بسمه تعالی

دوره آموزش جامع اصول فیزیکی و مفاهیم تصویربرداری MR
برنامه و زمانبندی شروع کالس ها

روز اول
روز دوم
روز سوم

تاریخ

ساعت
کالس

چهارشنبه96/5/11
پنجشنبه
96/5/12
جمعه
96/5/13
پنجشنبه
96/5/19
جمعه 96/5/20

8 – 12
8 – 12

ساعت
کالس
نماز و استراحت
نماز و استراحت

13 - 17
13 - 17

8 – 12
8 – 12

نماز و استراحت

13 - 17

روز
چهارم
8 – 12
روز پنجم
* در صورت تمایل تمام شرکت کنندگان دوره ،امکا ن برگزاری جلسات آموزشی در بعدازظهر
جمعه ( ) 96/5/13نیز وجود دارد.
هزینه ثبت نام :
فارغ التحصیالن با مدارک تخصصی  ،کارشناسی ارشد و کارشناسی :

 600/000تومان

رزیدنت ها  ،دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد 500000 :تومان
دانشجویان سال آخر کارشناسی رادیولوژی  400/000 :تومان
شماره حساب 2177879043004 :

مشخصات حساب :

بنام :دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی نزد بانک ملی شعبه تجریش کد 228
( در صورت نیاز به شناسه شبا ) IR81017000000 :
برای کسب اطالعات بیشتر جهت انجام فرایند ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه ازطریق تلفن های زیر با دبیرخانه برنامه های
آموزشی تماس حاصل فرمایید
تلفن تماس 021-22711131 :
همراه 09217005465

دوره آموزش کاربردی اصول و تکنیک های تصویربرداری مغز و اعصاب توسط MR

( تکنیک ها  ،رموز و چالش ها )
برنامه و زمانبندی شروع کالس ها
روز اول
روز دوم

تاریخ
پنجشنبه 96/5/5
جمعه
96/5/6

ساعت کالس
8 – 12
8 – 12

ساعت کالس
نماز و استراحت
نماز و استراحت

13 - 17
13 - 17

هزینه ثبت نام :
فارغ التحصیالن با مدارک تخصصی  ،کارشناسی ارشد و کارشناسی :

 500/000تومان

رزیدنت ها  ،دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد 400000 :تومان
دانشجویان سال آخر کارشناسی رادیولوژی  400/000 :تومان
مشخصات حساب :

شماره حساب 2177879043004 :
بنام :دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی نزد بانک ملی شعبه تجریش کد 228
( در صورت نیاز به شناسه شبا ) IR81017000000 :

برای کسب اطالعات بیشتر جهت انجام فرایند ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه ازطریق تلفن های زیر با دبیرخانه برنامه های
آموزشی تماس حاصل فرمایید
تلفن تماس 021-22711131 :
همراه 09217005465

دانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشی تکنولوژی پرتوشناسی

مراحل ثبت نام
 -1واریز هزینه ثبت نام به شماره حساب ارائه شده در فرم معرفی دوره
مشخصات حساب :

شماره حساب :

2177879043004

بنام :دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی نزد بانک ملی شعبه تجریش کد 228
( در صورت نیاز به شناسه شبا ) IR81017000000 :

 -2تکمیل فرم ثبت نام
 -3ارسال فرم ثبت نام تکمیل شده به همراه کپی فیش واریزی و کارت دانشجویی ( در
مورد دستیاران  ،دانشجویان کارشناسی ارشد ودانشجویان سال آخرکارشناسی رادیولوژی)
به دبیرخانه دوره های آموزشی دپارتمان راد یولوژی دانشکده از طریق پست الکترونیک
به آدرس workshops@sbmu.ac.ir
 -4کسب اطمینان از وصول مدارک توسط دبیرخانه و نهایی شدن ثبت نام ( از طریق
دریافت ایمیل تائیدیه و خوشامد گویی از طریق دبیرخانه) و یا پیگیری از طریق شماره
تلفن همراه 09217005465
تذکر :1ارائه اصل فیش بانکی در روز شروع کالس ها الزامی است لذا خواهشمند است در حفظ و
نگهداری آن دقت الزم مبذول فرمایید.
تذکر :2با توجه به محدود بودن ظرفیت ثبت نام  ،خواهشمند است قبل از واریز وجه از طریق تلفن
همراه هماهنگی فرمایید.
* در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی از طریق تلفن همراه به شماره  09217005465تماس حاصل فرمایید

