טופס רישום לקורס ניטור מחקרים קליניים CRA 65

(מחזור בוקר)

מועד תחילת הקורס18.10.2017 :

ימי הלימוד  30 ,25 ,23 ,18 :לאוקטובר 2017
 13 ,8 ,6 ,1לנובמבר 2017
הבחינה תתקיים ביום ב' ב 20.11.2017-בשעות17:00-19:00 :
נתונים כלליים :הקורס בהיקף של  8ימי לימוד .בשעות .09:00-17:00
ביום הראשון ללימודים ההתכנסות וחלוקת חומר הלימוד תחל בשעה.08:30 :
מקום הלימודים :מכון מופ"ת ,רחוב שושנה פרסיץ  ,15קריית החינוך תל אביב (צמוד לסמינר לוינסקי לחינוך)
מחיר הקורס( ₪ 5,600 :המחיר כולל מע"מ)
אופן התשלום :דמי הרשמה בסך ₪ 440 :בצ'ק מזומן שלא יוחזרו
שלושה צ'קים שווים בסכום של  ₪ 1720כל אחד :לתאריכים  18.12.17 ,18.11.17 ,18.10.17לפקודת פארמה ג'וב בע"מ.
 3%הנחה למשלמים במזומן  /המחאה במזומן  /העברה בנקאית (התשלום בגובה )₪ 5432
*אין כפל מבצעים
הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר עד שבוע ימים לפני מועד תחילת הקורס .לאחר מכן לא יוחזרו התשלומים.
יש לשלוח טופס הרשמה לפקס 08-6583780 :ולהתקשר על מנת לוודא שהגיע הפקס (חשוב מאד) או למייל:
college@pharma-job.co.il
יש לשלוח את כל הצ'קים יחד עם טופס ההרשמה המקורי

לכבוד  :פארמה ג'וב ,גולדה מאיר  ,3פארק המדע ,נס ציונה 74036
טופס הרשמה לקורס  65 CRAועקרונות ה GCP
אנא אשר/י השתתפותך בקורס 65 – CRA
בפקס מספר  ,08-6583780או במיילcollege@pharma-job.co.il :
או לכתובת גולדה מאיר  ,3פארק המדע ,נס ציונה 74036
שם הארגון_______________ :שם המאשר_________________ :טל' _____________________:
דוא"ל  _________________________________:חתימת המאשר___________________ :
המשתתף שם מלא________________________________ :ת.ז__________________________:
פקס __________________:כתובת_______________________________________________ :
טלפון_______________________________ :טלפון נייד ________________________________
דואל _______________________________________________________________________ :
חתימה________________ :

תאריך__________________________ :

שמורות ©  ,2004פארמה ג'וב .
אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן ,במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר
שבתוכנית זו .שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בתוכנית זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מפארמה ג'וב.
יתכנו שינויים לא מהותיים  /פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים  /מספר המקומות מוגבל  /ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה.
המכללה הביו רפואית שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או לבטל את הקורס בהודעה מוקדמת של  3ימים
לפרטים נוספים :דוא"ל college@pharma-job.co.il :טל' 08-9524700 :אתרpharma-job.co.il :

