
 

 

 

 

ي چُاسمیه کىگشٌ مذاخالت پیچیذٌ للبی  (MECC 11)احتشاما بٍ استحضاس می سساوذ یاصدَمیه کىگشٌ للب خايسمیاوٍ 

(CCCCT4) ق با سيیکشد ي سيشی وًیه بٍ صًستتًسظ مشکض تحمیمات للب ي عشي 98 اسدیبُشت ماٌ 6-4تاسیخ  اص 

سشتٍ َای للب ي عشيق ي سشتٍ َای يابستٍ  شیشاص بشگضاس می گشدد. اص کلیٍشُش تی بیشتش دس عي با کیفیت ي يس سبز_کنگره

متخصصیه داخلی ، فًق تخصص جشاحی للب ، متخصصیه للب ي عشيق، فًق تخصص للب ، متخصصیه للب اعفال،  شامل

متخصصیه عب  ، اکًکاسدیًگشافی،  فیضیًلًطی، فلًشیپ َای ایىتشيوشه، الکتشيللب ًشیمتخصصیه بیُ باصتًاوی للب ،

وت َای محتشم جُت ششکت دس ایه َمایش دعًت بٍ عمل می ذیپضشکان عمًمی، پشستاسان ي سصيسصشی ،متخصصیه تغزیٍ، 

 آیذ. 

اص کلیٍ ششکت َای فعال دس صمیىٍ پضشکی ي تجُیضات پضشکی ي بیماسستاوی ي دستگاٌ َای للبی ي عشيلی جُت حضًس ي 

 ی آیذ. اسپاوسشی دس ایه َمایش دعًت بٍ عمل م

 الذام فشماییذ.  mecc.irکسب اعالعات بیشتش ي ثبت وام ي اسسال ممالٍ ي کیس اص عشیك سایت کىگشٌ بٍ وشاوی  جُت

 

 :برگسار می گردد Case Presentation( کٍ بٍ شکل (CCCCT 4بٍ مىظًر شرکت در چُارمیه کىگرٌ مذاخالت پیچیذٌ قلبی 

 MECC.IRدس ستتتایت کىگتتتشٌ بتتتٍ وشتتتاوی  ختتتًد سا کتتتامال مغتتتابك بتتتا فشمتتتت تً تتتی  دادٌ شتتتذٌ     Clinical Caseالصم استتتت ابتتتتذا  

ي ستتتپس ياسد پىتتتل کتتتاسبشی ختتتًد شتتتذٌ   Passwordي  Usernameدسیافتتتت پتتتس اص ثبتتتت وتتتام دس ستتتایت کىگتتتشٌ ي   آمتتتادٌ وماییتتتذ 

عبتتتتك دستتتتتًس العمتتتتل مًجتتتتًد التتتتذام بتتتتٍ ثبتتتتت        Casesmit an article/ Submit Clinical Subاص لستتتتمت 

Clinical_Case    ختتتًد وماییتتتذ. دس صتتتًست پزیشفتتتتٍ شتتتذنClinical Case    ٍ51بتتتٍ متتتذت  آنشتتتما اص عتتتشه کىگتتتشٌ، امکتتتان اسا تتت 

دادٌ خًاَتتتذ دس سيص کىگتتتشٌ بتتتٍ شتتتما    Oral Presentationدلیمتتتٍ پشستتتش ي پاستتتخ  بتتتٍ صتتتًست   51دلیمتتتٍ اسا تتتٍ ي  1دلیمتتتٍ   

 شذ.

Hot Topic َای مشبًط بٍ چُاسمیه کىگشٌ مذاخالت پیچیذٌ للبیCCCCT4) لابل دستشسی می باشذ صفحٍ ايل سایت کىگشٌ  اص. 

 :(MECC 11)بٍ مىظًر شرکت در یازدَمیه کىگرٌ قلب ي عريق خايرمیاوٍ 

پس اص ثبت وام دس سایت آمادٌ وماییذ.  MECC.IRدس سایت کىگشٌ بٍ وشاوی الصم است ابتذا چکیذٌ مماالت خًد سا کامال مغابك با فشمت رکش شذٌ 

  Submit an article/ Submit Clinical Casesياسد پىل کاسبشی خًد شذٌ ي سپس اص لسمت  Passwordي  Usernameدسیافت کىگشٌ ي 

به شکل  ربخش پوستس ایه لسمت دس الصم بٍ رکش است کلیٍ مماالت پزیشفتٍ شذٌ د خًد وماییذ.  Articleعبك دستًس العمل مًجًد الذام بٍ ثبت 

poster-e  ٌجایضٌ اَذا می گشدد. میلیون تومان 5تا سقف بٍ ومایش دس می آیىذ. ي بٍ بُتشیه پًستشَای اسا ٍ شذٌ دس کىگش 

 خًاَىذ بًد. سخىران مذعًسخىراوان حاضر در بخش یازدَمیه کىگرٌ قلب ي عريق خايرمیاوٍ بٍ شکل 

Hot Topic ٍَای مشبًط بٍ یاصدَمیه کىگشٌ للب ي عشيق خايسمیاو(MECC 11)  ٌلابل دستشسی می باشذ.اص صفحٍ ايل سایت کىگش 


