بازآموزي مدون

تم کنگره  :رويكردهاي نوين دندانپزشكی در زندگی

در تاريخ 19و 20شهريور  1397هشت برنامه بازآموزي مدون  ،در

مدرن

محل دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واقع در خيابان
پاسداران  ،نيستان نهم به همراه پذيرايي برگزار ميگردد .در صورت

 )1ارتودانتيکس

تمايل براي شركت در برنامه بازآموزي ضمن ورود به سامانه جامع
آموزش مداوم كشور به نشاني  www. Ircme.irثبت نام خود را به
انجام رسانده و سپس فرم زير را تکميل و مبلغ  400/000ريال به
حساب

0105546753008

و

يا

شماره

كارت

 6037 9918 9969 5948بانك ملي شعبه زبرجد به نام دانشکده
دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران براي هر
برنامه آموزش مدون واريز و شماره فيش و تاريخ پرداخت آن را در
قسمت ثبت نام برنامه بازآموزي مدون در سايت كنگره واردنمائيد .
لطفاًاصل فيش پرداختي را در زمان برگزاري برنامه آموزش مدون به

 )2اندودانتيکس
 )3ايمپلنت
 )4بيماريهاي دهان  ،فك وصورت
 )5پاتولوژي دهان  ،فك و صورت
 )6پروتز

هشتمین کنگره دانشكده دندانپزشكی
دانشگاه علوم پزشكی آزاد اسالمی تهران

همراه داشته باشيد  .همکاران محترم مي توانند فقط در دو برنامه

صبح و بعد از ظهر ثبت نام نمايند.

 )7پريو دانتيکس

نام  ____________ :نام خانوادگي _________________ :

 )8ترميمي و دندانپزشکي زيبايي

شماره نظام پزشکي _________ :كد ملي _____________ :
شماره شناسنامه __________ :تاريخ تولد ____________ :
آدرس پستي :
تلفن همراه :
تلفن مطب :
تلفن منزل :
پست الکترونيك ( ايميل) :

 )9جراحي دهان  ،فك و صورت
 )10دندانپزشکي ديجيتال

رويكردهاي نوين دندانپزشكی در زندگی مدرن

 21لغايت  23شهريور 1397

 )11راديولوژي دهان  ،فك و صورت ()CBCT
 )12كودكان
 )13ليزر

تهران  /خيابان پاسداران  /نيستان نهم
تلفن 22543095 :

فرم ثبت نام

هشتمین کنگره دانشكده دندانپزشكی دانشگاه علوم
پزشكی آزاد اسالمی تهران
همکاران محترم  ،در صورت تمايل به دريافت امتياز شركت
هشتمين كنگره دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم
پزشکي آزاد اسالمي تهران ضمن تکميل فرم زير تقاضا دارد
به وب سايـت واحـد دنـدانپزشکي دانشـگاه آزاد
اسالمـي بـه نشـانـيwww.dentaliau.ac.ir :مراجـعـه
و فايـل مربـوط بـه ثـبـت نـام را دانـلود نـموده و بـه
ايميـل آدرس  8thCongress@dentaliau.ac.ir :و يا
به فکس شماره  22763450يا تلفن  22543095ارسال
نموده و نيز در سامانه جامع آموزش مداوم كشور به نشاني
 www.ircme.irثبت نام فرمائيد.
نام  __________ :نام خانوادگي ___________ :
شماره نظام پزشکي _______ :كد ملي ________ :

پيام رئيس دانشکده دندانپزشکي :

هزينه ثبت نام درکنگره

گروه هدف
دندانپزشکان
كارشناسان پروتز و
تکنسين ها
بهداشتکاران
دانشجويان و
دستياران تخصصي

سپاس بيکران خداوند يکتا را كه فرصتي پيش آورد تا

تا 15

تا 15

زمان

مرداد

شهريور

برگزاري

3/000/000

3/500/000

4/000/000

ريال

ريال

ريال

500/000

600/000

900/000

ريال

ريال

ريال

400/000

450/000

600/000

خود خير مقدم عرض نموده و براي شما عزيزان سالمتي و

ريال

ريال

ريال

سربلندي از خداوند متعال آرزومندم .اميدوارم اين كنگره كه

رايگان

رايگان

بتوانيم هشتمين كنگره سراسري دندانپزشکي دانشگاه آزاد
اسالمي را در دانشکده دندانپزشکي برگزار كنيم.
حضور سروران گرامي و استادان گرانقدر و همکاران ارجمند
و دانشجويان عزيز و فارغ التحصيل اين دانشکده را به خانه

با همت و تالش همکاران گرامي در دانشکده دندانپزشکي و

رايگان

خواهشمند است هزينه ثبت نام را به حساب شماره

:

 0105546753008و يا شماره كارت 6037 9918 9969 5948

توجه شركت كنندگان محترم قرار گيرد و بتواند در ارتقاي

بانك ملي شعبه زبرجد به نام دانشکده دندانپزشکي دانشگاه

دانش دندانپزشکي موثر باشد.

علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران واريز و شماره فيش و شماره
ارجاع تاريخ پرداخت آن را در قسمت ثبت نام در سايت كنگره

در اين كنگره سعي بر آن است تا مباحث جديد و به روز

وارد نموده و اصل فيش و يا كد پيگيري پرداختي را در زمان

دندانپزشکي با توجه به تم كنگره در تمام رشته هاي آن

شماره شناسنامه  _________ :تاريخ تولد __________ :

برگزاري كنگره همراه داشته باشيد .

دندانپزشك  بهداشتکار 

لطفاً پس از پرداخت فيش بانکي با شماره تلفن 22543095

كارشناس پروتز و تکنسين پروتز 

تلفن همراه :

جناب آقاي جوادي تماس گرفته و نام و شماره فيش بانکي و يا
شماره ارجاع را اعالم و تصوير فيش به همراه مستندات مرتبط با

اي مطلوب و در خور شان جامعه علمي دندانپزشکي كشور

دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران ،اعضاء

آدرس پستي :
تلفن مطب :

مطرح شود.
اميدوارم با تالش هاي همکاران در برگزاري همايش ،كنگره

تخفيفات (اعضاء هئيت علمي و فارغ التحصيالن دانشکده

دستيار  دانشجو 

شوراي برگزاري و كميته هاي مختلف برگزار مي گردد مورد

شبکه سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي) را به
شماره تلفن  09300148302در اپليکيشن واتس آپ ارسال نماييد.

تلفن منزل :

در غير اين صورت دبيرخانه كنگره مسئوليتي در قبال ثبت نام

پست الکترونيك ( ايميل) :

نخواهد داشت .

برگزار گردد .اطمينان دارم حضور شما همکاران گرامي
مي تواند به پربار كردن اين كنگره بيانجامد.
دكتر افشيـن حـراجـي
رئيس دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي

با توجه به تم كنگره در ميان بگذارند .در پايان از همه

پيام رئيس كنگره :

اساتيد بزرگوار و همکاران ارجمند دعوت مي نمايم با ارائه

هس
بنام آنکه تی انم از او یافت

نقطه نظرات و مشاركت فعال در برنامه ريزي ،ارائه سخنراني
و حضور گرم خود ،ما را در انجام اين مسئوليت مهم ياري
نموده تا به فضل پروردگار شاهد برگزاري همايشي موفق

اساتيد بزرگوار ،همکاران ارجمند و دندانپزشکان گرامي،
اينجانب و همکارانم خداوند بزرگ را شاكريم كه اين توفيق
را به ما عطا فرمود تا افتخار ميزباني شما اساتيد ،همکاران

باشيم.

دكتر غالمحسين رمضاني

گرامي و دانشجويان عزيز را در هشتمين كنگره سراسري

رئيس هشتمين كنگره دانشکده دندانپزشکي

دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي تهران داشته

دانشگاه آزاد اسالمي تهران

باشيم .هدف اصلي از برگزاري همايشهاي علمي به روز
نمودن اطالعات ،تبادل ديدگاهها و آشنايي با پيشرفت هاي
رشته هاي تخصصي است .امروزه به دليل كثرت برگزاري
كنگره هاي علمي ساليانه همراه با رشد سريع دنياي مجازي
و دسترسي آسان به اطالعات ،مسئووليت برگزاري كنگره
هاي علمي تخصصي سنگين تر شده است .از طرفي با ارتقاء
سطح آگاهي عمومي مردم از كيفيت درمان و همچنين باال
رفتن سطح انتظارات آنها نياز وتسلط ما به شيوه هاي
درماني جديد نه تنها در رشته خود بلکه در ساير علوم
وابسته امري اجتناب ناپذير گرديده است .براي حصول اين
مهم و افزايش بهره وري ،و در نهايت رضايت مخاطبان ،ادغام
و در هم آميختن علوم وابسته آنهم نه در زمانهاي پرفاصله و
در

كنگره هاي متفاوت بلکه در يك زمان و در يك مکان

امري ضروري به نظر مي رسد .در همين راستا شوراي
سياستگذاري هشتمين كنگره در نظر دارد ،از انديشمندان و
صاحب نظران ،فرهيختگان و اساتيد داخلي و

بين المللي

دعوت به عمل آورد تا دانش با ارزش خود را با ساير همکاران

