جشىًارٌ استاوی حاکمیت بالیىی
تشکر ي قذرداوی
از حضَر هیْواًاى گراهي :قائن هقام هحترم ٍزير در استاى ،هعاًٍیي هحترم داًشگاُ ،اساتیذ گراًقذر گرٍّْاي علوي ٍ آهَزشي،
رؤسا ،هذيراى ٍ کارشٌاساى هراکس تاتعِ داًشگاُ علَم پسشکي تثريس ٍ داًشجَياى داًشکذُ هذيريت ٍ اطالع رساًي پسشکي در
جشٌَارُ استاًي حاکویت تالیٌي هَرخِ  91/12/1در تاالر شاياى هْر داًشکذُ پسشکي تشکر ٍ قذرداًي هي ًوائین.
 اسامی اساتیذ فعال در استقرار بروامٍ حاکمیت بالیىی در استان کٍ لًح تقذير دريافت ومًدوذ
ٍ رئیس هحترم

جٌاب آقاي دکتر تاب الِ قاسوي ،هعاٍى هحترم درهاى داًشگاُ علَم پسشکي ٍ خذهات تْذاشتي درهاًي تثريس
کویتِ جاهع اجرايي حاکویت تالیٌي
جٌاب آقاي دکتر جعفر صادق تثريسي ،هذير هحترم گرٍُ هذيريت خذهات تْذاشتي ٍ درهاًي ٍ رئیس هحترم کویتِ علوي
آهَزشي ستاد حاکویت تالیٌي داًشگاُ
جٌاب آقاي دکتر علي تقي زاديِ ،هذير هحترم گرٍُ طة اٍرشاًس ٍ فعال در استقرار هحَر هذيريت خطر ٍ شاخصْاي پايِ ٍ
عولکردي اٍرشاًس
جٌاب آقاي دکتر علي جٌتي ،سرگرٍُ هحترم هحَر هذيريت هٌاتع اًساًي حاکویت تالیٌي
سرکار خاًن دکتر سکیٌِ حاج اتراّیوي ،رئیس هحترم هرکس پسشکي هثتٌي تر شَاّذ

(  ٍ )EBMسرگرٍُ هحَر اثرتخشي تالیٌي

حاکویت تالیٌي
اسامی مراکس برتر در جشىًارٌ حاکمیت بالیىی استان کٍ لًح تقذير دريافت ومًدوذ
وام مرکس
تیوارستاى تخصصي ٍ فَق تخصصي
شْیذ هحالتي
تیوارستاى 29تْوي

عىاييه محًرَا
تیوارستاى ترتر کشَري ٍ استاًي

رتثِ اٍل هحَر هذيريت ٍ
رّثري

رتثِ اٍل هحَر تعاهل تا تیواراى
تیوارستاى ترتر کشَري ٍ استاًي
ٍ جاهعِ

هرکس آهَزشي درهاًي سیٌا

تیوارستاى ترتر استاًي

رتثِ اٍل هحَر استفادُ از
اطالعات

هرکس آهَزشي درهاًي کَدکاى

تیوارستاى ترتر استاًي

رتثِ اٍل هحَر اثرتخشي تالیٌي

تیوارستاى تخصصي ٍ فَق تخصصي
استاد عالي ًسة

رتثِ اٍل هحَر هذيريت کارکٌاى

هرکس آهَزشي درهاًي ٍ تحقیقاتي اهام
رضا (ع)

رتثِ اٍل هحَر هویسي تالیٌي

تیوارستاى فاراتي هلکاى

رتثِ ترتر در تیي تیوارستاًْاي
شْرستاى ّا

رتثِ اٍل هحَر هذيريت خطر ٍ
ايوٌي تیوار

 اساليذ َای جشىًارٌ استاوی حاکمیت بالیىی ي اعتباربخشی

– دکتر تبريسی (جُت دريافت بٍ مىًی آمًزش

مراجعٍ فرمايیذ)
عکس َای جشىًارٌ استاوی حاکمیت بالیىی(جُت مشاَذٌ بٍ گالری تصايير مراجعٍ فرمائیذ).

