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یاجتماع  معاونت  :  

ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-خیابان سیمای ایران-بین فالمک جنوبی و زرافشان-شهرک قدس )غرب(-ی پستی: تهراننشان  

     http://www.behdasht.gov.ir نشانی صفحه اینترنتی:          77636373نمابر:           77636388تلفنهای تماس:                 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریزریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیهریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیلریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهانترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت ریاست مح

 دانشگاه علوم پزشکی کاشانریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی البرزریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعیتحقیقات ریاست محترم مرکز 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمتریاست محترم مرکز تحقیقات 

 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تحقیقات اخالق و حقوق پزشکیز ریاست محترم مرک

 ریاست محترم مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجندریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهدموثر بر سالمت ریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی 

 دانشگاه علوم پزشکی گنابادریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی اهوازریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 
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 دانشگاه علوم پزشکی زنجانمت ریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سال

 دانشگاه علوم پزشکی سمنانریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علوم اجتماعی و رفتاری در سالمتریاست محترم مرکز تحقیقات 

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدانسالمت  ارتقایریاست محترم مرکز تحقیقات 

 دانشگاه علوم پزشکی شیرازریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرمریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوینریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی کردستانم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت ریاست محتر

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مدیریت سالمت و توسعه اجتماعیتحقیقات  ریاست محترم مرکز

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوجریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان مدیریت سالمت و توسعه اجتماعیریاست محترم مرکز تحقیقات 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستانفه های اجتماعی موثر بر سالمت ریاست محترم مرکز تحقیقات مول

 دانشگاه علوم پزشکی بابلریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 
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 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی همدانجتماعی موثر بر سالمت ریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های ا

 دانشگاه علوم پزشکی یزدریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی ساوهریاست محترم مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت 

 با سالم و تحیات

سالمت  در گردهمائی کشوری روسای مراکز تحقیقات مولفه های موثر بر بدینوسیله از حضرتعالی دعوت می شود

     تثبیت جایگاه این مراکز و هم  افزائمی و تقویمت یرفیمت همای مراکمز تحقیقماتی و حموزه معاونمت اجتمماعی            در راستای

 برگزار می شود شرکت فرمائید.  78/71/33در تاریخ یکشنبه  کهدانشگاه ها و ستاد وزارت 

 دقیقه آمادگی الزم را داشته باشند.  71، به مدت  7633ت هر یک از مدعوین جهت ارائه گزارش عملکرد سال الزم اس

 محل نشست : سالن کنفرانس دانشکده آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی ، 

 تورج  آدرس : تهران، خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه پارک وی روبروی مجموعه فرهنگی ورزشی تالش نبش کوچه 

   78الی  3زمان نشست : از ساعت 

 

 

 


