نظر به اینکه هدف اص ل ک گنهرس مللهمر ه راس ج ایفضا ی للضیک ادر ایضا ایدس هضج م ضهنیج اکنن

هض م برنضمه هضر گضدبرار ام ل هضس هضر

ادایضطک موبضیل اد دام ضر ام ضاس از خدمضت بدداش ک م مهمر مک بضشدج لذا عهمس بر گضدگضس هضر م نوع ام ضداضپ گه اد حضشنه گنهرس برگزاد
مک شواج ام گضدگضس اخصصک ننز طیق برنضمه زمضنیندر گنهرسج اد دمز چدضدشنیه ام ام ند از مضعر  03:31الک  01برگزاد خواهد شد.

** با توجه به ظرفیت محدود کارگاه ها آخرین مهلت ثبت نام ،جمعه  62بهمن می باشد.

راهنمای ثبت نام کارگاه های تخصصی سومین کنگره بین المللی سالمت همراه

کارگاه 1
موضوع  :گرایش هضر مواوا اد مهمر ه راس بض دمیکرا آیندس پژمهک
ارائه دهنده Dr.Cenk Tezcan :
* شرایط ثبت نام  :م قضضنضن مح رم شرگر ادگضدگضس 0ج صریضً بض ااش ن شرایط ذیلج مفضز به شرگر اد این گضدگضس مک بضشند:


این گضدگضس صریضً ادر امضاندج اانشفویضنج مدیران م گضدشنضمضن منس ی بدداش ک شضمل دش ه هضر پزشککج پنراپزشکک م مدیریر
مهمر مک بضشد.




م قضضک مح رم بضیس ک اس ط گضمل به زبضن انه نسک ااش ه بضشد.
به ه راس ااش ن ی

عدا گوشک ا ن ه راس هوش ند ضرمدر امر.

مکان برگزاری :مف ع یرهنهک دیضهک اانشهضس شنراز – طیقه ام – مضلن گن رانس

کارگاه 6
موضوع :داهیراهض م چضلش هضر ادزیضبک مداخهت بضلننک مهمر ه راس
ارائه دهنده  :اگ ر یرهضا یضاحک
مکان برگزاری :مف ع یرهنهک دیضهک اانشهضس شنراز – طیقه ام – مضلن گراه ضیک

هزینه شرکت در کارگاه ها :
 -1در صورتی که متقاضی محترم ،نویسنده مسئول یکی از مقاالت پذیرفته شده در سومین کنگره سالمت همراه
با شد و یا بدون ارائه مقاله ،با پرداخت وجه ثبت نام ،صرفاً به منظور شرکت در کنگره ثبت نام کرده با شد ،در
این صورت هزینه شرکت در هر یک از کارگاه ها مبلغ  1،500،000ریال خواهد بود.
 -6در غیر این صورت ،متقاضی می تواند با پرداخت مبلغ  3،000،000ریال به صورت شرکت کننده آزاد صرفاً در
کارگاه شرکت نماید( .در خصوص کارگاه شماره  1متقاضی بایستی شرایط ثبت نام را نیز دارا باشد)

*از م قضضنضن مح رم اقضضض مک شوا لط ضً اد پرااخر هزینه اقر گضیک میذم یرمضیند .ماه پرااخ ک به هنچ عنوان قضبل ام رااا ن ک بضشد.
** می غ ن ضیش اااس شدس اد پنل گضدبررج مخصوص شرگر گنندگضن بند  2مک بضشد .شرگر گنندگضن بند  0مش و اخ نف شدس م مک بضیسر
ه ضن می غ 111ج011ج 0دیض دا پرااخر ن ضیند.

نحوه ثبت نام :
 -0اب دا مادا پنل گضدبرر شوید.
 -2بر دمر قس ر گضدگضس آموزشک گ ن

ن ضیند.

 -3گضدگضس مودا نظر خوا دا ان خضب ن واس م بر دمر اگ ه نضم نویسک املنه گ ن
 -4امکن ینش مادیزر به ش ضدس حسضب  3299339902اضدر بضن
ن ضئند.

ن ضئند.

م ر دا اد قس ر ادمض ینش طیق ام ودالع لج آپ وا م ادمض

