
 تعالی بسمه

 ها دراستان پزشکی تجهیزات متخصصین انجمن نمایندگی اعطای شرایط

 .باشد مرتبط كار سابقه سال 3 با كشور پزشکی تجهیزات متخصصین انجمن اصلی عضو بایست می متقاضی فرد -1

 

 استان پزشکی تجهیزات حوزه در در شهرت حسن داشتن -2

 

 پفکس و تماس های شماره گذاشتن اختیار در و انجمن نمایندگی دفتر محل عنوان به كار دفتر دارای -3

 

 از هاستفاد سوء عدم نیز و انجمن مقررات و قوانین رعایت و انتفاعی غیر و داوطلبانه فعالیت به مربوط تعهدنامه امضای -4

 ) نامه سوگند) شخصی اهداف پیشبرد جهت به انجمن قراردادن وابزار انجمن

 

 

 متخصصین انجمن مدیره هیأت صالحدید به و ضرورت حسب بر مدیره هیأت جلسات در شركت و تهران به سفر امکان -5

 كشور پزشکی تجهیزات

 

 های هماهنگی و مذاكرات تمامی انجام همچنین و استان در پزشکی تجهیزات با مرتبط مهم های رویداد در موثر حضور -6

 بطذیر مسئولین با سازنده تعامل و استان پزشکی تجهیزات با مرتبط نمایشگاههای و ها كنگره در شركت جهتالزم 

 پزشکی تجهیزات با مرتبط خصوصی و دولتی

 

 

 در انجمن نفوذ درصد افزایش همچنین و استان در انجمن اهداف پیشبرد جهت جامع و مدون های برنامه ارایه به تعهد -7

 انجمن های عضو افزایش وهمچنین استان

 

 .است تمدید قابل دیگر سال یک مدت به تعهدات انجام صورت در و ماه 6 مدت به نخست گام در نمایندگی مدت -8

 

 

 نزما مدت با ارتباط در نماینده برای را حقی هیچگونه استان در نمایندگی جهت مدیره هیأت از اصولی موافقت دریافت -9

 هر در نماینده جایگزینی به نسبت تواند می مدیره هیأت ، استان در نامطلوب عملکرد صورت در و ندارد بودن نماینده

 .داشت نخواهد را اعتراضی هیچگونه حق نماینده و نماید اقدام شود مصوب كه زمانی

 

 رد انجمن اهداف به دستیابی جهت در سازنده پیشنهادهای ارایه به نسبت انجمن هماهنگی با میتواند انجمن نماینده -10

 نماید اقدام اساسنامه

 



 به میبایست را انجمن نامه اساس اهداف اجرای برای خود اجرایی پیشنهاد و عملیاتی برنامه نمایندگی متقاضی فرد -11

 حوزه از مناسب ،شناخت قوت ؛نقاط استان در متقاضی توانمندیهای معرفی.(نماید ارایه خود درخواست همراه

 استان پزشکی تجهیزات

 های استان لیست ).میباشند نمایندگی فاقد كه بود خواهد هایی استان جهت صرفاً مرحله این در نمایندگی اعطای

 ).است ذیل شرح به نمایندگی دارای

 

 فراخوان لزوم صورت در فعلی نمایندگان شرایط و عملکرد بررسی از بعد نیز فعلی نمایندگیهای عملکرد درخصوص

 .شد خواهد اعالم

 

 لیست استان های دارای نمایندگی انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی

 

 

 

 

 مسئول نمایندگی استاننام  ردیف

 جناب آقای دكتر سید اسماعیل هاشمی اقدم آذربایجان شرقی 1

 جناب آقای مهندس رستمعلی جهاندیده آذربایجان غربی 2

 جناب آقای مهندس محمدرضا عمانی اصفهان 3

 جناب آقای مهندس علی اصغر كمالی خوزستان 4

 جناب آقای دكتر احسان تهامی خراسان رضوی 5

 جناب آقای مهندس مهدی معافیان فارس 6

 جناب آقای مهندس سید عبدالحسین مهدوی كرمان 7

 جناب آقای مهندس محمدمهدی عالالدین گلستان 8

 جناب آقای مهندس اسحاق عامری سیاهویی هرمزگان 9

 جناب آقای مهندس بهروز مراد حاصل همدان 10

 جناب آقای مهندس محمد باغستانی یزد 11

 جناب آقای مهندس سید اسماعیل صفوی اردبیل 12

 جناب آقای مهندس محمد رشیدی البرز 13

 پورمالعباسی دكتر جناب آقای چهارمحال بختیاری 14

 گلرو دكتر جناب آقای خراسان جنوبی 15


