


ثب ؿشکت اکثشیت اعضب تـکیل  2/01/99ّفتبد ٍ چْبسهیي جلؼِ ؿَسای پظٍّـی هشکض آهَصؿی دسهبًی هَسخ 

 ؿذ ٍ هَضَعبت ریل هَسد ثحث ٍ تجبدل ًظش قشاس گشفت:

سٍهی پبیبى ًبهِ خبًن دکتش ػیویي ًَسی سصیذًت اعفبل تحت عٌَاى هقبیؼِ اثش ثخـی ٍ عَاسض  .0

ٌوبیی پلؼتین ٍ سیتَکؼی هبة دس دسهبى ایویَى تَهجَػیتَپٌیک پَسپَسای هضهي کَدکبى ثِ اػتبد ساّ

سیبل ثِ تصَیت ًْبیی  111/111/0قبی دکتش قٌذی هغشح ٍ ثب ّضیٌِ آقبی دکتش فالحتی ٍ داٍسی آ

 سػیذ. 

شخَاساى هجتال ثِ هحذثِ یَػفی تحت عٌَاى ثشسػی کیفیت صًذگی دس ٍالذیي ؿی پبیبى ًبهِ خبًن .2

ٍ ضوي تصَیت  آقبی دکتش ّبؿوی ٍ داٍسی دکتش داٍدی هغشح  بییوساٌّ کَلیک ؿیش خَاسی ثب اػتبد

 ریل اصالح گشدد: سیبل هقشس گشدیذ ًکبت 111/111/0ثب ّضیٌِ کل 

 ؿکل ًَؿتي اّذاف تصحیح گشدد 

 گشٍُ کٌتشل ًیبص ًیؼت 

 . یبثذ اصالححجن ًوًَِ  

 تکویل گشددفشم سضبیت آگبّبًِ  

 .هعیبس ٍسٍد ٍ خشٍج اضبفِ گشدد 

ثشسػی ثیي اختالالت تیشٍئیذ ٍ دیبثت هبدساى ثب صسدی عَل  تحت عٌَاىسیحبًِ ٍقَفی پبیبى ًبهِ خبًن  .3

اساک ثِ اػتبد ساٌّوبیی آقبیبى دکتش کـیذُ دس ؿیش خَاساى هشاجعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسػتبى اهیش کجیش 

 111/111/0آقبی دکتش اسجوٌذ هغشح ٍ ضوي تصَیت ثب ّضیٌِ کل داٍدی ٍ دکتش عبلی ًظاد ٍ داٍسی 

 سیبل هقشس گشدیذ ًکبت ریل اصالح گشدد:

 پشػـٌبهِ پیَػت هشثَط ثِ ایي پبیبى ًبهِ ًیؼت  

 ایي صَست ثبؿذ: ًگبسؽ اّذاف ثِ  

  تعییي استجبط ثیي ایکتش عَل کـیذُ ٍ اختالالت تیشٍئیذ ثِ تفکیک فبکتَسّبی تبثیش گزاس 

   ″     ″       ″        دیبثت            ″                               ″     ″       ″    

