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بایکتیرسهنشانبزنید
دانشوتجربهیخودراباهمکارانبهاشتراکبگذارید

وبهمراقبتبهترازبیمارانکمککنید
فرصتارائهدریکسمپوزیومبزرگ

وداوریشدنتوسطسهکاردیوژیستبزرگرابه
دستآورید

وبرندهیشرکتدربزرگترینرویدادقلبیدنیاشوید

شمامیتوانیددراینرقابتمهموبزرگشرکتکنید
اگر

متخصصقلبیارزیدنتوفلویقلبهستید
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هنوزشمعتولد۴۰سالگیرافوتنکردهاید

موضوعاینرقابتبهاشتراکگذاشتندانشوتجربهاست
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باهمهیاصولیکارائهیعلمیحرفهای

وبعد،توضیحاتشمارویآنضبطمیشود
وحاصل،یکفایلویدیوییخواهدشد

MP4بافورمت
زمانکمترازدهدقیقه

وحجمفایلکمتراز۱۰۰مگابایت

درسایتدیلیکاردیولوژی
همکارانیمعرفیخواهندشد

کهمیتوانیدقبلازارسالکیسخود
باایشاننیزمشورتکنیدوراهنماییبگیرید

فرصتارسالکیسها
تاپایانفروردینماه۱۴۰۱خواهدبود
همهیاطالعاتمربوطبهاینرقابت
درسایتدیلیکاردیولوژیآمدهاست

وارسالاطالعاتوفایلنهاییشمانیزازراههمانصفحه
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پنجشنبه 26 خردادماه
درپنلساعت۱۷:۰۰تا۱۸:۳۰

توسطخودافرادبهصورتحضوریدراستودیویسمپوزیوم
ارائهخواهندشد

ونهایتاکاردیولوژیستمنتخبتوسطاعضایپنلداوری
جایزهیبزرگراخواهدگرفت

شرکتدربزرگترینرویدادقلبیدنیا
کنگرهیانجمنقلباروپا

سال۲۰۲۲دربارسلونا
اینفرصتراازدستندهید

ودوستانوهمکارانخودراهمبیخبرنگذارید

پنلداوریکیسها
سهکاردیولوژیستبزرگخواهندبود

دکتربهرامامینیان
استادرشتهیقلبوعروق
دانشگاهعلومپزشکیشیراز

دکتررکسانامهران
رئیسمرکزتحقیقاتقلبوعروق

واستاددانشگاهدر
Mount Sinai School of Medicine 

دکترمهدیشیشهبر
Harrington رئیسمرکزقلبوعروق
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بایکتیرسهنشانبزنید
دانشوتجربهیخودراباهمکارانبهاشتراکبگذارید

وبهمراقبتبهترازبیمارانکمککنید
فرصتارائهدریکسمپوزیومبزرگ

وداوریشدنتوسطسهکاردیوژیستبزرگرابه
دستآورید

وبرندهیشرکتدربزرگترینرویدادقلبیدنیاشوید

شمامیتوانیددراینرقابتمهموبزرگشرکتکنید
اگر

متخصصقلبیارزیدنتوفلویقلبهستید
و

هنوزشمعتولد۴۰سالگیرافوتنکردهاید

موضوعاینرقابتبهاشتراکگذاشتندانشوتجربهاست
شمایککیسآموزشیوقابلطرحخودرابرایارائه

آمادهخواهیدکرد
اینکیسنبایددربارهیتکنیکهایآنژیوپالستیو

اینترونشنباشد
یککیستشخیصیودرمانیآموزشی

کیسشمادرقالبیکمجموعهیاسالیدآمادهمیشود
باهمهیاصولیکارائهیعلمیحرفهای

وبعد،توضیحاتشمارویآنضبطمیشود
وحاصل،یکفایلویدیوییخواهدشد

MP4بافورمت
زمانکمترازدهدقیقه

وحجمفایلکمتراز۱۰۰مگابایت

درسایتدیلیکاردیولوژی
همکارانیمعرفیخواهندشد

کهمیتوانیدقبلازارسالکیسخود
باایشاننیزمشورتکنیدوراهنماییبگیرید

فرصتارسالکیسها
تاپایانفروردینماه۱۴۰۱خواهدبود
همهیاطالعاتمربوطبهاینرقابت
درسایتدیلیکاردیولوژیآمدهاست

وارسالاطالعاتوفایلنهاییشمانیزازراههمانصفحه
خواهدبود

https://b2n.ir/k90211
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