برنامه مدون دوره های آموزشی شرکت بسامد تجهیز نوآور در سال 1400

شرکت بسامد تجهیز نوآور ،نماینده رسمی نهاد بینالمللی  EEGInfoاروپا و BEEMedic
و  HBIMedسوییس ،به منظور برگزاری هرچه بهتر دورههای آموزشی جهت آشنایی با
دستگاه نوروفیدبک با روش نوین و کارآمد  ،ILFدر نظر دارد برنامه جامع دورههای آموزشی
را به اطالع عالقمندان این حوزه برساند.

 .1کارگاه:
کارگاههای آموزشی شرکت بسامد ،به منظور آموزش کامل و جامع جهت یادگیری درمان به وسیله
نوروفیدبک است .این کارگاه با حضور اساتید خبره خارجی و داخلی در تاریخهای ذکر شده برگزار
خواهدشد.
عنوان کارگاه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ظرفیت شرکت کنندگان

قیمت

کارگاه نوروفیدبک ILF

1400/03/20

1400/03/28

 12نفر

 3میلیون تومان

کارگاه نوروفیدبک ILF

1400/05/14

1400/05/22

 12نفر

 3میلیون تومان

کارگاه نوروفیدبک ILF

1400/07/22

1400/07/30

 12نفر

 3میلیون تومان

کارگاه نوروفیدبک ILF

1400/09/18

1400/09/26

 12نفر

 3میلیون تومان

کارگاه نوروفیدبک ILF

1400/11/21

1400/11/29

 12نفر

 3میلیون تومان

 .2سمینار
شرکت بسامد در نظر دارد جهت معرفی و آشنایی هرچه بیشتر با روش نوروفیدبک  ILFکه بدون شک،
جدیدترین ،موثرترین و پیشرفتهترین متد نوروفیدبک در دنیا است ،سمینارهایی را به صورت رایگان با
حضور پزشکان برتر کشور که سابقه استفاده از دستگاه را دارند ،برگزار کند .با توجه به اینکه سمینارها به
صورت حضوری برگزار خواهدشد ،محل برگزاری و ساعت شروع آن در تاریخ مقرر اعالم میشود.

عنوان سمینار

تاریخ برگزاری

مدت برگزاری

ظرفیت شرکت کنندگان

سمینار آشنایی با نوروفیدبک ILF

1400/03/07

 3ساعت

 50نفر

سمینار آشنایی با نوروفیدبک ILF

1400/07/02

 3ساعت

 50نفر

سمینار آشنایی با نوروفیدبک ILF

1400/11/01

 3ساعت

 50نفر

 .3وبینار:
وبینارها به صورت آنالین جهت معرفی نوروفیدبک و شیوه نوین  ILFبرگزار خواهدشد .در این وبینارها
عالوه بر پزشکان داخلی که تجربه استفاده از دستگاه را دارند ،اساتید بنام خارجی نیز حضور مییابند.

عنوان وبینار

تاریخ برگزاری

مدت برگزاری

ظرفیت شرکت کنندگان

وبینار آشنایی با نوروفیدبک ILF

1400/04/29

 2ساعت

 30نفر

وبینار آشنایی با نوروفیدبک ILF

1400/08/25

 2ساعت

 30نفر

نکات مهم:
 .1با توجه به شرایط ویژه کرونایی در سال جاری و همچنین حضور اساتید خارجی ،امکان تعویق زمانهای
اعالمشده ،حداکثر به مدت دو هفته ،وجود دارد.
 .2تمامی دورههای آموزشی این شرکت ،زیر نظر نهاد بین المللی  EEGInfoاروپا و شرکت BEEMedic
سوییس برگزار میشود.
 .3گواهینامه بین المللی شرکت در کارگاه برای تمامی شرکتکنندگان ،توسط نهاد بین المللی EEGInfo
به عنوان بزرگترین و معتبرترین جامعه آموزش نوروفیدبک در جهان ،صادر خواهدشد.
 .4تمامی دورهها با حضور اساتید خبره خارجی و پزشکان بنام داخلی ،که سابقه استفاده از دستگاه را دارند،
صورت خواهد پذیرفت.
 .5دورهها و تاریخهای اعالمشده در جداول فوق الذکر ،تنها برنامه اعالمشده توسط شرکت بسامد بوده و
دورههای آموزشی دیگر با این عنوان فاقد اعتبار می باشد.

 .6کارگاههای آموزشی به صورت آنالین و حضوری خواهد بود.
 .7برنامه دقیق هر دوره ،قبل از شروع دوره به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.
 .8برای ثبت نام در دورههای آموزشی میتوانید به سایت شرکت به آدرس www.basamed.com
مراجعه کرده و یا با واحد آموزش شرکت با شماره  021 - 66932289تماس حاصل فرمایید.