ٍ هقبیؼِ ایي  2ٍ گشٍُ  1یب تعییي اختالالت تیشٍئیذ دس گشٍُ                                      

 دٍ 

دس قؼوت اّذاف گفتِ ؿذُ ًَع تغزیِ دس دٍ گشٍُ . هـخص ؿَد کذام ًَع تغزیِ : تغزیِ 

 ثب ؿیش هبدس. فقظ اًحصبسی ثب ؿیش هبدس، تغزیِ فقظ ثب ؿیش هصٌَعی،  یب 



 اگش هصشف هَاد دخبًی ٍجَد داسد ًَع ٍ هقذاس رکش گشدد 

کبػت ٍ اص عَاسض  دس ّذف کبسثشدی رکش گشدد کِ چگًَِ هی تَاى اص ّضیٌِ ّبی دسهبى 

 ًَسٍلَطیک پیـگیشی کشد؟ 

 دس جذٍل هتغیشّب  ًَع عفًَت ) هبدس دس ػِ هبُ آخش( رکش گشدد 

ٍ ّوچٌیي ثعضی هتغیشّبی گفتِ  اصالح گشدد،هعیبس ٍسٍد دس سٍؽ اجشا تعذاد کل ًوًَِ ٍ  

  ؿذُ دس اّذاف ّن قشاس ثگیشًذ

 ٍ  ًیبص ًذاسد، ّضیٌِ ػفش ّن ضشٍستی ًذاسدثب تَجِ ثِ ایٌکِ اجشای ایي پبیبى ًبهِ ثِ ػفش  

 جذٍل اهضبء داًـجَ ٍ اػبتیذ تکویل گشدد.    

ثشسػی تغییشات فـبس خَى ٍ عَاسض آى دس ًَصاداى ثبالی دٍ پبیبى ًبهِ خبًن پشیؼب صفیعی تحت عٌَاى  .4

ًن دکتش آخًَذ ّفتِ ثؼتشی دس ثخؾ ّبی هشاقجت ّبی ٍیظُ ة. عبلقبًی ٍ اهیش کجیش ثِ اػتبد ساٌّوبیی خب

ثِ تصَیت سیبل  111/111/0صادُ ٍ آقبی دکتش عبلی ًظاد ٍ داٍسی آقبی دکتش ّبؿوی هغشح ٍ  ثب ّضیٌِ کل 

 ًْبیی سػیذ. 

فشاٍاًی اختالالت یبدگیشی دس کَدکبى ٍ  ی تحت عٌَاى ثشسػیػبدات هَػَا صّشپبیبى ًبهِ خبًن  .5

د ساٌّوبیی خبًن ّب دکتش دسُ ٍ دکتش عالقوٌذ ٍ ًَجَاًبى هجتال ثِ اختالالت ادساسی دس سٍص ثِ اػتب

هقشس گشدیذ ثشسػی هتَى قَی تشی کِ ّن صهبى اختالالت یبدگیشی داٍسی آقبی دکتش ّبؿوی هغشح ٍ 

 ٍ اختالالت ادساسی سا ثحث کٌذ ثیبٍسد. 

ثیوبساى هجتال ثِ اختالالت   صٍدسع ثلَغ ی تحت عٌَاى ثشسػی فشاٍاًیًِ عجبػافشصپبیبى ًبهِ خبًن   .6

ٍ  کَدکبى اهیشکجیش ثِ اػتبد ساٌّوبیی آقبیبى دکتش داٍدی ٍ دکتش ؿشیعتوذاسییوبسػتبى تکبهلی دس ث

 سػیذ.   تصَیتثِ سیبل  111/111/0ثب ّضیٌِ کل هغشح ٍ آقبی دکتش فالحتی داٍسی 

سد ؿکوی هضهي ثِ دپش فـبسی خَى دس کَدکبى ثب  ی تحت عٌَاى ثشسػیهفیذِ عوپبیبى ًبهِ خبًن فب .7

اػتبد ساٌّوبیی آقبیبى دکتش ّبؿوی ٍ دکتش قٌذی ٍ داٍسی خبًن دکتش ػجبدی هغشح ٍ ضوي تصَیت ثب 

 سیبل هقشس گشدیذ ًکبت ریل اصالح قشاس گیشد: 111/111/0ّضیٌِ کل 

ثِ ثشسػی فـبس  (ثْتش اػت hypertentionدس عٌَاى فبسػی ٍ اًگلیؼی ٍاطُ پشفـبسی )  

