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از :کارگروه منطقهای آسیا اقیانوسیه طب نظامی
به :متقاضیان شرکت در کنگره
موضوع34 :مین کنگره بینالمللی طب نظامی ICMM

سالم علیکم؛
با احترام به آگاهی میرساند جدول زمانبندی برنامهها و هزینه شرکت در 34مین کنگره بینالمللی طب نظامی  ICMMدر
کشور سوئیس به شرح زیراعالم میگردد .خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی محورهای علمی اعالم شده ،برنامه حضور شرکت
کنندگان در قالب فرمت پیوست به این دبیرخانه اعالم تا اقدام بعدی صورت پذیرد .ضمناً مقرر است شرکت در کنگرههای ICMM
ساماندهی و جهت ارتقای کیفیت و همافزایی و بهرهمندی هرچه بیشتر از ظرفیتهای  ICMMبه صورت تمرکزی از طریق دبیرخانه
اعزام صورت پذیرد .همچنین ارائه مقاله در کنگره مذکور منوط به تسلط کامل به زبان کنگره (انگلیسی یا فرانسه) و ارائه آزمایشی در
ایران است.
جدول زمانبندی:


محل برگزاری :بازل ـ سوئیس



تاریخ برگزاری( 19-24 May, 2019 :یکشنبه تا جمعه  8421/29/92لغایت )8421/24/24



آخرین مهلت ثبت نام زود هنگام جهت بهرهمندی از تخفیف هزینه ثبت نام)8421/82/92( 16 January 2019 :



آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله)8421/88/42( 19 February 2019 :



افرادی که تا تاریخ فوق چکیده مقاالت خود را ارسال نکرده باشند تا تاریخ  19 March 2019فرصت مجدد دارند تا چکیده
مقاالت خود را ارسال فرمایند.



مقاالتی که تا تاریخ  19 March 2019ارسال شده باشند صرفاً به صورت پوستر جهت ارائه پذیرفته میشوند .همچنین خالصه
مقاالت بر روی سایت کنگره نیز بارگزاری میگردد.



آخرین مهلت ثبت نام آنالین)8421/29/92( 19 May 2019 :



آخرین مهلت ثبت نام به صورت حضوری در محل برگزاری کنگره)8421/29/42( 20 May 2019 :



هزینه ثبت نام اعضا تا تاریخ  16 January 2019معادل  222فرانک سویس ( 791یورو) میباشد.



هزینه ثبت نام آنالین اعضا از تاریخ  16 January 2019تا  19 May 2019معادل  122فرانک سویس ( 287یورو) میباشد.



هزینه ثبت نام حضوری اعضا در محل برگزاری کنگره در تاریخ  20 May 2019معادل  122فرانک سویس ( 124یورو)
میباشد.

هزینه ثبت نام:
فرصت اول ثبت نام تا تاریخ

فرصت دوم ثبت نام تا تاریخ

ثبت نام حضوری درتاریخ

16 January 2019

19 May 2019

20 May 2019

اعضای ICMM

)600 CHF (527€

)700 CHF (615€

)800 CHF (703€

نفرات غیر عضو

)700 CHF (615€

)800 CHF (703€

)900 CHF (791€

نفرات همراه

)400 CHF (351€

)500 CHF (439€

)600 CHF (527€
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محورهای کنگره:
اخالق و قانون پزشکی
شیمیایی ،بیولوژی ،رادیواکتیو ،هستهای و دفاع در برابر تروریسم
همکاری نظامی ـ مدنی
اورژانس پزشکی ،مدیریت سوخگی و تروما
طب نظامی و بحران
جراحی نظامی و بحران
طب پیشگیرانه ،طب در مرحله پیش و پس از استقرار
روانپزشکی و طب روانشناسی
پیراپزشکی و پرستاری
علوم دندانپزشکی
دامپزشکی و ایمنی مواد غذایی
داروسازی نظامی و بحران
رهبری و هدایت در طب
آموزش و تمرین پزشکی
تدارکات طب نظامی

نمای کلی از برنامه کنگره:
 خوشآمدگویی و پذیرش(20:00-23:00) Sunday, 19 May 2019 :
 مراسم افتتاحیه در سالن مرکز همایشهای بازل(08:00-09:00) Monday, 20 May 2019 :
 ضیافت شام ویژهی رؤسای هیئتهای شرکتکننده(20:00-23:00) Tuesday, 21 May 2019 :
 روز رویدادهای اجتماعی(08:00-18:00) Wednesday, 22 May 2019 :
 Gala Dinner در سالن محل کنگره (20:00-23:00) Thursday, 23 May 2019:
 مراسم اختتامیه(10:30-12:00) Thursday, 24 May 2019 :
جهت کسب اطالعات بیشتر ،ثبت نام و ارسال چکیدهی مقاالت به آدرسهای الکترونیک زیر مراجعه فرمایید:
www.icmm2019.ch
www.cimm-icmm.org

سرتیپ دوم پاسدار حسن عراقیزاده
رئیس کارگروه منطقهای آسیا اقیانوسیه طب نظامی
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پیوست
فرم شرکت در کنگره سوئیس
سازمان:
نوع حضور

 .1ارائه مقاله
 .2برگزاری کارگاه یا سخنرانی ویژه 
 .3شرکت در کارگاه یا سخنرانی ویژه 

 .4مشارکت در نمایشگاه جانبی

 .5بازدید از نمایشگاه جانبی

هدف از شرکت در کنگره

افراد پیشنهادی

