
 

 صورتجلسه

 ٍ تخصيص امتيبز دفتر آمًزش مذايم تكمي مًضًع جلسٍ:

 

 تبریخ جلسٍ :

26/7/94 
 

سبله اجتمبعبت حًزٌ معبيوت آمًزشي  مکبن :

 داوشگبٌ 
 

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

 مطزح ضذ. يک ريسٌ علمي  كىفزاوسمزكش بيمبريُبي اتًايميًن بزوبمٍ ي بزوبمٍ پيطىُبد-1

 مطزح ضذ. كًريوب ييزيسيک ريسٌ علمي كىفزاوس گزيٌ عفًوي بزوبمٍ  ىُبديبزوبمٍ پيط-2

 مطزح ضذ.   مببوي طب سىتيكىفزاوس علمي ادياري  تغذيٍ بزوبمٍ ي گزيٌىُبدبزوبمٍ پيط-3
 

 زمبن  مسئًليت اجرا مقررگردیذ...؛ مشريح مصًببت

مطزح  تاسٌ َاي لًپًط ريسٌ  يككىفزاوظ علمي  مزكش تيماريُاي اتًايميًن  مٍ پيشىُادتزوا -1

خًن ي عزطان تالغيه ، وفزيلًصي ، ريماتًلًصي ي  فًق تخصص تٍ  امتياس  3ي تا تخصيص 

امتياس  2سوان ي سايمان ي پششكي عمًمي ي تخصيص متخصصيه داخلي ، ، مغش ي اعصاب ، 

، پًعت ، پزعتاري ارشذ ، كارشىاعي ي پزعتاري مزاقثت َاي  تٍ متخصصيه قلة ي عزيق

 مًفقت گزديذ. ييضٌ ي عالمىذي ارشذ 

دفتز آمًسش مذايم 

 داوشگاٌ 
14/8/44 

 امتياس 55/3  مطزح ي تا تخصيص كًريوا ييزيطكىفزاوظ علمي گزيٌ عفًوي تزوامٍ پيشىُاد  -2

امتياس تٍ  3ًمي ي تخصيص پششك عم –پششكي اجتماعي  –عفًوي   -تٍ متخصصيه داخلي 

   مًفقت گزديذ.  كًدكان ي تيماريُاي مغش ي اعصاب  –متخصصيه قلة ي عزيق 

دفتزآمًسش مذايم 

 داوشگاٌ 
25/10/44 

 5/1مطزح ي تا تخصيص  مثاوي طة عىتيكىفزاوظ علمي ادياري تغذيُگزيٌ  ٍ پيشىُادامتزو -3

 -داخلي ، عفًوي ، كًدكان ، تيماريُاي مغش ي اعصاب ، طة عىتي ) دكتزاي ( 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 

 

حاضرین

دكتز رضب رساقي

داوطگبٌ  معبين آمًسضي 

دكتز علي محمذ ضكيبب

دبيز ضًراي آمًسش مذايم داوطگبٌ

دكتز رضًان طالئي

عضً كميتٍ تخصيص امتيبس  

دكتز مزضيٍ حيذر سادٌ

عضً كميتٍ تخصيص امتيبس  

معصًمٍ حسيىيبن

عضً كميتٍ تخصيص امتيبس  

معصًمٍ عببذ سادٌ 

عضً كميتٍ تخصيص امتيبس  
 

 

صببزيدكتز حميذرضب 

ومبيىذٌ داوطكذٌ بُذاضت در كميتٍ تخصيص امتيبس  

دكتز مُزآير رفعتي 

ومبيىذٌ داوطكذٌ پيزاپشضكي  در كميتٍ تخصيص امتيبس  
 

 

 

 

 



 

دكتز مسعًد گلطبٌ

ومبيىذٌ داوطكذٌ  دوذاوپشضكي در كميتٍ تخصيص امتيبس  

 دكتز مزضيٍ اخببري 

 امتيبس  در كميتٍ تخصيص  معبيوت بُذاضتي ومبيىذٌ 
 

 

مصطفي رضبيي

ومبيىذٌ معبين درمبن  در كميتٍ تخصيص امتيبس  

 دكتز كمبل اصبلت مىص 

   دبيز علمي بزوبمٍ 
 

 

 

دكتز سَزا سليمبوي 

دبيز علمي بزوبمٍ   

 دكتز مُذي بزَبوي 

 دبيز علمي بزوبمٍ   
 

 

سيذ محسه ميزي 

كبرضىبس مسئًل آمًسش مذايم   

  

 


