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 زاده کبریائی عباس دکتر یآقا جنابحضور محترم 

   ایران غذای رژیمی های مکمل تولیدکنندگان سندیکای

 
 

 با سالم 

 جراحی چااقی و متابولیا    بین المللی و چهارمین کنگره ایران چاقی درمان و پیشگیری کنگره هفتمین رساند احتراما به استحضار می

 انجماان جراحااان درون بااین ایااران  و ایااران چاااقی درمااان و پیشااگیری انجماان توساا  چههاقی  هفتهههباارای سااومین بااار و در قالاا  

 غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکاز تحیییااج جراحیهاای کام تهااجمی       و با همکاری پژوهشکده علوم

 .شد خواهد برگزار نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون هنری و فرهنگی آفرینشهای مرکز در  98 آذرماه 8 تا 6 تاریخ از

 جراحاان  نفر از  800رود حدود  بازآموزی برای پزشکان و پیراپزشکان بوده و انتظار میهای پیشین دارای امتیاز  این برنامه نیز همانند برنامه

 و.... در آن مشارکت داشته باشد.   عمومی  پزشکان داخلی  متخصصینغدد   متخصصین

فرصات مناسابی در   امر  پیرو اینها به صورج همزمان  و با ی  نمایشگاه جانبی مشترک برگزار خواهند گردید.  الزم به ذکر است این کنگره

 باشاد.  خصوص اطالع رسانی و ارائه محصوالج و خدماج شما  و افزایش شناخت متخصصین و مشتریان و ارتباط نزدی  با آنهاا  فاراهم مای   

با توجه به محصوالج و نمایندگیهای آن شرکت محترم  تعداد محدودی غرفه در فضای نمایشگاهی کنگره به این مهم اختصااص داده شاده   

 تمایل به حضور درکنگاره  رزرو غرفاه  درخواسات حمایات ماالی یاا سام وزیوم        گردد در صورج  لذا بدینوسیله از شما درخواست میست. ا

بخااش نمایشااگاه تمااا  حاصاال نمااوده و یااا بااه آدر  سااایت        66565795-7و یااا کساا  اطالعاااج بیشااتر  بااا شااماره تلفاان     

www.obesitycongress2019.ir مراجعه نمایید. 

 نماییم. قدردانی میهمکاری شما در برگزاری هرچه بهتر این کنگره و  حضورپیشاپیش از 

 

 با احترام

 بهزاد امیراصالنی

 مدیر امور نمایشگاه
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