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 ادب  با سالم و

 

 که توسط پیشرفته ایمپلنت و بازسازی استخواندوره آموزشی هفتمین احتراماً به استحضار می رساند 
The Swiss International Academy of Osseo-Integration and Maxillo Facial Research  

در تاریخ  سوئیس Thunشهر  SeeParkستاره  4هتل ، در با همکاری دانشگاه برن و ژنو سوئیس

 برگزار خواهد شد.شنبه( دو) 90/6/9313لغایت  ()پنجشنبه 6/6/9313

سوئیس انجام میگیرد فرم مدارک الزم جهت ارائه به سفارت  زوریخاینکه ورود از شهر  با توجه به

پیوست را خواهشمند است به دلیل سختگیری سفارت سوئیس، فرم  .سوئیس به پیوست ایفاد می گردد

 با دقت مطالعه نمایید.

بجز هزینه ) الزم به ذکر است کلیه هزینه های اقامت شما شامل : ثبت نام، هتل، ترانسفر فرودگاهی و ...

 90/6/13 دوشنبه لغایت( Aug 27) 5/6/13 چهارشنبه از تاریخ و بیمه مسافرتی( ،ویزاهواپیما بلیط

 (1 Sep )خواهد شد. حوالهسسه علمی بن تاژ پارس مؤ از طریق 

حتماً آموزشی پس از اتمام برنامه جهت اقامت بیشتر در سوئیس در صورت تمایل  الزم به ذکر است 

بق با تاریخ در خواستی باید ارائه مطاو رزرو هتل )تهیه شده توسط متقاضی( بلیط ارائه شده به سفارت 

مطابق با تاریخ برنامه آموزشی  تهیه شدهرزرو هتل که توسط شرکت بن تاژ پارس . بدیهی است گردد

 می باشد.

 جهت شرکت کنندگان و همراه به شرح ذیل می باشد:هزینه ها 

 :SeeParkستاره  4هتل 

 ریال 000/000/00ترانسفر فرودگاهی:  -شبSingle (5 )اتاق  -نفر 9ثبت نام  -9

 000/000/995هی: ترانسفر فرودگا -همراهیک انفر  و  -شبDouble (5 )اتاق  -نفر 9ثبت نام  -2

 ریال

 

 

 

 

 



 

 

 :Freienhofستاره  4هتل 

 ریال 000/000/55ترانسفر فرودگاهی:  -شبSingle (5 )اتاق  -نفر 9ثبت نام  -9

 000/000/905ترانسفر فرودگاهی:  -انفر  و یک همراه -شبDouble (5 )اتاق  -نفر 9ثبت نام  -2

 ریال

 

 :Holiday ستاره 3هتل 

 ریال 000/000/50ترانسفر فرودگاهی:  -شبSingle (5 )اتاق  -نفر 9ثبت نام  -9

 ریال 000/000/05ترانسفر فرودگاهی:  -انفر  و یک همراه -شبDouble (5 )اتاق  -نفر 9ثبت نام  -2

 

    سرکار خانم هنگامه –ضمناً جهت تهیه بلیط و بیمه مسافرتی نیز می توانید با آژانس مسافرتی دلتابان

 ید.تماس حاصل فرمائ22222426و  22222939رنج کشان، تلفن  : 

جزئیات بلیط شما به شرح  دیگری را دارید حتماً بایداز آژانس هواپیما تمایل به تهیه بلیط در صورتیکه 

 زیر باشد.

 

 پرواز رفت

 هواپیمایی امارات

ساعت پرواز از  تاریخ

 مبدأ

 ساعت پرواز به

 مقصد

 شماره پرواز

Tehran-Dubai 27 Aug. 5000 6030 156 
Dubai-Zurich 27 Aug. 0040 94020 005 

 

 در صورت تمایل به برگشت با گروه -پرواز برگشت
 

 برگشتپرواز 

 هواپیمایی امارات

ساعت پرواز از  تاریخ

 مبدأ

 ساعت پرواز به

 مقصد

 شماره پرواز

Zurich-Dubai 1 Sep. 95:35 23:40 000 

Dubai-Tehran 1 Sep. 92:55 2:30 155 

 

 

 

 



 

 

 

تماس حاصل  26406440در صورت نیاز به اطالعات بیشتر نیز می توانید با موسسه علمی بن تاژ پارس 

 فرمایید.

و به شرکت بن تاژ پارس اعالم  فوق پکیج مورد نظر را انتخاب نمودهتمایل به شرکت در دوره در صورت 

 به شماره های ذیل واریز نمایید. 20/3/13تا تاریخ  داکثررا حنمایید و مبلغ مربوط به پکیج انتخاب شده 

 )به نام مهدی غالمی( 6904-3352-0906-3533شماره کارت بانک ملت: 

  19/44303651بانک ملت:  شماره حساب

  IR 19/590900000000044303651: شماره شبا

 

 قبالً از بذل محبت شما کمال تشکر را دارم.

 

 

 

 با تقدیم احترامات شایسته                                                               

                                                                                                                مدیر عامل  –مهدی غالمی                                                               


