
 

 صورتجلسه

 ٍ تخصيص امتيبز دفتر آمًزش مذايم تكمي مًضًع جلسٍ:

 

 تبریخ جلسٍ :

1/9/94 

سبله اجتمبعبت حًزٌ معبيوت آمًزشي  مکبن :

 داوشگبٌ

 بروبمٍ َبي پيشىُبدي آمًزش مذايم از سًي گريَُبي آمًزشي گسارش جلسٍ: 

 مطزح شذ.   طب سىتي مباويكىفزاوس علمي ادياري  تغذيٍ بزوامٍ ي گزيٌىُادبزوامٍ پيش-1

 اختالالت رياوي در طة سىتيبزوامٍ پيشىُادي گزيٌ تغذيٍ سميىار دي ريسٌ -2
 

 زمبن  مسئًليت اجرا مقررگردیذ...؛ مشريح مصًببت

 5/1مطزح ي تا تخصيص  مثاوي طة سىتيكىفزاوس علمي ادياري  تغذيٍگزيٌ  ٍ پيشىُادامتزو -1

 -، تيماريُاي مغش ي اعصاب ، طة سىتي ) دكتزاي ( داخلي ، عفًوي ، كًدكان تٍ متخصصيه 

 پششك عمًمي  مًافقت گزديذ.

دفتر آمًزش مذايم 

 داوشگبٌ 

22/10/94-29/10/94- 

6/11/94-13/11/94- 

20/11/94- 27/11/94-

4/12/94-11/12/94-7/2/95-

21/2/95-28/2/95 

ة سىتي تٍ متخصصيه گزيٌ تغذيٍ سميىار دي ريسٌ اختالالت رياوي در ط تزوامٍ پيشىُاد -2

 داخلي ، رياوپششكي ، كار درماوي كليٍ مقاطع   مًافقت گزديذ
دفتر آمًزش مذايم 

 داوشگبٌ

 95سبل 

 قزار گزفتارسياتي مًرد تزرسي ي  44ارسشياتي تزوامٍ َاي شش ماٍَ ايل  -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حاضرین

دكتز رضا رساقي

معاين آمًسشي داوشگاٌ  

حمذ شكيبادكتز علي م

دبيز شًراي آمًسش مذايم داوشگاٌ

دكتز رضًان طالئي

عضً كميتٍ تخصيص امتياس  

دكتز مزضيٍ حيذر سادٌ

عضً كميتٍ تخصيص امتياس  

معصًمٍ حسيىيان

عضً كميتٍ تخصيص امتياس  

معصًمٍ عابذ سادٌ 

عضً كميتٍ تخصيص امتياس  
 

 

دكتز حميذرضا صابزي

ومايىذٌ داوشكذٌ بُذاشت در كميتٍ تخصيص امتياس  

دكتز مُزآير رفعتي 

ومايىذٌ داوشكذٌ پيزاپششكي  در كميتٍ تخصيص امتياس  
 

 

دكتز مسعًد گلشاٌ

ومايىذٌ داوشكذٌ  دوذاوپششكي در كميتٍ تخصيص امتياس  

 دكتز مزضيٍ اخباري 

 در كميتٍ تخصيص امتياس   معايوت بُذاشتي ومايىذٌ 
 

 

مصطفي رضايي

ومايىذٌ معاين درمان  در كميتٍ تخصيص امتياس  

   سيذ محسه رضًي سادٌ دكتز 

   دبيز علمي بزوامٍ 

 
دكتز ابًالفضل  اعظمي

دبيز علمي بزوامٍ   

  عباس ارج  دكتز 

 دبيز علمي بزوامٍ   
 

 دكتز افشيه احمذيوذ

 دبيز علمي بزوامٍ   

  مىصًرٌ مًمه َزيي  دكتز 

 ز علمي بزوامٍ   دبي
 

 

  احسىي دكتز 

 دبيز علمي بزوامٍ   

     حميذرضا گيالسي دكتز 

 دبيز علمي بزوامٍ   
 

 

 دكتز جًاد ابًالحسىي   

 دبيز علمي بزوامٍ   

  مجتبي صحت     دكتز 

 دبيز علمي بزوامٍ   

 
 دكتز طيبٍ َاشمي   

 دبيز علمي بزوامٍ   

  عليزضا فزخيان     دكتز 

 علمي بزوامٍ   دبيز 

 

 سيذ محسه ميزي                                    

 كارشىاس كميتٍ تخصيص امتياس داوشگاٌ                       
 


