهی

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


