
 
کارگاه های آموزشی راينوپالستی  ينسومفرم ثبت نام   

۹۰ارديبهشت ماه   ۱- ۲  
در ايران ويژه همکاران شاغل   

 
  )لطفاً به تفکيک حروف الفبا در باکس ها بنويسيد( مشخصات فردی - ۱
                                             نام

                                              نام خانوادگی
                                            Name 
                                            Surname

  :سال تولد:                                                                      شماره نظام پزشکی
  :آدرس دقيق پستی

  :پست الکترونيک:                                تلفن همراه:                                تلفن ثابت
  )لطفاً وضعيت تحصيلی فعلی خود را عالمت بزنيد(تحصيلی وضعيت - ٢

  فارغ التحصيل دوره تخصصی رشته                                    از دانشگاه   
  فلوشيپ يا فوق تخصص دوره                                           از دانشگاه  
  از دانشگاه                             دستيار تخصصی رشته                       

  .هستم       هر دو        حضور در اتاق عمل جراحی الیوراينوپالستی        متقاضی شرکت در کارگاه  - ٣
  )پس از انتخاب هر يک از شيوه های ثبت نامی، لطفاً در باکس مربوطه عالمت بزنيد(مبلغ ثبت نام -٤

RRS Non- Member  RRS Member  Registration 

  Early )۸۹اسفند ۲۸تا (  □تومان ٠٠٠/١١٥  □ تومان ٠٠٠/١٦٥

Rhinoplasty Course  ۹۰فروردين ۲۹تا (  □ تومان ٠٠٠/۱۶۵  □ تومان ٠٠٠/٢١٥ ( Late  

  On-site )۹۰رديبهشتا ۱(  □ تومان ٠٠٠/٢١٥  □ تومان ٠٠٠/٢٦٥

  Live Surgery    )۹۰نفروردي 29تا (  □ تومان ٠٠٠/١١٥  □ تومان ٠٠٠/١٦٥

  .تخفيف لحاظ خواهد کرد% ٦٠انجمن تحقيقات راينولوژی به منظور حمايت از دستياران، کليه هزينه های ثبت نامی را با احتساب  ▄
  .در هزينه ها عالوه بر مزايای عضويت خواهند بود% ٢٠سال پياپی عضويت انجمن را بر عهده داشته اند، واجد تخفيف  سههمکارانی که  ▄
  .بنابراين اولويت با همکارانی خواهد بود که پيشقدم باشند. به محض تکميل ظرفيت دوره، روند ثبت نام متوقف خواهد شد ▄
  
  اطالعات پرداخت - ٤

  :بانک :                            تاريخ        :                  مبلغ پرداخت:                             شماره فيش بانکی
  ).ديای آن هستيو استفاده از مزا) RRS(نولوژیيقات رايت در انجمن تحقيل به عضويدر صورتی که ما(  RRSت در يعضو-۵

  :مزايای عضويت در انجمن تحقيقات راينولوژی
  ها و کورس های بين المللی برگزار شونده توسط انجمن امتياز پرداخت حق ثبت نام ويژه اعضا در کنگره ها، سمپوزيوم -۱
 دريافت رايگان بولتن و کتابهای ضميمه -۲
 تخفيف ويژه جهت شرکت در ورک شاپ های کاداور دايسکشن -۳

  :نحوه عضويت
  ارسال کپی آخرين مدرک تحصيلی، کپی کارت نظام پزشکی و خالصه ای از رزومه علمی از طريق فاکس به دفتر انجمن -۱
جاری طاليی سپه بنام انجمن تحقيقات راينولوژی و درج عبارت  ۱۲۴۵۸۰۰۱۴۶۳۰۴تومان به حساب  ۰۰۰/۲۰بلغ واريز م -۲

  دفتر انجمن ۰۲۱-۸۸۷۴۱۳۴۳ن فرم، به شماره يد وجه پرداختی به همراه ايوفاکس رس RRSت در يجهت عضو
کپی رسيد وجه پرداختی و فرم تکميل شده را به شماره جاری طاليی سپه،  ۱۲۴۵۸۰۰۱۴۶۳۰۴لطفاً پس از واريز مبلغ ثبت نام به حساب 

  .دبيرخانه فاکس نماييد ۰۲۱- ۸۸۷۴۱۳۴۳
  

 


