بسم اهلل الرحمن الرحیم
مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم برگزار میکند

اولین کارگاه

نگارش مقاله  ISIبه زبان انگلیسی
مدرس :خانم دکتر رضایی کنوی و همکاران
تاریخ برگزاری کارگاه82 :و 82آبان سال3121
زمان برگزاری کارگاه:

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت  5::7الی31

مکان :مرکز تحقیقات چشم
مخاطبین :کلیه محققین علوم پزشکی
هزینه شرکت در کارگاه 700/000:ریال

شرایط ثبت نام:
 حداکثر زمان پیش ثبت نام  11 :آبان ماه
 اعالم اسامی  11نفر پذیرفته شدگان در کارگاه  11 :آبان ماه
 حداکثر زمان پرداخت شهریه جهت قطعی شدن ثبت نام 11 :آبان ماه
 حداکثر زمان انصراف از ثبت نام  12 :آبان ماه
 اعالم اسامی افرادی که رزرو هستند  11 :آبان ماه
 حداکثر زمان پرداخت شهریه افراد رزرو جهت قطعی شدن ثبت نام 12 :آبان ماه
 هزینه ثبت نام (شامل شرکت در کارگاه ،پذیرایی میان وعده ،ناهار مختصر و صدور
گواهی نامه و پکیج آموزشی) 222/222 :ریال
 مدرسان  :سرکار خانم دکتر رضایی کنوی و همکاران

رزومه استاد  :رزومه استاد رضایی کنوی
نکات ویـــــژه:
 -1سقف کارگاه ها به جهت باال بردن کیفیت و پاسخگویی به تمام سئواالت شرکت کنندگان
بنا به درخواست مدرس محترم کارگاه ،محدود درنظر گرفته شده است.
 -1همراه داشتن لب تاپ الزامی است.
 -3به محض ثبت نام قطعی در کارگاه  ،موضوع تحقیق به شما اعالم خواهد شد تا دراین
فرصت ،مقاالت مرتبط با موضوع تحقیق را جستجو کرده و به همراه خود جهت نگارش
مقاله در روز کارگاه بیاورید.
 -1به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه مقاله نویسی  ISIداده میشود.
 -2برای برنامه ریزی منظم جلسه کارگاه ،ثبت نام خود را قطعی نمائید.
 -6زمان برگزاری کارگاه قطعی است و به هیچ عنوان تغییر و جابجایی نداریم.
 -7شروع تدریس کارگاه در ساعت  7:12خواهد شد لطفا تاخیر نکنید.

روش پیش ثبت نام:
 -1با ارسال مشخصات فردی شامل :نام و نام خانوادگی ،کدملی و آدرس پست الکترونیک به آدرس
فوق labbafi@hotmail.com

روش ثبت نام قطعی:
بعد از هماهنگی و تأیید مدیر وبسایت به طرق زیر می توانید با پرداخت شهریه در کارگاه ثبت
نام خود را قطعی نمائید.
هزینه ثبت نام 222/222 :ریال
شماره کارت 2221211122210301 :به نام سرکار خانم مهناز اسماعیلی شجاعی ،موسسه اعتباری
کوثر
ارسال شماره پیگیری یا اسکن فیش پرداختی الزامی است

