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 انستیتیوت طبی چراغ: محل

 :اشتراک کنندگان

رنحوريار دکتور محمد نعیم  عبدالصمد عمر،پوهندوي دکتور دکتور مهر محمد اعجازی، پوهاند 

 ، دکتور مصطفي اعجازي و دکتور میرعبدالله سادات دکتور سید نسیم هاشمي پوپل ،

 : اجندای مجلس

 مرور بر کار های انجام شده برای انجمن. 

 و تعین مسوولین کمیته ها تشكیل کمیته ها. 

  ساختن اکشن پالنبحث روي. 

  نام جديد انجمنب نام جديد انجمن و ساختن فسبوكبساختن ايمیل آدرس. 

  چاپ آنترجمه انگلسي بروشور انجمن و. 

 ايجاد وب سايت انجمن. 

 چاپ اساسنامه با تغیرات جديد ، چاپ فورم درخواست عضويت و خريد هارد دسك جديد .  

 :صورت مجلس

  و دکتور سید نسیم  کار های انجام شده انجمن از طرف پوهندوی دکتور عمردر مورد

 .به اعضای حاضر گزارش ارائه گرديد هاشمي 



 مجلس تشكیل کمیته هاي ذيل  فیصله ورت گرفت و قرارروي تشكیل کمیته ها بحث ص

 :آمد به میان

 قرار ذيل  ت پوهاند دکتور مهر محمد اعجازي که اعضاي آنکمیته علمي به رياس

 :میباشد

 پوهاند دکتور چراغعلي چراغ .1

 ترينر متخصص محمد معصوم صبورزي .2

 روح الله ستاري"        "          .0

 هايلصوفیا "        "          .4

 مرزا محمد نجرابي"        "          .5

 محمد يعقوب نورزي"        "          .6

 

 که اعضاي آن قرار ذيل میباشد دکتور کبیر احمد فیض کمیته مالي به رياست: 

 دوکتور فريدون  .1

 دوکتور محمد واصل صديق .2

 دکتور میر عبدالله سادات .0

  عبدالوحید احمدي که اعضاي آن قرار کمیته فرهنگي و ارتباطات  به رياست دکتور

 :ذيل میباشد

 دکتور داور نادي .1

 دکتور امان هايل .2

 دکتور شاهد .0

 دکتور عصمت الله سجاد .4

 دکتور داود ملكزي .5

 



 اکشن پالن را به مجلس قرّات نمود که با تغیرات  ءودهصمد عمر مسپوهندوي دکتور عبدال

 .جْزي مورد تأيید قرار گرفت

  ساخت ايمیل آدرس جديد دکتور سید نسیم هاشميASAS  و فیسبوك آن را به دوش

 .گرفت

  پرنت رنگه)پوهندوي دکتور عبدالصمد عمر ترجمه و چاپ  ً بروشور را به دوش ( عجالتا

گرفت تا در دسترس آن عده از اعضاي انجمن که در کنفرانس ها و کانگرس هاي بین 

 .المللي اشتراك میكنند ، قرار گیرد

 يت انجمن دکتور سید نسیم هاشمي به مجلس گزارش ارايه نمود که در رابطه به ويب سا

دوکتور بسم الله شیوا مل که در کشور آلمان زندگي میكند و آماده همكاري پوهندوی 

جهت ايجاد ويب سايت انجمن میباشد ، که از سوي مجلس استقبال به عمل آمد و دکتور 

 .صحبت نمايددوکتور شیوامل در اين ارتباط پوهندوی وظیفه گرفت که با هاشمي 

  در رابطه به خريد هارد ديسك انجمن دوکتور عبدالصمد عمر به مجلس گزارش داد که

و موضوع چاپ موادي چون فورمه . هارد دسك از حساب مالي انجمن خريداري شده است

 . هاي عضويت و اساسنامه انجمن به مجلس بعدي واگذار شد

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 


