فراخوان برگزاری کارگاه  3روزه جاده ایمن و مراقبت های پیش بیمارستانی مصدومین تصادفات
مرکز تحقیقات سالمت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دانشگاه تافتس آمریکا کارگاه های آموزشی
آشنایی با مفاهیم جاده ایمن و مراقبت های پیش بیمارستانی مصدومین تصادفات را برگزار می کند .
کارگاه شماره  1که در روز اول برگزار خواهد شد ،مراقبت های پیش بیمارستانی در حیطه سوانح و حوادث مورد بحث
قرار خواهد گرفت.
کارگاه شماره  2که در روز دوم و سوم برگزار خواهد شد شامل مفاهیم با اهمیت در جاده ایمن مانند روشهای پیشگیرانه
در حوادث ترافیکی  ،صدمات مغزی در حوادث ترافیکی ،نقش عوامل محیطی و رفتاری بر حوادث ترافیکی ،نقش وسایل
ایمنی در کاهش صدمات ناشی از حوادث ترافیکی و غیره می باشد.

از تمامی عالقه مندان دعوت می شود جهت ثبت نام در هر یک از کارگاه ها به صورت جداگانه اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام0031/03/03 :
تاریخ برگزاری کارگاه ها :یکشنبه  52بهمن ماه تا سه شنبه  52بهمن ماه 0031

هزینه ثبت نام برای کارگاه شماره :1
برای شرکت کنندگان آزاد  :هفتاد هزار تومان
برای دانشجویان : PhDپنجاه هزار تومان
هزینه ثبت نام برای کارگاه شماره :2
شرکت کنندگان آزاد :یکصد هزار تومان
اساتید :هفتاد هزار تومان
دانشجویان  : PhDپنجاه هزار تومان

حساب بانکی :بانک مسکن 113385263513 -به نام آقای دکتر کامران باقری لنکرانی و آقای دکتر حسن جوالیی
آدرس محل برگزاری کارگاه ها  :شیراز -کلبه سعدی ،ابتدای بلوار نصر ،هتل جهانگردی شیراز
شماره تماس320-05033802 :

آدرس وب سایتhttp://roadsaftey.sums.ac.ir :
آدرس پست الکترونیکroadsafety.workshop@gmail.com :
توجه :لطفا جهت ثبت نام در هر یک از کارگاه ها ،فرم ثبت نام را از وب سایت دانلود و تکمیل بفرمائید و همراه رزومه
خود به آدرس ایمیل  roadsafety.workshop@gmail.comارسال نمایید.
کلیه درخواست های ارسالی تا تاریخ  94/13/33بررسی و پس از تائید کمیته علمی ،پذیرفته شده گان مبلغ ثبت نام را
واریز و به شماره فاکس  371-32339012ارسال نمایند.
(به دلیل محدودیت در ظرفیت کارگاه اولویت با افرادی می باشد که سریع تر برای ثبت نام اقدام نمایند).

