راَىمای عضًیت در اوجمه علمی تخصصی طة ايرشاوس ایران ي
درخًاست کارت عضًیت

اوجمه علمی طة ايسطاوس ایشان اص اعضای خیًستٍ خًیش عضًیت سسمی می
خزیشد.تذیه مىظًسکاستُای عضًیت اوجمه علمی طة ايسطاوس تٍ دي صتان فاسسی ي
اوگلیسی طشاحی شذٌ ي آمادٌ چاج فًسی تا کیفیت تاال ي خشت ي سي ي ًَلًگشام
معتثش می تاشذ.
اعضای سسمی اوجمه عاليٌ تش دسیافت کاست عضًیت ،میتًاوىذ اص طشیك وام کاستشی
ي سمضيسيد خًد ياسد سایت شذٌ تا دستشسی تٍ فایلُای کاستشدی علمی (اسالیذَا ي
فیلمُای آمًصشی) ي لًاویه صىفی سا داشتٍ تاشىذَ .مچىیه اسالیذَا ي فیلمُای
کىگشٌ ویض دس اختیاساعضای سسمی تٍ صًست سایگان لشاسخًاَذ گشفت.

تا داشته کاست عضًیت امکان استفادٌ اص تخفیف يیظٌ کىگشٌ َا ي يسک شاخُای
اوجمه علمی طة ايسطاوس ایشان ي تخفیف گشيَی تشای خشیذ وشم افضاسَایی مثل
اخلیکیشه  Up to Dateي کتة سفشوس اسطیىال ي امًس سفاَی يجًدخًاَذداشت .
کاست عضًیت ديسي تٍ صتاوُای فاسسی ياوگلیسی تٍ صًست ديکاست جذاگاوٍ تاطشح
 pvcسيی کاست اصجىس ي لمیىت شذٌ تٍ َمشاٌ تا ًَلًگشام حک شذٌ می تاشذ

ومًوٍ تصًیر کارت عضًیت اوجمه علمی طة ايرشاوس ایران :

در حال حاضر ثثت وام فقط ترای افراد زیر مقذير خًاَذ تًد :
اعضای پیًستٍ :
 - 1کلیٍ متخصصیه ي فلًشیح َای طة ايسطاوس
َ - 2یات مًسسان اوجمه
 - 3کلیٍ اعضای َیات علمی گشيٌ آمًصشی طة ايسطاوس دس داوشگاٌ َای سشاسش
کشًس
عضًیت ياتستٍ  :کلیٍ خضشکان ي سایش افشاد شاغل دس تخش ايسطاوس

الصم تٍ رکش است تٍ دسخًاست َای عضًیت کٍ مشمًل ششایط فًق وثاشىذ خاسخ
دادٌ ومی شًد.

َسیىٍ مصًب ترای کلیٍ اعضا ( پیًستٍ ي ياتستٍ ) در حال حاضر مثلغ
 2000000ریال (ديیست َسارتًمان ) ترای مذت دي سال می تاشذ

آمًزش ثثت وام ي درخًاست کارت عضًیت :

 - 1اتتذا ياسد سایت اوجمه علمی طة ايسطاوس ایشان شًیذ :
Isem.ir

 - 2خس اص يسيد تٍ سایت تش سيی دکمٍ ثثت وام کلیک وماییذ :

 : 3ششایط سا مطالعٍ ومًدٌ ي تش سيی گضیىٍ ثثت وام کلیک وماییذ :

 : 4خس اص مشاَذٌ َضیىٍ ثثت وام تش سيی گضیىٍ ادامٍ ثثت وام کلیک وماییذ :

 : 5فیلذ َای الصم سا تٍ دلت کامل وماییذ  ( :تًجٍ کىیذ کٍ وام کاستشی َمان کذ
ملی شما می تاشذ )

 : 6جُت خشداخت آوالیه تش سيی گضیىٍ خشداخت کلیک وماییذ :

 : 7خس اص تکمیل مشاحل فًق اگش ثثت وام ي خشداخت شما مًفك تاشذ خیغام صیش سا
دسیافت خًاَذ ومًد :

 - 8خس اص تاییذ اطالعات شما تًسط دفتش اوجمه ( حذاکثش طی یک تا دي سيص
اداسی)  ،می تًاویذ ياسد سایت شًیذ:

 - 9خس اص يسيد تٍ سایت گضیىٍ اسسال مذاسک ي دسخًاست کاست عضًیت سا
اوتخاب کىیذ :

خایان !
پس از اتمام ایه مراحل کارت عضًیت از طرف دفتر اوجمه علمی طة
ايرشاوس ایران ترای شما صادر ي تٍ آدرس يارد شذٌ در مرحلٍ قثل پست
خًاَذ شذ .

در صًرت تريز َرگًوٍ مشکل یا سًال می تًاویذ تا آی دی زیر در تلگرام
در تماس تاشیذ ي مًارد را اعالم وماییذ :
@medup

تا تشکر
(اوجمه علمی تخصصی طة ايسطاوس ایشان)

آدرس  :تهراى  ،بلىارسعادت آباد ،باالتر از هیداى کاج ،خیاباى ًهن (شعباًی) پالک  ، 12هجتوع درهاًی ًیایش ،
طبقه سىم  ،واحد یک  ،دفتر اًجوي علوی طب اورژاًس ایراى
کدپستی۱۹۹۸۷۱۳۷۷۷ :
ایمیل info@isem.ir :
تلفن تماس 22139023 - 4 :

