
  مزايای عضويت در انجمن صنفی و باشگاه دکور ايران

  طراحی ، معماری و دکوراسيون داخلی و خارجی ساختمان شھر تھران

  

  

  

طراحي ، معماري و دكوراسيون داخلي و  در پي سواالت متداول دوستان عزيز، مبني بر اينكه عضويت در انجمن

 :بايد گفت  چه مزايايي دارد؟ خارجي ساختمان شهر تهران

كه مرتبط با صنفي شايد شما از آن جمله افرادي هستيد كه به سبب داشتن مسئوليت هاي مختلف و پيگيري مداوم آنها، عضويت در انجمن 

اما اين طرز فكر باعث مي شود كه بسياري از منافع و مزايايي كه عضويت ! تخصص و كسب و كارتان مي باشد، جزء اولويت هايتان نيست

، ايجاد يك ها مزاياي عضويت در اين نوع انجمن مهمترين  يكي از  .برايتان به ارمغان مي آورد را از دست بدهيد صنفي در يك انجمن 

 .ه كاري موفق براي آينده شغلي شما ميباشدرزوم

  

  : مزاياي عمومي عضويت در انجمن ها

 

نو آوري ها و كنفرانس هاي ملي و بين المللي در زمينه معماري و موارد  ،اطالع رساني به موقع از آخرين اخبار -

  .از طريق پست الكترونيكي ،مرتبط

 

فراهم آورده و در بسياري موارد هم اين اطالعات از طريق پست الكترونيك  همه اعضاءدسترسي به اطالعات متنوع و مفيد را براي انجمن صنفي 

اينگونه اطالعات و اخبار ممكن است در باره مسائلي باشد كه عموم مردم از آن بي خبرند، به . به شكل اختصاصي براي اعضاء فرستاده مي شود

اعضاء و افزايش توان فني و تخصصي مشاغل در مورد يك كسب و كار جديد و يا شيوه هاي نوين جهت توسعه حرفه اي  كه باريعنوان مثال اخ

 .باشد  آنها

 

 : فرصت حضور در شبكه روابط گسترده تر -

كرده و فرصت ند را عميق تر كه در حال حاضر در حرفه خود دار، اعضا ميتوانند روابطي  صنفي با عضويت در انجمن هاي 

و همچنين  .اينگونه روابط گسترده مي تواند منبع غني از ايده هاي جديد و بسيار الهام بخش باشد. فراهم نمايندنيزروابط جديدتر را

 . قرار خواهند گرفت  اعضايي كه تمايل به انتشار مقاالت علمي دارند نيز، تحت پوشش اين انجمن

 

  :آموزش -

به روز رساني دانش تخصصي اعضاء از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي توسط انجمن و يا با همكاري انجمن 

     .استفاده نمايند از آن اعضا ميتوانندكه  تخفيف ويژهبرخورداري از با همراه 
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در  عضويتشركت در همايش ها و گردهماييهاي برگزار شده توسط انجمن و يا با همكاري انجمن با تخفيف ويژه -

برايشان  آنها انجمن اغلب براي اعضاء اين فرصت را فراهم مي كند كهحضور در بسياري از كنفرانس ها و سمينارهاي تخصصي مرتبط با حرفه

 .كاسته شود نيز تسهيلو تا حد زيادي از هزينه هايشان

 :مزاياي اختصاصي عضويت در انجمن ها

 : سيستم هاي حمايتي -

برخورداري از اينگونه روابط، . انجمن بهره مند شوند مديران اغلب مي توانند از مشاوره اعضاء مجرب انجمن و حتي  صنفياعضاء انجمن هاي 

 .با مشكالت حرفه اي، بسيار راه گشا مي باشد اعضاءهنگام مواجه 

 : قدرت چانه زني -

ري مصوبات دولت و قوانين تصويب شده در مجلس مي باشد تا بزرگ و معتبر، معموالً داراي كميته اي هستند كه مسئول پيگي صنفي انجمن هاي 

شان به شكل مشخص و بر صنعت به صورت كلي دارد را بررسي نمايد و در بسياري از موارد با اعضايتاثيراتي كه اين موارد بر كسب وكار

اينگونه انجمن ها داراي . اعضاي دولت و يا نمايندگان مجلس جلساتي برگزار مي كنند و سعي در استيفاي حقوق حرفه اي اعضاء انجمن را دارند

شما را قادر مي سازد تا از نفوذ سياسي و  صنفيعضويت در اين انجمن هاي . تنهايي است قدرتي هستند كه مطمئناً بيشتر از قدرت يك فرد به

 .يد منابع قدرت انجمن بهره ببر

 : حضور اجتماعي -

اعي اجتمشما به تنهايي ممكن است زمان و منابع الزم براي حمايت از يك بنياد خيريه و يا همكاري با يك موسسه آموزشي و به طور كلي فعاليت هاي 

كه شما عضو آن هستيددر اينگونه فعاليت ها حضور داشته باشد، در واقع شما هم در آن كار  صنفياما هنگامي كه انجمن . اين چنين را نداشته باشيد

طراحي ، معماري و مزاياي عضويت در انجمن  شده، از جمله دادهباتوجه به توضيحات .سهيم خواهيد بود

 :ميتوان به موارد ذيل اشاره كرددكوراسيون داخلي و خارجي ساختمان شهر تهران 

 صدور پروانه عضويت معتبر  انجمن صنفي  •

 ه انجمن به صورت رايگان مدريافت خبرنا •

 تعامل با اعضاي رسمي •

 مشاور امور مالي و مالياتي  •

 مشاوره حقوقي در خصوص نحوه انعقاد قرادادها ي مالي  ، داوري ،  حكميت و كارشناسي در امور عمليات قراردادي  •

 استفاده از حوزه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي •

 حضور در دوره هاي حرفه اي انجمن •

 ارائه منابع علمي و تحقيقاتي به اعضاي انجمن •

 ي انجمنبهره مندي از نظرات كارشناسانه ساير اعضا •

  اعضا از سوي انجمن  ارائه معرفي نامه و توصيه نامه به •

 طراحي و معماري  خلق فرصت هايي براي توسعه همكاري با شركتهاي  •

همايش ها و گردهمايي هاي علمي برگزار شده توسط انجمن و يا با همكاري  ،برخورداري از اولويت اعطاي غرفه در نمايشگاه ها •

 انجمن با تخفيف ويژه 

 ) ، تفريحيبيمه تكميلي ، ورزشي ، بهداشتي و درماني ، آموزشي (  انجمن صنفي ويژه استفاده از خدمات •
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