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   كميته به شرح ذيل مي باشد :  4اين واحد داراي 
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اعضاي اين كميته ها كليه اساتيد محترم گروه و رياست محترم بيمارستان ميباشند  . پرسنل محترم 

 آموزش نيز در كنار اساتيد در كليه كميته ها عضو ميباشند. 

 

 


