
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 "بیماري هاي التهابی روده"و روزه دومین کنگره د
خرداد  21و  20در روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 

اساتید و محققین تن از  20ماه با مشارکت حدود 
 13ه ک برجسته در زمینه بیماري هاي التهابی روده

در  سخنران از سایر استان ها 11سخنران از تهران و 
 برگزار گردید. پنل  4سخنرانی و  8قالب 

پزشک متخصص  500این کنگره با مشارکت حدود 
از   بصورت مجازي داخلی و فوق تخصص گوارش

 بستر سایت انجمن بصورت زنده پخش شد.
دارویی هاي  همچنین این کنگره از حمایت شرکت

 .برخوردار بود و تسنیم فارمدارکید 

1400 خرداد ماه  ،3شماره  ـخبرنامه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران   

ئت مدیره انجمن متخصصین گوارش و کبد ایرانبرگزاري یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه هی  

  مس،پورش اکرم دکتر، )نیآنال( يتقو رضایعل دکتر ،یانیدر یمیابراه ناصر دکتر ،یزمان فرهاد دکتر زاده، ملک رضا دکترحاضران در جلسه: 

  رضایلع دکتر ،یامان محمد دکتر مقدم، يناصر اوشیس دکتر ،يعابد دحسنیس دکتر ،يواحد ونیهما دکتر، )نیآنال( يموسو دیدحمیس دکتر

 و فرزانه اتحاد مروستی يروزیف يصابر يمهد دکتر ،يدالور

برگزار گردید. در این  22/03/1400اولین جلسه دهمین دوره هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران در روز شنبه مورخ 
 جلسه انتخابات داخلی اعضا هیئت مدیره جهت تعیین رئیس، دبیر و خزانه انجام شد و نتیجه با اکثریت آرا به شرح ذیل به تصویب رسید:

 ملک زاده بعنوان رئیس هیئت مدیرهجناب آقاي دکتر رضا •
 جناب آقاي دکتر فرهاد زمانی بعنوان دبیر هیئت مدیره •
 جناب آقاي دکتر ناصر ابراهیمی دریانی بعنوان خزانه دار•

نکته مهم در این گزارش مشارکت . نمودند ارائه سال گذشته 4علمی، پژوهشی، اجرایی، صنفی و مالی انجمن طی  يها تیفعال از یگزارش زاده ملک دکتر يآقا جنابدر جلسه 

 جهت به یقبل رهیمد ئتیه ياعضا ازحداقلی اعضا در پرداخت حق عضویت ساالنه انجمن بود که قرار شد توسط اعضاي هیئت مدیره راهکارهاي بهبود آن ارائه گردد.  همچنین 

 و انجمن ییاجرا ریدب نبعنوا را یمروست اتحاد فرزانه خانم نیهمچن. نمودند تشکر گذشته يها سال یط شانیا صادقانه تیفعال جهت به يرناصریم دکتر يآقا و نیشیپ يها تیفعال

 .کردند یمعرفبه اعضاي هیئت مدیره نشریات  ییراجرایدب عنوان به را يانصار لیعااسم دکتر يآقا

 و تایید آن توسط بازرس دوره نهم مطرح گردید. 99سال  سال گذشته توسط جناب آقاي دکتر ملک زاده ارائه شد و گزارش حسابرسی 4گزارش مالی انجمن طی 

ر اعضاي . به همین منظوجلسات هیئت مدیره بوددر  ي انجمنطرح موضوعات پیشنهادي اعضا و از دیگر مصوبات این جلسه که توسط حاضرین ارائه شد جمع آوري نقطه نظرات

 ي گردد.در مورد آن تصمیم گیرمطرح و به دفتر انجمن ارسال تا در جلسات هیئت مدیره را دارد،  در مراجع رسمی پیشنهادات و موضوعاتی که نیاز به پیگیري انجمن میتوانند

ر کارگروه دو با تجربه براي پیگیري مسائل صنفی و علمی و نیز حضور صاحب نظر  می و اجرایی با شرکت اعضاي فعال،کمیته هاي عل پیشنهاد گردید کههمچنین 

 آنها ت هايپیشنهادي و مسئولی کمیته هاي مدیره و سایر اعضاي انجمنبا نظرخواهی از اعضاي هیئت  ازمان هاي مرتبط تشکیل گردد. بر همین اساس مقرر شدهاي تخصصی در س

 .در جلسات آتی بررسی شود

 
 

 راه هاي ارتباطی اعضا با انجمن:
 

 www.iagh.org  info@iagh.org  https://t.me/IAGH94  021-88335061-3 

 www.iaghcongress.org  anjoman.govaresh@gmail.com  https://www.instagram.com/iagh97     021-88012089 

 www.govaresh.org  govaresh@iagh.org  +98 939 680 7473  

 www.mejdd.org  mejdd@iagh.org  +98 910 158 2268  

 

 

طی اسماعیل انصاري جناب آقاي دکتر 

دریافت حکمی از طرف جناب آقاي دکتر 

زاده بعنوان دبیر اجرایی بیست و رضا ملک 

یکمین کنگره بیماري هاي گوارش وکبد 

 معرفی شدند.
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