
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

1400 ماه اردیبهشت  ،1شماره ـ خبرنامه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران   

 دومین دوره انتخابات هیئت مدیره شاخه مازندران انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران به صورت الکترونیک و از طریق سامانه پرس الین  مازندراندومین دوره انتخابات هیئت مدیره شاخه 

آرا از طریق نفر در انتخابات شرکت نمودند که نتایج  25نفر واجد شرایط رأی گیری  30و از  شدانجام  1399اسفند ماه  28و  27در تاریخ 

مقرر گردید  18/01/1400. پس از تأیید انتخابات در یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره در تاریخ من قابل رویت می باشدسایت انج

طی جلسه داخلی هیئت مدیره شاخه مازندران رئیس، دبیر و خزانه دار مشخص گردد. اولین جلسه دومین دوره هیئت مدیره شعبه مازندران در 

، جناب آقای دکتر حسن عابدی دبیر هیئت مدیره هیئت مدیره گزار و به موجب آن جناب آقای دکتر ایرج ملکی رئیسبر 02/02/1400تاریخ 

و سرکار خانم دکتر ترنگ تقوایی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. همچنین جناب آقای دکتر سیدوحید حسینی به عنوان بازرس منتصب 

قرائت و با  18/02/1400شعبه مازندران در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره مورخ  شدند. صورتجلسه دومین دوره هیئت مدیره

 محتوای آن موافقت گردید.

سومین دوره انتخابات هیئت مدیره شاخه فارس انجمن 

دیره به م متخصصین گوارش و کبد ایران نیز طبق مصوبه هیئت

اردیبهشت ماه آغاز  16صبح  9:30صورت الکترونیکی ساعت 

تمدید شد.  1400دیبهشت ماه ار 17مورخ  18:30و تا ساعت 

د شرایط مشارکت در انتخابات جنفر وا 40در این انتخابات از 

نفر رای خود را ثبت نموده و نتایج آرا به شرح روبرو در  30

هارمین جلسه هیئت مدیره انجمن بررسی و چیکصدو هشتاد و 

به موجب آن مقرر گردید تا طی نامه ای از اعضای شعبه 

ر جلسه ای داخلی، نسبت به انتخاب رئیس، درخواست شود تا د

 دبیر و خزانه دار اقدام و نتیجه را اعالم نمایند.

سومین دوره انتخابات هیئت مدیره شاخه فارس نتایج 

 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

برگزار و به موجب مصوبه  18/02/1400یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران در تاریخ 

فوق تخصص گوارش و کبد جدید، به صورت افتخاری به مدت دو این جلسه و با موافقت اعضای هیئت مدیره مصوب گردید دستیاران 

 ردفوق تخصص گوارش و کبد دستیاران  سال به صورت رایگان بهره می برند. از تمامی خدمات اعضا در این دو سال عضو انجمن شوند و

 این مدت از پرداخت حق عضویت معاف هستند. طول
 

 معافیت پرداخت حق عضویت دستیاران فوق تخصص گوارش

 رویدادهای پیش رو:

 خرداد( 8لغایت  1)هفته سالمت گوارش 

سازمان »در جهان موجب آن شده است که  یچاق یدمیاپ تیاهم

امسال « سالمت گوارش یروز جهان( »WGO« )گوارش یجهان

اختصاص  «یچاق یدمیاپ»(  را به 1400خرداد ماه  8/ 2021 یم 29)

مطابق با هر سال انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران نیز دهد. 

خرداد ماه را هفته سالمت گوارش با عنوان  8لغایت  1از تاریخ 

اعالم کرده است. این  "چاقی: یک همه گیری در حال وقوع"

انجمن با برگزاری وبینارهای سراسری و دعوت از سخنرانان کل 

کشور، تهیه پوستر، کتابچه و بروشورهای اطالع رسانی برای عموم 

مردم و برگزاری کنفرانس های خبری در جهت اطالع رسانی این 

 همه گیری اقدام نموده است. 

خرداد ماه  7و  6زرگ هفته سالمت گوارش در دو روز وبینار ب

از طریق سایت انجمن با حضور سخنرانان مدعو از سراسر  1400

کشور برگزار خواهد شد. همچنین جهت اطالع از برنامه وبینارهای 

برگزار شده می توانید به کانال های ارتباطی و سایت انجمن 

 مراجعه نمایید.

 (IBDدومین کنگره بیماری های التهابی روده )

 خرداد( 21و  20)

در خرداد  (IBD) روده یالتهاب یها یماریب کنگره دو روزه نیدوم

و دانشمندان محققان و با سخنرانی  یبه صورت مجاز 1400ماه 

  روده از سراسر کشور یابالته یها یماریب نهیصاحب نام در زم

 .خواهد شدبرگزار 

 یشرکت در کنگره مجاز یبرا زانیاز شما عز لهینوسیبد لذا

عوت د و دریافت امتیاز بازآموزی کنگرهروده  یالتهاب یها یماریب

در صورت تمایل می توانید تا پیش از تکمیل  .میآور یبه عمل م

 جعه نمایید.اظرفیت ثبت نام به سایت انجمن مر
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 بیست و یکمین کنگره بیماری های گوارش و کبد

با  1400آبان ماه  28لغایت  25بیست و یکمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران از تاریخ 

. طبق مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه خواهد شدبرگزار دعوت از سخنرانان سراسر کشور 

سرکار خانم دکتر فروغ البرزی به عنوان دبیرعلمی کنگره  04/11/1399هیئت مدیره انجمن مورخ 

 معرفی و منتصب شدند. 

کنگره با موافقت هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش و کبد مشابه سال گذشته به صورت مجازی 

 واهد شد. و الکترونیکی برگزار خ
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