هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی
استانداردهای تجهیزات پزشکی و
مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
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فرم ثبت نام در کنگره
آخرین مهلت ثبت نام97/05/05 :

اطالعات مشارکت کننده:

به زبان انگلیسی

به زبان فارسی
نام
نام خانوادگی
شرکت/سازمان
استان

شهر

سمت

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

متخصص

کد ملی
آدرس محل کار/کد پستی
تلفن/کد شهرستان

فکس/کد شهرستان

موبایل

ایمیل

نوع ثبت نام

شرکت /سازمان

دانشجویی

شخصی

نکات مهم :

-1

ثبت نام قطعی منوط به ارسال فرم تکمیل شده ثبت نام و فیش واریز به شماره فکس ستاد برگزاری کنفرانس  021-77653700و یاثبت نام از
طریق سایت www.sterileonline.irامکان پذیر می باشد.

-2

وجه ثبت نام جهت دریافت گواهی حضور و شرکت در کنگره مبلغ  460/000ریال می باشد که باید به حساب شماره  0108344538001بانك
ملی شعبه پیام انقالب در وجه شرکت خورشید تجهیز واریز گردد.
* از دریافت فرم ثبت نام و فیش بانکی خود به ستاد برگزاری کنفرانس از طریق شماره های ستاد  021-77653705صد در صد اطمینان
حاصل فرمایید.

-3

معرفی افراد جایگزین به جای نفرات ثبت نام شده با در خواست کتبی و حداکثر تا  10روز پس از تاریخ ثبت نام امکانپذیر خواهد بود.

-4

ورود کلیه افراد به محل برگزاری کنفرانس منوط به ثبت نام قطعی و صدور کارت ورودی می باشد و ستاد تعهدی در قبال همراه نخواهد داشت.

-5

ستاد برگزاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال اقامت مشارکت کنندگان بر عهده نخواهد داشت.

 -6کسانی که نیاز به امتیاز باز آموزی ندارند  ،فقط ثبت نام و واریز در سایت کنگره ((یا تکمیل این فرم و واریز طبق بند  ))2الزم و ضروری
می باشد.
توجه  :شرکت کنندگان در صورت نیاز به کسب امتیاز بازآموزی  ،الزم است عالوه بر ثبت نام در سایت  www.sterileonline.irجهت
صدورکارت وگواهی حضور (بدون واریز وجه ) شخصاً در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به
نشانی http://ircme.irمراجعه و در صورت گروه هدف بودن  ،به صورت جداگانه ثبت نام نمایند و هزینه مربوط به سامانه آموزش مداوم
را(بدون تخفیف) بصورت آنالین واریز و رسید خود را در روز کنگره به هنگام دریافت کارت ارائه نماید  ،کسانی که متقاضی دریافت امتیاز باز
آموزی می باشند فقط و فقط هزینه مربوط به سامانه آموزش مداوم را واریز خواهند نمود و ملزم به پرداخت دو هزینه نخواهند بود.
اینجانب متقاضی و مشمول امتیاز با زآموزی

گواهی حضور

هستم و ضمن تایید موارد فوق ،در تاریخ ...............................................
مهر و امضاء:

اقدام به ثبت نام می نمایم.

info@sterileonline.ir

www. sterileonline.ir

ستاد اجرائی :خیابان شریعتی -باالتر از تقاطع طالقانی – پالک  -183واحد9

تلفن  77653705:فکس77653700 :

