
 ))  شرایط عضویت  ((

 اصلی : عضویت                 

  فارغ التحصیالن مقاطع  کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی پزشکی)کلیه گرایش ها(  .1

 پزشکی: با داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت در بخش تجهیزات پزشکی فارغ التحصیالن رشته های مهندسی برق )کلیه گرایش ها( ، مهندسی مکانیک)کلیه گرایش ها(، مهندسی پرتو پزشکی، فیزیک .2

 ج سال سابقه فعالیت در بخش تجهیزات پزشکی فارغ التحصیالن رشته های مهندسی بافت، مهندسی مواد، مهندسی سخت افزار کامپیوتر، کارشناسی فناوری اطالعات پزشکی: با داشتن حداقل پن .3

 : وابسته عضویت

 .می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند فیزیک پزشکی زشکی وپرتو پ مهندسی پزشکی ) کلیه گرایش ها ( ،رشته های یان کلیه دانشجو -

 .نمی باشندو مکلف به پرداخت حق عضویت نیز  حق رأی نبودهتوضیح مهم : اعضای وابسته دارای 

 ((  مدارک الزم جهت عضویت در انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور))  

 کپی صفحه اول شناسنامه -1

 کپی کارت ملی -2

 طبق شرایط عضویتکپی آخرین مدرک تحصیلی مرتبط  -3

 2جهت فارغ التحصیالن ردیف  ) حکم کارگزینی، گواهی اشتغال در شرکت و... ( در حوزه تجهیزات پزشکیسال  2به مدت گواهی اشتغال به کار  -4

 3جهت فارغ التحصیالن ردیف  حوزه تجهیزات پزشکی ) حکم کارگزینی، گواهی اشتغال در شرکت و... (در سال  5به مدت گواهی اشتغال به کار            

 دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه -5

 وهش در حوزه تجهیزات پزشکی ) در صورت داشتن سابقه (گواهی انجام پژ -6

 تر نباشد (کم dpi600اسکن عکس پرسنلی ترجیحأ رنگی ) کیفیت عکس ارسالی از   -7

 بانک ملت شعبه هجرت به نام انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور 45730934-96ریال ) سالیانه ( جهت عضویت به شماره حساب  500.000فیش واریزی به مبلغ  -8

 عضویت رایگان می باشد. الع ثانویتا اط          

 فرم عضویت موجود در سایت را نیز تکمیل نماید www.imedss.irعالوه بر ارسال مدارک خواسته شده متقاضی عضویت می بایست با مراجعه به آدرس  -9

 تذکرات مهم:                   

 ته شوید، حق عضویت مرجوع نخواهد شد.در صورتی که پس از بررسی مدارک ارسالی، فاقد شرایط عضویت شناخ .1

 ارسال گردد.  )info@imedss.ir (مدارک خواسته شده به صورت دیجیتال به آدرس پست الکترونیکی انجمن به نشانی  .2

 اسکن کلیه مدارک خواسته می بایست با کیفیت و کامأل خوانا باشد. .3
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