
 

 
خاورميانهين کنگره راينولوژی و جراحی پالستيک صورت مود  
ومين سمپوزيوم تازه های پرستاری در راينولوژی و جراحی پالستيک صورتس  

  تهران،۸۹  ماه بان آ۲۸-۲۶
   در ايرانويژه همکاران شاغل

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

                                              نام خانوادگی
                                            Name 
                                            Surname

  :RRSشماره عضويت           :                               شماره ملی       :           سال تولد     :              شماره نظام پزشکی

  :آدرس دقيق پستی

  :         پست الکترونيک         :                        تلفن همراه:                                 فن ثابتتل

  )لطفاً وضعيت تحصيلی فعلی خود را عالمت بزنيد( وضعيت تحصيلی-٢
  فارغ التحصيل دوره تخصصی رشته                                    از دانشگاه   
  از دانشگاهتيار تخصصی رشته                                                    دس  
  از دانشگاه  ل سال                                  يپزشک عمومی، فارغ التحص  
  از دانشگاه                              ماني، فارغ التحصيل سالرپرستاران و كادر د      

  )پس از انتخاب هر يک از شيوه های ثبت نامی، لطفاً در باکس مربوطه عالمت بزنيد(بت نام  مبلغ ث-٣
RRS Non- Member  RRS Member    Date  Registration 

 .Early Reg  ۸۹اول تا سی مهر   تومان٧5,٠٠٠  تومان٠٠٠,١١5

  .Late Reg  ۸۹اول تا بيست و سوم آبان   تومان١١5,٠٠٠  تومان٠٠٠,١55
  .On Site Reg  ۸۹بيست و ششم تا بيست و هشتم آبان  تومان١55,٠٠٠  تومان٠٠٠,١٩5

Éدرصد تخفيف در حق عضويت محاسبه خواهد شد50 درصد تخفيف در هزينه ثبت نام و 40ق ثبت نام دستياران، با احتساب  ح .  

  ).ديای آن هستيو استفاده از مزا) RRS(نولوژیيقات رايت در انجمن تحقيل به عضويدر صورتی که ما ( RRSت در ي عضو-۴
  :مزايای عضويت در انجمن تحقيقات راينولوژی

  امتياز پرداخت حق ثبت نام ويژه اعضا در کنگره ها، سمپوزيوم ها و کورس های بين المللی برگزار شونده توسط انجمن -۱
 دريافت رايگان بولتن و کتابهای ضميمه -۲
  دايسکشنتخفيف ويژه جهت شرکت در ورک شاپ های کاداور -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  ۱۲۴۵۸۰۰۱۴۶۳۰۴ تومان به حساب ۰۰۰/۲۰واريز مبلغ  -۲

  دفتر انجمن۰۲۱-۸۸۷۴۱۳۴۳ن فرم، به شماره ي پرداختی به همراه اد وجهي وفاکس رسRRSت در يجهت عضو
اقدام ننموده اند، خواهشمند ) ۱۳۸۸مربوط به سال ( انهياز اعضای محترمی که تاکنون نسبت به پرداخت حق عضويت سال -۳

  .است در اسرع وقت نسبت به اين امر عنايت فرمايند
جاری طاليی سپه، کپی رسيد وجه پرداختی و فرم تکميل شده را به شماره  ۱۲۴۵۸۰۰۱۴۶۳۰۴لطفاً پس از واريز مبلغ ثبت نام به حساب 

  .و از ارسال آن اطمينان حاصل نماييد  دبيرخانه فاکس۸۸۷۴۱۳۴۳-۰۲۱
  
  

 