 خَى تغییش یبثذ

 هحل اجشای کبس دس عٌَاى آٍسدُ ؿَد ٍ ػي کَدکبى تحت ثشسػی هـخص ؿَد 

 رکش گشدد 4تعشیف دسد ؿکوی هضهي ثش اػبع کشایتشّبی سم  



 functionalهٌبػت تش اػت کِ اص ٍاطُ   chronic abdominal painٍ الجتِ ثِ جبی  

 اػتفبدُ گشدد 

عالٍُ ثش ٍ ثْتش اػت دس جشیبى اجشای پبیبى ًبهِ فـبس خَى کَدکبى ّن ثشسػی ؿَد  

 پشفـبسی آى 

تبثیش ة کوپلکغ دس ثیوبساى هجتال ثِ ؿت ادساسی  تحت عٌَاى ثشسػیػحش علیوشادی پبیبى ًبهِ خبًن  .8

  آقبی دکتش فالحتی  ساٌّوبیی خبًن دکتش دسُ ٍ آقبی دکتش اسجوٌذ ٍ داٍسی داٍلیِ تک عالهتی ثِ اػتب

 ٍهقشس گشدیذ ًکبت ریل اصالح گشدد:  هغشح

 فشهت ًَؿتي اّذاف اصالح گشدد 

 اصالح گشددّذف کبسثشدی  

 جذٍل هتغیشّب کبهل گشدد 

 ٍ  ػبل تب چِ ػٌی ...؟ 5دس هعیبسّبی ٍسٍد ػي ثبالی  

 اؿتجبُ اػت( دس ؿشایظ فعلیتخصیص تصبدفی ثلَکی ثِ دسػتی تـشیح ؿَد ) 

ثشسػی اثش هًَتِ لَکبػت دس دسهبى ػیؼتیت کَدکبى پبیبى ًبهِ آقبی هحوذ سضب هختبسی تحت عٌَاى  .9

یی خبًن دکتش دسُ ٍ آقبی دکتش داسای آلشطی هشاجعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسػتبى اهیش کجیش اساک ثِ اػتبد ساٌّوب

 ًکبت ریل اصالح گشدد: هقشس گشدیذ هغشح ٍآقبی دکتش داٍدی وٌذ ٍ داٍسی اسج

تغیشّب ثب اّذاف ّوؼَ ؿًَذ یعٌی کوی ٍ کیفی ثَدى آًْب دس جذٍل هتغیشّب ٍ دس ًگبسؽ ه 

 اّذاف ّوبٌّگ ؿَد.

 آیب ثشسػی هیـَد کِ ثیوبساى چِ دسهبى ّبیی سا تب االى دسیبفت کشدُ اًذ؟    

 سٍص کبفیؼت؟  01ثلَک ّب چٌذ تبیی اًذ؟ ٍ آیب  

 ًذاسد؟آیب تجَیض ایي داسٍ اص ًظش اخالقی هٌعی  

عشح تحقیقبتی آقبیبى دکتش ّبؿوی دکتش ؿشیعتوذاسی ٍ خبًن ّب دکتش دسُ ٍ دکتش ٍلی ثک تحت عٌَاى هقبیؼِ اثش پیشاػتبم ٍ  .01

 پشٍثیَتیک ثش تعذاد حوالت سیؼِ ػیبُ دس کَدکبى ثِ داٍسی خبًن دکتش ػجبدی هغشح ٍ ًکبت ریل جْت اصالح عٌَاى ؿذ:

 خالصِ سٍؽ کبس ًَؿتِ ؿَد 

 اگش پیشاػتبم دسهبى اػتبًذاسد اػت پغ ثبیذ ثِ ّش دٍ گشٍُ دادُ ؿَد ٍ ٍاگش ًِ هغبلعِ ًیبص ثِ گشٍُ کٌتشل داسد  

 ثیوبسیْبی قلجی ػیبًَتیک ثبیذ اص جولِ هعیبسّبی خشٍج ثبؿٌذ.  

 ئَال ؿَد.  ضشٍست داسد کِ ثیوبساى پغ اص یک هبُ ٍیضیت ؿًَذ ٍ اص ًظش تعذاد حوالت سیؼِ قجل ٍ ثعذاص دسهبى ػ 

 

 



 


