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 ینظام طب هیانوسیاق ایآس یامنطقه کارگروه: از

 تقاضیان شرکت در کنگرهم: به

 ICMM یطب نظام یالمللنیکنگره ب نیم34: موضوع

 

 کم؛یعل سالم

در  ICMM یطب نظام یالمللنیکنگره ب نیم34در شرکت  نهیهز ها وبرنامه یبندرساند جدول زمانیم یگاهآبه احترام  با

 شرکت حضور برنامه شده، اعالم یعلم یمحورها یبررس ضمن دیفرمائ دستور است خواهشمند. گرددیم اعالمریز شرح به سیئسو کشور

 ICMM یهااست شرکت در کنگره. ضمناً مقرر ردیصورت پذ یبعد اقدام تا اعالم رخانهیدب نیا به وستیپ فرمت قالب در کنندگان

 رخانهیدب قیاز طر یبه صورت تمرکز ICMM یهاتیاز ظرف شتریهرچه ب یمندو بهره ییافزاهم و تیفیک یارتقا جهت و یسامانده

در  یشیو ارائه آزما فرانسه( ای یسیانگل)مقاله در کنگره مذکور منوط به تسلط کامل به زبان کنگره  ارائه نیهمچن .ردیاعزام صورت پذ

 است. رانیا

 

 :یبندزمان جدول

 سیسوئ ـ بازل: یبرگزار محل 

 24-19: یبرگزار خیتار May, 2019 (24/24/8421 تیلغا 92/29/8421تا جمعه  کشنبهی) 

 16ثبت نام:  نهیهز فیاز تخف یمندبهره جهت هنگام زود نام ثبت مهلت نیآخر January 2019 (92/82/8421) 

 19مقاله:  دهیچک ارسال مهلت نیآخر February 2019 (42/88/8421) 

 19 خیمقاالت خود را ارسال نکرده باشند تا تار دهیفوق چک خیکه تا تار یافراد March 2019 دهیدارند تا چک فرصت مجدد 

 .ندیمقاالت خود را ارسال فرما

 19 خیکه تا تار یمقاالت March 2019 ه خالص نیهمچن. دنشویم رفتهیجهت ارائه پذ پوستربه صورت  شده باشند صرفاً ارسال

 .گرددیم یبارگزار زیکنگره ن تیسا یمقاالت بر رو

 19: نیآنال نام ثبت مهلت نیآخر May 2019 (92/29/8421) 

 20کنگره:  یبرگزار محل در یحضور صورت به نام ثبت مهلت نیآخر May 2019 (42/29/8421) 

 16 خیاعضا تا تار نام ثبت نهیهز January 2019  باشدیم (وروی 791) سیسو فرانک 222معادل. 

 16 خیاعضا از تار نیآنال نام ثبت نهیهز January 2019  19تا May 2019  باشدیم (وروی 287) سیسو فرانک 122معادل. 

 20 خیکنگره در تار یاعضا در محل برگزار یحضور نام ثبت نهیهز May 2019  ( وروی 124) سیسو فرانک 122معادل

 .باشدیم
 

 ثبت نام: نهیهز

 
 خیاول ثبت نام تا تار فرصت

16 January 2019 

  خیدوم ثبت نام تا تار فرصت
19 May 2019 

 خیدرتار یحضور نام ثبت
 20 May 2019 

 ICMM 600 CHF (527€) 700 CHF (615€) 800 CHF (703€) یاعضا

 CHF (615€) 800 CHF (703€) 900 CHF (791€) 700 عضو ریغ نفرات

 CHF (351€) 500 CHF (439€) 600 CHF (527€) 400 همراه نفرات
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 :کنگره یرهامحو
 یپزشک قانون و اخالق

 سمیترور برابر در دفاع و یاهسته و،یواکتیراد ،یولوژیب ،ییایمیش

 یمدن ـ ینظام یهمکار

 تروما و یسوخگ تیریمد ،یپزشک اورژانس

 بحران و ینظام طب

 بحران و ینظام یجراح

 استقرار از پس و شیپ مرحله در طب رانه،یشگیپ طب

 یشناسروان طب و یپزشکروان

 یپرستار و یراپزشکیپ

 یپزشکدندان علوم

 ییغذا مواد یمنیا و یدامپزشک

 بحران و ینظام یداروساز

 طب در تیهدا و یرهبر

 یپزشک نیتمر و آموزش

 ینظام طب تدارکات

 

 

 :کنگره برنامه از یکل ینما
 (23:00-20:00): رشیو پذ ییگوآمدخوش Sunday, 19 May 2019 

 (09:00-08:00): بازل یهاشیهمادر سالن مرکز  هیافتتاح مراسم Monday, 20 May 2019 

 (23:00-20:00)  :کنندهشرکت یهائتیه یرؤسا یژهیوشام  افتیض Tuesday, 21 May 2019  

 (18:00-08:00)    :یاجتماع یدادهایرو روز Wednesday, 22 May 2019 

 Gala Dinner : (23:00-20:00) در سالن محل کنگره Thursday, 23 May 2019 

 (12:00-10:30):هیاختتام مراسم Thursday, 24 May 2019  

 

 :دییمراجعه فرما ریز کیالکترون یهاآدرس به مقاالت یدهیچکنام و ارسال  ثبت ،شتریب اطالعات کسب جهت
 www.icmm2019.ch 

icmm.org-www.cimm 
 

 

 زادهیعراق حسن پاسدار دوم پیسرت

 یطب نظام هیانوسیاق ایآس یامنطقه کارگروه سیئر

 

 

 

http://www.icmm2019.ch/
http://www.cimm-icmm.org/
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 وستیپ
 سیسوئ کنگره در شرکت فرم

 :سازمان

 یشنهادیپ افراد کنگره در شرکت از هدف حضور نوع

   مقاله ارائه. 1

  ژهیو یسخنران ای کارگاه یبرگزار. 2

  ژهیو یسخنران ای کارگاه در شرکت. 3

  یجانب شگاهینما در مشارکت. 4

  یجانب شگاهینما از دیبازد. 5

  

 

 


