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 ندارد

 ريوًشت

 جٌاب آقای دکتز ّاضوی ٍسیز هحتزم تْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضکی جْت استحضار -

 رٍسای هحتزم داًطگاّْا/داًطکذُ ّای علَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی کطَر -

  رئيس هحتزم کويسيَى اًجوٌْای علوی گزٍُ پشضکیًایة جٌاب آقای دکتز تْادری -

 جْت پيگيزی  ويسيَى اًجوٌْای علوی گزٍُ پشضکیدتيز هحتزم کجٌاب آقای دکتز استقاهتی -

 هذیزاى ٍ دتيزاى هحتزم حَسُ هعاًٍت آهَسضی-

 

 

 جناب آقای دکتر/ سرکار خانن دکتر .........

 رئيس هحترم انجون علوی ............
 

 سالم عليكن

در راستای پاسخگَیی تِ ًياسّای جاهعِ ٍ تِ هٌظَر تْزُ  َاي تحًل ي وًآيري آمًزش علًم پسشكيبروامٍ ّواًگًَِ کِ هستحضزیذ 

بُرٌ مىذي از ظرفيتت َتاي   در حال اجزا است. در ایي سهيٌهِ   در اعتالی آهَسش علَم پشضکی، هٌذی اس ظزفيت کليِ تخص ّای کطَر

 تَجِ ٍیژُ قزار گزفتِ است.  در تَسعِ آهَسش علَم پشضکی کطَر یکی اس هحَرّای هْن ایي تزًاهِ تَدُ کِ هَرد وُادَاي غيرديلتي

در تحقه     هحَر فعال در عزصِ علَم پشضکی، تِ عٌَاى تاسٍی هطَرتی ًظام سالهت کطَر، هسلواً اًجوٌْای علوی ٍ سایز گزٍّْای داًص

 تذیل ٍ حایش اّويت هی تاضٌذ کِ تایذ تِ آى تَجِ ضَد.  ّا دارای ًقطی تیاّذاف ایي تزًاهِ

ایي هطلة است کِ تَجِ تِ ًحَُ اًتخاتات اًجوي ّای علوی گزٍُ پشضکی کطَر ًقص چطهوگيزی در ارتقهای    تجزتِ سالياى گذضتِ گَاُ

 3ههادُ   1تٌهذ  کوی ٍ کيفی ایي اًجوي ّا داضتِ ٍ تالطثع در اعتالی ًظام سالهت کطَر ًيش هَثز خَاّذ تَد. در ّويي راستا ٍ تاتَجهِ تهِ   

پهس اس  وامٍ اوتخابات اوجمه َاي علمي گتريٌ پسشتكي   آئيه، ی اًقالب فزٌّگهی هصَتِ دٍیست ٍ ضصت ٍ دٍهيي جلسِ ضَرای عال

 بٍ تاييذ يزير محترم بُذاشت، درمان ي آمًزش پسشكي رسيذٌ است. ٍ  ضذُ تاسًگزیتزگشاری جلسات هتعذد تا صاحثٌظزاى 

تا ّواٌّگی  ،آئيي ًاهِ در اًجوي علوی هزتَطِخَاّطوٌذ است دستَر فزهائيذ اجزای هفاد ایي   ضوي ارسال یک ًسخِ اس آئيي ًاهِ هذکَر،

ٍ گشارضی اس اقذاهات اًجام ضذُ تِ هعاًٍهت آهَسضهی ارسهال    پيگيزی  ،دتيزخاًِ کويسيَى اًجوي ّای علوی گزٍُ پشضکی ٍسارت تْذاضت

 گزدد. 

 تَفي  ّوگاى را در اعتالی ًظام سالهت کطَر اس خذاًٍذ هتعال خَاستارم.

 





 



 



 

 اعضای کمیته انتخابات: -2/5

نفر از اعضای انجمن به انتخاب هیات مدیره )عضویت دبیر و بازرس انجمن در صورت عدم  5الف(       

 کاندیداتوری در انتخابات، در کمیته بالمانع است(

 در صرفا نماینده) کمیسیون دبیر رسمی معرفی و ابالغ با ناظر عنوان به کمیسیون نماینده( ب      

 (کرد خواهد عمل شده تعیین وظایف شرح چارچوب

 اعضای کمیته انتخابات و ناظر کمیسیون نباید کاندیدای انتخابات آتی انجمن باشند. -3/5



 



 



 



 



 



 



 



 


