
  مزایاي عضویت در انجمن آبخیزداري ایران

  امتیازات و مزایاي عضویت حقیقی در انجمن

 هاي آموزشی مرتبط با انجمنهاي ملی و کارگاههمایش درصدي در ثبت نام 50ده از تخفیف استفا 

 هاي کاري انجمن همراه با ارائه گواهیاولویت عضویت در کمیته 

  هاي هما در سراسر کشوردرصدي هتل 20استفاده از تخفیف 

  درصدي در چاپ مقاالت در نشریات انجمن 30استفاده از تخفیف 

 گران برتر و پیشکسوتان آبخیزدارياولویت در انتخاب پژوهش 

 توسط اعضاء )تالیف یا ترجمه( نشریات ترویجی وهاي تخصصی کتاب مساعدت مالی در چاپ و انتشار 

 با همکاري) انجمن با تخفیف ویژههاي تخصصی چاپ شده توسط (یا کتاب خرید  

  به شرط ذکر نام انجمن در مقاله بین المللی هايشرکت در همایش برايو تامین بخشی از هزینه سفر  فراهم نمودن تسهیالت ویژه   

  هاي مربوطهتسهیل دریافت اطالعات علمی مورد نیاز اعضا از ارگان برايهمکاري  

  اینترنتی انجمندرج اسامی اعضاي حقیقی در پایگاه  

 هاي تخصصی برگزار شده توسط انجمن با تخفیف ویژههاي آموزشی، و دورهشرکت در سمینارهاي علمی، کارگاه  

 همکاري رايبهاي مرتبط ها و سازماندرج مشخصات و رزومه کاري در بانک اطالعاتی متخصصین و ارائه آن به شرکت  

 دعوت از اعضا براي شرکت در مجامع عمومی انجمن  

 هاي مربوطههاي انجمن و انعکاس موارد مرتبط به سازمان ها و ارگانها در فعالیتگیري پیشنهادات آننظرخواهی ساالنه از اعضا و به کار  

 هاي معتبر امکان استفاده اعضا از منابع موجود در کتابخانه 

  ايهاي پژوهشی و مشاورهفعالیتانجام  براياستفاده از اعضاي حقیقی   

  مزایاي عضویت حقوقی در انجمن: امتیازات و

 هاي تخصصی چاپ شده توسط (یا با همکاري) انجمن با تخفیف ویژهکتاب خرید  

 شامل: نمایشگاه جانبی آن هاي ملی وتسهیالت ویژه جهت شرکت در همایش فراهم نمودن  

o  یس ئهمایش یا پذیرش مدیرعامل/ردرصدي به اعضاي حقوقی انجمن جهت ثبت نام پنج نفر از کارمندان خود در  30ارائه تخفیف

  صورت رایگان در همایشهموسسات حقوقی ب

o  درصدي به اعضاي حقوقی انجمن جهت اجاره غرفه در نمایشگاه جانبی همایش 20ارائه تخفیف  

o اختصاص دو کارگاه آموزشی به اعضاي حقوقی انجمن در حاشیه همایش در صورت تایید موضوع توسط هیات منتخب کمیته علمی  

  ها، نمایشگاه ها، سمینارها، و ...)لوگوي شرکت در بنرها و استندهاي تبلیغاتی انجمن (در همایشچاپ  

 هاي مربوطههمکاري جهت تسهیل دریافت اطالعات علمی مورد نیاز اعضا از ارگان  

 ها در پایگاه اینترنتی انجمنمعرفی اعضاي حقوقی و رزومه کاري آن  

 ر سالنامهارائه و چاپ اطالعات اعضاي حقوقی د  

 هاي تخصصی برگزار شده توسط انجمن با تخفیف ویژههاي آموزشی، و دورههامکان شرکت کارشناسان اعضاي حقوقی در سمینارهاي علمی، کارگا  

 هاي اعضا در پایگاه اینترنتی و نشریات انجمن با تخفیف ویژهدرج آگهی  

 دعوت از اعضا براي شرکت در مجامع عمومی انجمن  

 هاي مربوطهوارد مرتبط به سازمان ها و ارگانها در فعالیت هاي انجمن و انعکاس منه از اعضا و به کار گیري پیشنهادات آننظرخواهی ساال  

  هاي طرح عنوان عامل چهارمبه چنیناي و همهاي پژوهشی و مشاورهفعالیتانجام  براياستفاده از اعضاي حقوقی

  المللیدر سطح ملی و بینمطالعاتی و پژوهشی 

 اعطاي لوح عضویت حقوقی در انجمن 

 


