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THƯ MỜI
Tham dự khóa huấn luyện “Huyết học lâm sàng và các kỹ thuật truyền máu trên thú nhỏ”
Kính gởi: ………………………………………………………………………….
Nhằm góp phần nâng cao kiến thức và khả năng chuyên môn về huyết học lâm sàng và kỹ thuật
truyền máu trên thú nhỏ dành cho các Bác sỹ thú y của Việt Nam.
Chi Hội Thú y thú nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện chuyên đề tại TP. Hồ Chí
Minh với chủ đề “Huyết học lâm sàng và các kỹ thuật truyền máu trên thú nhỏ” do Giáo sư Urs Giger,
giáo sư của hai trường Đại học Pennsylvania (Mỹ) và Đại học Zürich (Thụy Sỹ), chủ tịch ủy ban Bệnh
di truyền Hội Thú y thú nhỏ Thế giới (WSAVA) trực tiếp giảng dạy.
Thời gian và địa điểm
+ Ngày 22/08/2017: Lớp lý thuyết - Phòng 305, Giảng đường Cát Tường, Trường ĐH Nông Lâm
TP.Hồ Chí Minh (KP 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức).
+ Ngày 23/08/2017: Lớp thực hành - Phòng thí nghiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Giảng đường
Phượng Vỹ, Trường ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh.
Cách đăng ký:
Để đăng ký khóa học, vui lòng bấm vào đường link này để đăng ký.
Thời gian đăng ký từ ngày 09/08/2017 – hết ngày 16/08/2017.
Số lượng đăng ký:
+ Lý thuyết: không giới hạn.
+ Thực hành: giới hạn 80 học viên.
Học phí:
+ Lý thuyết:
Hội viên đã đóng hội phí 2017
:
1.000.000 VND
Không là hội viên VSAVA
:
2.000.000 VND
Sinh viên đã đóng hội phí 2017
:
600.000 VND
Sinh viên không là hội viên VSAVA:
1.000.000 VND
Tình nguyện viên
:
miễn phí
+ Thực hành: giới hạn 80 học viên
Hội viên đã đóng hội phí 2017
:
Không là hội viên VSAVA
:
Sinh viên đã đóng hội phí 2017
:
Sinh viên không là hội viên VSAVA:

1.000.000 VND
2.000.000 VND
600.000 VND
1.000.000 VND

