נוהל – רישום סטודנטים לעמותה
סטודנט יכול להרשם לעמותה כאשר הוא בשנה ד' בלבד.
על מנת להרשם עליו למלא טופס הרשמה המיועד לסטודנטים ולצרף לטופס קובץ אישור לימוד.
טופס הרשמה לסטודנט שנה ד'
לאחר מילוי הטופס  -משרד העמותה יאשר את זהותו וירשום אותו במערכת העמותה.
סוג איש קשר" :סטודנט" בעמותה ירשם עד סוף חודש דצמבר באותה שנה שבה הוא מסיים את לימודיו.
לדוגמא :סטודנט שמסיים ללמוד בחודש יוני  2020ירשם כסטודנט בעמותה עד לסוף דצמבר .2020
לאחר מכן (לאחר חודש דצמבר) יהפוך אוטומטית לסוג איש קשר" :בוגר ללא רישיון" בעמותה.
וכך יהיה רשום עד אשר יכנס לטופס מילוי פרטים ויעדכן את מספר הרשיון שקבל ממשרד הבריאות.
חשוב לציין כי "בוגר ללא רשיון" לא יוכל להרשם לאירועים המתקיימים בעמותה.
מרבית אירועי העמותה מיועדים לפיזיותרפיסטים בעלי רשיון בלבד.
אך ישנם מספר קורסים והרצאות הפתוחים להרשמה של סטודנטים הרשומים לעמותה.
אנו נפרסם בקרב הסטודנטים את האירועים הפתוחים לקהל הסטודנטים.
מרגע קבלת הרשיון – מזל טוב ):
יעדכן הבוגר את העמותה במספר הרשיון החדש שלו במייל או בעדכון טופס פרטים אישיים.
טופס עדכון פרטים – לחצו כאן
או במיילinfo@ipts.org.il :
משרד העמותה יקבל את הטופס ,יאמת ויאשר את מספר הרשיון שלו
והסטטוס שלו יהפוך ל" :רשום במערכת" העמותה.
מרגע זה יוכל הפיזיותרפיסט החדש להרשם לאירועים  /קורסים  /ימי עיון  /הרצאות ועוד..
והכי חשוב – יוכל להיות חבר עמותה.
חבר עמותה חדש!
הטבה מיוחדת לפיזיותרפיסטים חדשים שעתה סיימו את הלימודים וקבלו מספר רשיון.
הרשמה כ"חבר עמותה" ב 50%הנחה.
להיות חבר זה משתלם וכמה שיותר מוקדם עוד יותר משתלם
למה לכם להיות חברי עמותה? לחצו כאן ותגלו
תוקף ההטבה -ההטבה בתוקף בשנה הראשונה לאחר קבלת הרשיון.
ניתן להרשם כחבר עמותה מרגע קבלת הרשיון (ועדכון משרדי העמותה על כך).
תוקף החברות עד לסוף חודש דצמבר של השנה לאחר מכן.
לדוגמא :פיזיותרפיסט חדש שקיבל רישיון בחודש נובמבר 2030
ישלם  50%על חברות לעמותה ,תוקפה של החברות עד לסוף דצמבר 2031
כלומר יהיה חבר לשנה וחודש!
פיזיותרפיסט שנרשם כחבר עמותה בחודש אפריל 2030
ישלם  50%על חברות לעמותה שתוקפה עד לסוף דצמבר 2030
כלומר יהיה חבר ל 8חודשים.
לכן! מומלץ לממש את ההטבה מייד עם קבלת הרשיון – תתחדשו!

על מנת לקבל את ההטבה יש ליצור קשר עם משרד העמותה –  03-6888104או במיילinfo@ipts.org.il :

