
 تاریخچه تشکیل دیپارتمنت داخله  

 

دانشگاه خاتم   معالجویدانشکده طب  مجموعهزیر  داخلهدیپارتمنت 

 . ه استایجاد و شروع به فعالیت نمود 1396در سال  بوده و النبیین )ص(

متخصص و فوق  استاد کدر به سویه  چهاربا داشتن  دیپارتمنت این 

را این دیپارتمنت  ی اداری روند تدریس مضامین داخله و کار ها تخصص

 پیش میبرد.

  چارت تشکیالتی دیپارتمنت  

 

 

 عضای هیت علمی دیپارتمنتدر مورد ا معلومات          

  دکتر سیف اهلل نیازی  متخصص داخله عمومی و پوهنیار

  ؛التراسوند

  دکتر علی احمد مکارم ناصری بختیاری ماستر طبپوهندوی 

 ؛معالجوی 

  دکتر  نعمت اهلل رضائی متخصص داخله عمومی و پوهنیار

 ؛فلوشیب نفرولوژی

  دکتر جعفر علی مرادی ماستر طب معالجوی و رزیدنس پوهنیار

 ؛پتالوژی

 دیدگاه دیپارتمنت داخله

دیپارتمنت داخله قصد دارد با تربیت دکتوران متعهد و 

ی متخصص در عرصه تشخیص و درمان درست بیماری ها

 داخلی در کشور پیشتاز باشد.

 لید لوری  منټیپار د ډناروغیو  داخلهد 

لري چې په هېواد  ډهو ټدیپارتمن ېد داخل

کې د داخله  ناروغیو د تشخیص او غوره 

درملنې په برخه کې د ژمنو او متخصصو 

 ډاکټرانو په روزلو سره  مخکښ وي.

 

Vision 

The internal medicine department aims to 

be the pioneer in diagnosis and treatment 

of the patients by training committed and 

specialized medical doctors.  

 

 

 

 

 

 ماموریت دیپارتمنت داخله

ران متعهد و متخصص، تشخیص و درمان وکتتربیت د 

درست امراض داخلی و کاهش دادن میزان مرگ و میر 

 ناشی از آن در جامعه.

 د  ډیپارټمنټ ماموریتناروغیو  هخلدا د 

د ژمنو او متخصصو ډاکټرانو  روزل،  د 

داخله ناروغیو تشخیص ، غوره درملنه  

او په ټولنه کې ددې ناروغۍ له امله د 

 مړینې  د شته کچې راټیټول.

 

Mission 

Training of committed and specialized 

medical doctors, diagnosis and treatment 

of internal diseases and lowering the 

mortality and morbidity in the society.  

 

 

دکتر سیف هللا 

 نیازی 

 آمر دیپارتمنت

 دکتر جعفر علی مرادی

یت علمی دیپارتمنت أعضو ه  

 

 دکتر نعمت هللا رضائی

ت علمی دیپارتمنت أعضو هی  

 

 علی احمد مکارمدکتر 

 ناصری بختیاری

علمی دیپارتمنت ت أعضو هی  


