
 

 

 
 

  

 

1400 ماه تیر  ،4شماره  ـخبرنامه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران   

 رانیگوارش و کبد ا نیانجمن متخصص رهیمد ئتیجلسه ه نیو هشتاد و ششم کصدی

سومین دوره انتخابات هیئت مدیره شاخه 

 فارس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
 

نجمن ا فارسدوره انتخابات هیئت مدیره شاخه  سومین

متخصصین گوارش و کبد ایران به صورت 

 1400اردیبهشت ماه  17و  16الکترونیک در تاریخ 

نفر در  30نفر واجد شرایط رأی گیری  40انجام و از 

انتخابات شرکت نمودند که نتایج آرا از طریق سایت 

وره د نسومیانجمن قابل رویت می باشد. اولین جلسه 

 20/03/1400در تاریخ  فارسهیئت مدیره شعبه 

 برگزار و به موجب آن 

 رئیس  - علیرضا هاشمیجناب آقای دکتر 

 دبیر  - غالمرضا سیوند زادهجناب آقای دکتر 

 خزانه دار  - جناب آقای دکتر حسین دامنگیر

س به عنوان بازر سرکار خانم دکتر کتایون همایون و

 شدند.  صوبمن

 اناصفهن دوره انتخابات هیئت مدیره شاخه سومی

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران نیز طبق 

ر دمدیره به صورت الکترونیکی  مصوبه هیئت

. در این برگزار گردید 1400تیر ماه  3تاریخ 

د شرایط مشارکت در جنفر وا 50انتخابات از 

  ند.نفر رای خود را ثبت نمود 41انتخابات 

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران اصفهاننتایج سومین دوره انتخابات هیئت مدیره شاخه   

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن 

 19/04/1400متخصصین گوارش و کبد ایران در تاریخ 

بررسی و اصالحات  ،جلسهاین و از جمله مصوبات برگزار 

تمدید و آموزش اندوسکوپی ویژه / پروتکل صدور

 متخصصین داخلی بود. 
 

 راه های 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  

 

یک دستگاه کولون هیدروتراپی آغاز و در روز  ثبت نام برای شرکت در قرعه کشی 22/02/1400در تاریخ 

میلیون تومان  15قرعه کشی به صورت آنالین با حضور ریاست محترم انجمن انجام و دستگاه با تخفیف  31/03/1400

 جناب آقای دکتر رستگار مقدم واگذار و تحویل شد. ،به برنده قرعه کشی

انجمنتراپی روقرعه کشی دستگاه کولون هید  
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