چِارهیي کٌگرٍ اًجوي رادیْلْژی دُاى ،فک ّ صْرت ایراى

چِارهیي کٌگزٍ اًجوي رادیْلْژی دُاى ،فک ّ ؿْرت ایزاى در تاریخ  62لغایت  62بِوي هاٍ  0931با حضْر جوع کثیزی اس رادیْلْژیظت
ُای دُاى ،فک ّ ؿْرت ،با بیغ اس  2طخٌزاى بیي الوللی ّ تعذاد کثیزی اس دًذاًپشػکاى ّ داًؼجْیاى دًذاًپشػکی در هزکش ُوایغ ُای
داًؼگاٍ علْم پشػکی اؿفِاى بزگشار گزدیذ.

هزاطن افتتاحیَ کٌگزٍ در طاعت  2ؿبح رّس  62بِوي با حضْر ریاطت هحتزم داًؼگاٍ علْم پشػکی اؿفِاى  ،ریاطت هحتزم داًؼکذٍ
دًذاًپشػکی ّ ،بیغ اس  2طخٌزاى بیي الوللی ،چٌذ تي اس ًوایٌذگاى هجلض ُ ،یات رئیظَ ّ اعضای اًجوي رادیْلْژی دُاى ،فک ّ ؿْرت
ّجوع کثیزی اس فزُیختگاى ّ داًؼجْیاى دًذاًپشػکی بزگشار گزدیذ.
ابتذا دکتز هٌِاس ػیخی دبیز علوی کٌگزٍ ضوي عزف خیز هقذم بَ حضار گزاهی ،اعالم ًوْد اس هیاى  211هقالَ علوی ارطال ػذٍ بَ
دبیزخاًَ کٌگزٍ  ،بالغ بز  21هقالَ در بخغ طخٌزاًی پذیزع ػذٍ کَ حذّد  61هقالَ هزبْط بَ هیِواًاى بیي الوللی ها هی باػذ ّ بالغ
بز  941هقالَ در بخغ پْطتز کلیٌیک پذیزفتَ ػذٍ اطت.
طپض ریاطت هحتزم داًؼگاٍ طی طخٌاًی ضوي عزف خیز هقذم بَ هیِواًاى کٌگزٍ تعذاد رادیْلْژیظت ُای دُاى ،فک ّ ؿْرت
اطتاى را ًاکافی ػوزدٍ ّ بَ ظزفیت باالی علوی داًؼکذٍ دًذاًپشػکی اؿفِاى در هبحث آهْسػی اػارٍ ًوْدًذ .در اداهَ ریاطت
هحتزم داًؼکذٍ دًذاًپشػکی ًیش رادیْلْژی را چؼن طْم دًذاًپشػکی داًظت ّ گفت :بذّى رادیْلْژی در خـْؽ طالهت دُاىّ ،
دًذاى ًوی تْاى کاری اًجام داد.
اس ًقاط عطف کٌگزٍ چِارم حضْر بیغ اس  2طخٌزاى بیي الوللی اس جولَ :پزّفظْر پارکز ،دبیز علوی اًجوي جِاًی رادیْلْژی دُاى ،فک ّ
ؿْرت اس کؼْر آفزیقای جٌْبی ،پزّفظْر الرُین ،رئیض اًجوي جِاًی رادیْلْژی دُاى ،فک ّ ؿْرت اس کؼْر ًزّژ خاًن دکتز ُذی بیت
اقظابْ ،دبیز اًجوي ارّپایی رادیْلْژی طز ّ گزدى اس ًزّژ ،خاًن دکتز آًا ُاهظتز ،رئیض هزکش پشػکی ُظتَ ای داًؼگاٍ طْئذ ،دکتز ریتز
هتخـؾ رادیْلْژی با گزایغ طز ّگزدى اس کؼْر آلواى ،دکتز کیْاًلْ هتخـؾ رادیْلْژی فک ّ ؿْرت اس داًؼگاٍ طْئذ ّدکتز هارکْص
ژّیظکی هتخـؾ رادیْلْژی پشػکی اس داًؼگاٍ طْئذ در کٌگزٍ حضْر داػتٌذ.
اس دیگز ػاخـَ ُای کٌگزٍ چِارم ،حجن عظین ػزکت کٌٌذگاى کَ بالغ بز ً 210فز بْدًذ را ًیش هی تْاى بزػوزد.
در کٌار بزًاهَ طخٌزاًی دّ کارگاٍ علوی سًذٍ تْطظ دکتز پارکز در خـْؽ  ّ CBCTخاًن دکتز ُذی در خـْؽ تفظیز تـاّیز تؼخیـی
در ضایعات طیٌْص ُای پاراًاسال بزگشار گزدیذ .اس دیگزًکات کٌگزٍ ّجْد ًوایؼگاٍ تجِیشات رادیْلْژی ّ دًذاًپشػکی با حضْر بیغ اس 01
کوپاًی داخلی ّ خارجی بْد کَ با ًظن خاؿی بَ ارائَ هحـْالت جذیذ خْد پزداختٌذ.
اس ػاخؾ ُا ی هِن کٌگزٍ چِارم باال بْدى ططح علوی آى ًظبت بَ کٌگزٍ ُای هؼابَ بَ عالٍّ ّجْد ًظن خاؽ در تواهی قظوت ُا
بْد.
هزاطن اختتاهبیَ در رّس جوعَ تاریخ  62بِوي هاٍ در تاالر ابي طیٌا بزگشار گزدیذ.
در ایي هراسن ضوي تشکر دبیر علوی کٌگرٍ از کلیَ شرکت کٌٌدگاى ّ دست اًدرکاراى ،دکتر هژدٍ هِدی زادٍ ،دبیر اجرایی
کٌگرٍ برگسار ی کٌگرٍ ای با ایي کیفیت باال را حاصل زحوات ّ
تالش بی دریغ گرٍّ رادیْلْژی فک ّ صْرت اصفِاى با ُوکاری گرٍّ رادیْلْژی داًشگاٍ آزاد خْراسگاى ّ اًجوي
رادیْلْژی دُاى ،فک ّصْرت ایراى داًست ّ افسّد :کٌگرٍ چِارم با باالتریي سطح علوی ّ ًظن اجرایی برگسار گردیدٍ
است .در اًتِا بَ  01پْستر برتر کٌگرٍ جْایسی اُدا شد ّ از شرکت ُای حاضر درًوایشگاٍ تجِیسات ًیس تقدیر بَ عول
آهد.

