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  شرایط و مزایای عضویت حقیقی )پیوسته، وابسته و دانشجویی( و حقوقی

 "مدیریت و مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست"علمیانجمن 

WWW.HSEME.ORG , WWW.HSEME.IR  

 

 اعضای حقیقی:

 :عضویت پیوسته 

 :شرایط 

 و یا معادل آن التحصیالن مقاطع دکترا و کارشناسی ارشداعضای هیأت علمی، استادان، دانشجویان و فارغ -

 پرداخت حق عضویت سالیانه -

  :مزایا 

 داشتن حق رای در مجمع عمومی -

 ای، انتشارات و بانک اطالعاتی انجمنامکان بهره برداری از منابع کتابخانه -

 انجمن هایاولویت داشتن در انجام پروژه -

 ها و جلسات تخصصی آموزشی انجمنامکان حضور در نشست -

 

 عضویت وابسته 

 :شرایط 

 کلیه افراد عالقه مند و فعال در موضوعات جهانی شدن با مدرک کارشناسی و یا معادل آن -

 پرداخت حق عضویت سالیانه -

  :مزایا 

 ای و انتشارات امکان بهره برداری از منابع کتابخانه -

 ها و جلسات تخصصی آموزشی انجمنیف برای هزینه های شرکت در نشستبرخورداری از تخف -

 

 عضویت دانشجویی 

 :شرایط 

)با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از طرف دانشگاه و یا معادل آن  دانشجویان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد -

 محل تحصیل(

 پرداخت حق عضویت سالیانه -

  :مزایا 

 ای، انتشارات و بانک اطالعاتی انجمنبخانهامکان بهره برداری از منابع کتا -

 های انجمناولویت داشتن در انجام پروژه -
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 ها و جلسات تخصصی آموزشی انجمندر نشست شرکتبرخورداری از تخفیف برای هزینه های  -

ها و نهادهای گیری از منابع پژوهشی و آماری سایر سازمانهای انجمن در بهرهنامهامکان استفاده از معرفی -

 طرف قرارداد با انجمن

 

 اعضای حقوقی:

 :شرایط 

 خانه ها و سایر مراکز وابسته و تحت تاثیر فرآیند جهانی شدن  ها، نهادها، وزارتسازمان -

 پرداخت حق عضویت سالیانه -

  :مزایا 

 ای، انتشارات و بانک اطالعاتی انجمنامکان بهره برداری از منابع کتابخانه -

 های نهادهای مذکور توسط و با همکاری مرکز ایت در برنامه ریزی فعالیتهای الزم جهت هدانجام پژوهش -

های ناشی از ها و ارائه اهکارهای اجرایی از طرف انجمن جهت رفع موانع و چالشمطالعه و تحلیل چالش -

 جهانی شدن در ارتباط با فعالیت نهادهای متقاضی

 ینه سیاستگذاری های الزم در حوزه کاری آنهاانجام پروژه های مشترک بین انجمن و اعضای حقوقی در زم -

 که از جهانی شدن اثر پذیر می باشد.
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