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 تکمیل فرم ثبت نام  فتوکپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی  اصل رسید واریز وجه ثبت نام
خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید:

 دارا بودن حداقل مدرک كارشناسي در رشتههای حقوق ،پزشکي و یا سایر رشتههای مرتبط برای شركتكنندگان الزامي است.
 پس از تکمیل فرم ثبت نام ،آن را به همراه فتوکپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی به پست الکترونیک انجمن علمي حقوق
پزشکي ایران ارسال نمایید.
 هزینه ثبت نام 1.100.000 :ریال (یکصد و ده هزار تومان) حساب جاری شماره  14649391/36بانک ملت شعبه بیمارستان دی
تهران (قابل پرداخت در تمامي شعب بانک ملت در سراسر كشور) به نام مؤسسه بین المللي حقوق پزشکي سینا.
 فیش مربوطه را به دورنگار  021- 93060634و یا به پست الکترونیک انجمن علمي حقوق پزشکي ایران جهت اعلام وصول
ارسال نمایید.
 ارائه اصل فیش واریزی هنگام حضور در كارگاه آموزشي الزامي است.
 در صورت به حد نصاب نرسیدن كارگاه ،وجه ثبت نام مسترد ميشود.
 با توجه به ظرفیت محدود ،آخرین مهلت ثبت نام یک هفته پیش از شروع كارگاه آموزشي است.
 پیش از واریز وجه ثبت نام ،با تماس تلفني از ظرفیت كارگاه آموزشي اطلاع حاصل نمایید.
 در پایان ،گواهي معتبر به شركتكنندگان ارائه ميشود (صدور گواهي منوط به حضور متقاضي است).
زمان و محل برگزاری کارگاه آموزشی
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