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  ندارد

  درماني  كرمانشاه

  درماني  همدان

  درماني  كردستان

  درماني  ايالم

موزش عالي درعرصه سياست ها و ضوابط اجرائي آمايشي آ

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده 

شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي اداره 

منطقه صورت  آمايشي بصورت مشترك با همكاري كليه دانشگاههاي مستقر در آن

خواهد پذيرفت و مسئوليت هماهنگي و اداره دبيرخانه مذكور بصورت ساليانه بعهده يكي از دانشگاههاي 

، درمان و آموزش پزشكي خيابان سيماي ايران ، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت

: نمابر  �         88363560

http://dme.behdasht.gov.ir                                        :صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي
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  حسين كريم

درماني  كرمانشاه رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

  جناب آقاي دكتر موسوي بهار

درماني  همدان رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

  دكتر طيب قديمي

درماني  كردستان رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

  جناب آقاي دكتر علي دل پيشه

درماني  ايالم رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

سياست ها و ضوابط اجرائي آمايشي آ«احتراماً، در راستاي اجراي مصوبه 

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده  762كه در جلسه » سالمت در جمهوري اسالمي ايران

شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي اداره  1/9/1394است، و بر اساس مصوبه جلسه مورخ 

آمايشي بصورت مشترك با همكاري كليه دانشگاههاي مستقر در آن

خواهد پذيرفت و مسئوليت هماهنگي و اداره دبيرخانه مذكور بصورت ساليانه بعهده يكي از دانشگاههاي 

  ./علوم پزشكي كرمانشاه و همدان مي باشد

خيابان سيماي ايران ، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت: شهرك قدس  �

88363560-80: تلفن  ℡

صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي �

صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  �

حسين كريمجناب آقاي دكتر 

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

جناب آقاي دكتر موسوي بهار

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

دكتر طيب قديميجناب آقاي 

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

جناب آقاي دكتر علي دل پيشه

رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،

  

  باسالم و احترام؛

احتراماً، در راستاي اجراي مصوبه      

سالمت در جمهوري اسالمي ايران

است، و بر اساس مصوبه جلسه مورخ 

آمايشي بصورت مشترك با همكاري كليه دانشگاههاي مستقر در آن 3دبيرخانه منطقه 

خواهد پذيرفت و مسئوليت هماهنگي و اداره دبيرخانه مذكور بصورت ساليانه بعهده يكي از دانشگاههاي 

علوم پزشكي كرمانشاه و همدان مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 


