
بسمه تعالی

دکتراي علوم هاي علمی و صنفیفراخوان ثبت نام کاندیداي انتخابات انجمن
آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران 

بت نام به موارد ذیل عالقمندان کاندیداتوري انتخابات انجمن دکتراي علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران جهت ث
می باشد.26/12/1397تاریخ 24ساعت توجه نمایند. مهلت ثبت نام تا 

 آیین نامه انتخابات8شرایط کاندیداتوري منطبق با ماده:
واجد شرایط مقرر در اساسنامه مورد عمل انجمن-
تابعیت رسمی کشور جمهوري اسالمی ایران-
التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران-
نداشتن سو پیشینه انتظامی و کیفري که موجب محرومیت از حقوق حرفه اي و اجتماعی شده باشد (از جانب -

)می شود.کمیسیون انجمن هاي علمی گروه پزشکی پیگیري 
تدین به یکی از ادیان  رسمی مصرح در قانون اساسی کشور-

کمیل فرم هاي مربوطه قابل بررسی در کمیته : کاندیداتوري هیچ فردي بدون ارائه درخواست مستند وي و ت1تبصره 
انتخابات نخواهد بود.

انجمن می تواند عضو باشد اما محدودیتی در عضویت 2: هر فرد به طور همزمان حداکثر در هیئت مدیره 2تبصره 
انجمن به عنوان عضو پیوسته یا وابسته وجود ندارد.

ت مدیره سهامدار شرکت هاي واردات، ساخت و توزیع دارو یا : چنانچه هر یک از کاندیداهاي عضویت در هیئ3تبصره 
هیزات پزشکی مرتبط با رشته تخصصی انجمن باشند باید مراتب کتبا به وسایل آرایشی بهداشتی و همچنین تج

کمیته انتخابات اعالم و به نحو مقتضی به اطالع مجمع عمومی برسد. همچنین در صورت عضویت فرد سهامدار در 
ه انجمن، بدون کسب مجوز و تصویب در هیئت مدیره انجام معامله به طور مستقیم یا غیر مستقیم با هیئت مدیر

شرکت مفروض میسر نبوده و در صورت تصویب در هیئت مدیره انجمن و عقد قرارداد با شرکت مورد نظر، مفاد و 
اولین مجمع عمومی انجمن به مجمع یات معامله باید به اطالع بازرس انجمن رسیده و بازرس گزارش خود را در ئجز

ارائه نماید.



:مدارك مورد نیاز
مهمترین سوابق علمی و اجرایی (رزومه)-
کارت ملی-
).صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات صفحه آخر نیز ارائه گردد-
قطعه عکس جدیددو-
تکمیل فرم درخواست کاندیداتوري-
ارائه آخرین مدرك تحصیلی-

تماس حاصل نمایید.6داخلی 88970700جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
88966197: و یا فکسایمیل و پ آتلگرام واتسفضاي مجازي (اعم از و غیر حضور کاندیداها الزم است تا حضوري 

نسبت به تحویل مدارك به دفتر انجمن اقدام نمایند.) 
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