شرایط ثبت نام در کنگره و کارگاه های مربوطه

 -1ثبت نام کنگره فقط از طریق سایت کنگره امکان پذیراست ودر صورت وجود ظرفیت اضافه
روز ثبت نام نیز امکان پذیر می باشد .از طریق بخش مربوطه در سایت  ،فرم شرکت در کنگره
را به پیوست تا تاریخ  59/11/02تکمیل و نسبت به پرداخت هزینه مطابق با جدول ارائه شده
به حساب به شماره  2112259959222بانک صادرات درمانگاه مطهری کد  95به نام پژوهشکده
علوم داخلی واریز و اسکن فرم شرکت در کنگره اسکن فیش پرداختی آن به ایمیل
 easd@sums.ac.irاقدام نمایید و در صورت لزوم کسب اطالعات بیشتر با سرکار خانم
ژولیده پور با شماره تلفن  25119061995تماس حاصل فرمایید.
 -0کسانیکه به عنوان سخنران در کنگره حضور خواهند یافت ،جهت بهره مندی از امتیاز
کنگره ثبت نام نمایند .این افراد هزینه ای بابت ثبت نام پرداخت نخواهند کرد.
 -1برای برنامه های کنگره و شرکت در کارگاهها امتیاز آموزش مداوم در نظر گرفته شده است
که میزان امتیاز برای شرکت در همایش  11/9امتیاز و کارگاه های ارائه شده  9امتیاز می باشد
که دریافت گواهی کامل دوره منوط به شرکت در هر دو قسمت می باشد.

 -4هزینه ثبت نام درکنگره بر اساس مندرجات جدول ثبت نام شرکت کنندگان بشرح
زیرتعیین شده است.

عنوان همکاران

سخنرانان

هزینه ثبت نام

رایگان

فوق تخصص غدد و متابولیسم

 1922222ریال

متخصصین داخلی

 1422222ریال

پزشکان عمومی

 1222222ریال

 -5هزینه ثبت نام کنگره جهت استفاده از تسهیالت کنگره شامل ناهار و میان وعده می
باشد.

 -9پس از ارسال فرم ثبت نام  ،فیش پرداختی را تا روز برگزاری کنگره در اختیار داشته باشید
و در روز برگزاری به مسئولین مربوطه تحویل نمایید تا مراحل نهایی ثبت نام و دریافت کارت
شرکت در همایش و کارگاه صورت گیرد.
 -5معرفی افراد جایگزین به جای نفرات ثبت نام شده امکان پذیر نخواهدبود و تنها فرد ثبت
نام کننده می تواند در روز برگزاری از تسهیالت و خدمات کنگره بهره مند شود.
 -6در صورت انصراف از ثبت نام هیچگونه وجهی مسترد نخواهدشد.
 -5ورود کلیه افراد به محل برگزاری کنگره منوط به ثبت نام قطعی و صدور کارت ورودی می
باشد و کنگره تعهدی در قبال همراهان نخواهد داشت.
 -12محل اقامت و اسکان به عهده شرکت کنندگان محترم می باشد .شرکت کنندگان می
توانند از طریق سامانه از هتل ها و مکان های معرفی شده از سوی کنگره با وب سایت
 www.Hotelhamrah.comکه همراه با هزینه تخفیفی  ،به رزور محل اقامت خویش اقدام
نمایند .این رزرو توسط شرکت سحاب سیر هماهنگ شده و تلفن تماس رابط شرکت سرکار
خانم عسکری جهت کسب اطالعات بیشتر  25116241500می باشد.

 -11تهیه بلیط رفت و برگشت بر عهده شرکت کنندگان محترم می باشد و آژانس سحاب سیر و
نماینده ایشان سرکار خانم عسکری با تلفن تماس  25116241500مساعدت الزم را در این
زمینه صورت خواهند داد.

