


با ضطکت اکثطیت  12/22/99ّفتاز ٍ پٌجویي جلسِ ضَضای پژٍّطی هطکع آهَظضی زضهاًی اهیط کبیط هَضخ 

 ٍ هَضَػات شیل هَضز گفتگَ قطاض گطفت:   تطکیل ضس  اػضا

تا  5ازضاضی زض سٌیي بطضسی کیفیت ظًسگی زض کَزکاى با ضب تحت ػٌَاى ضکطٍی . پایاى ًاهِ ذاًن حسیثِ 2

ذاًن زکتط ػالقوٌس ٍ  سال هطاجؼِ کٌٌسُ بِ زضهاًگاُ اعفال بیواضستاى اهیط کبیط اضاک با استاز ضاٌّوایی 28

ٍ باالتط ضٍز  هحسٍزُ سٌیهقطض ضس ضیال  000/000/2با هبلؾ آقای زکتط یَسفی هغطح ٍ ضوي تصَیب ًْایی 

   یابس.  سال تـییط 7هغالؼِ بِ ٍ بٌابطایي ػٌَاى سال تؼییي ضَز.  7حساقل 

پایاى ًاهِ آقای زکتط فطّاز ػبسالِ ًٍس ضظیسًت ضٍاًپعضکی تحت ػٌَاى پاسد بِ زضهاى زض بیواضاى زاضای . 1

ضٍاًی سطضت ٍ هٌص کلًَیٌجط بِ استاز  –اذتالل افسطزگی اساسی : پیص بیٌی بط اساس هسل ظیستی 

ضوي تصَیب ًْایی با هغطح ٍ ی زکتط ضایگاى فطز اٍ زاٍضی آقاى جویلیزکتط ضاٌّوایی آقایاى زکتط ًَکٌی ٍ 

  :هقطض ضس ضیال 000/000/2هبلؾ 

 سباض blindnessضٍاًپعضک  هغالؼِ بطای 

  جسٍل ّعیٌِ ّا تکویل گطزز 

 فطم ضضایت آگاّاًِ ًیع تکویل ضَز.  

هقایسِ اثط آهاًتازیي ٍ ضٍاًپعضکی تحت ػٌَاى ٍ سایط ّوکاضاى گطٍُ زکتط اهیسی عطح تحقیقاتی ذاًن . 3

هغطح ٍ ضوي بِ زاٍضی ذاًن زکتط زضُ گطاًیستطٍى زض زضهاى تطکیبی با فلٍَکساهیي زضاذتالل ٍسَاسی جبطی 

 طز:یگهَضزًظط قطاض ضیال هقطض ضس ًکات شیل  000/500/78تصَیب ًْایی با ّعیٌِ کل 

 اٌّس پالسبَ تْیِ کٌٌس زض ضطایظ فؼلی کِ تْیِ پالسبَ زضَاض است، هجطیاى عطح چغَض هی ذَ 

 بٌابطایي هغالؼِ زٍ سَ کَض باضس بطَز  blindبیواض ًبایس  

 زض جسٍل هتـیطّا ٍ ضٍش کاض ػَاضض زضیافت زاضٍ شکط گطزز 

 لؼِ هیطَز شکط گطزز.ازاضٍیی کِ هَجب ذطٍج اظ هغ ػَاضض زض کطایتطّای ذطٍج اظ هغالؼِ 

 تْیِ گطزز کِ ػَاضض زاضٍیی زض آى شکط گطزز.  ییفطم جوغ آٍضی زازُ ّا 

  



. پایاى ًاهِ ذاًن تطاًِ ضضایی تحت ػٌَاى بطضسی اضتباط بیي فطاضذَى با ٍظى ٌّگام تَلس زض کَزکاى هطاجؼِ  4

کٌٌسُ بِ بیواضستاى اهیط کبیط بِ استاز ضاٌّوایی آقایاى زکتط قٌسی ٍ زکتط اضجوٌس ٍ زاٍضی زکتط فالحتی 

 قطاض گطفت.  تصَیب ًْایی ضیال هَضز 000/000/26ّعیٌِ  ٍ باهغطح 

بط تَْع ٍ استفطاؽ ٍ بی ٍ ّوکاضاى تحت ػٌَاى بطضسی تاثیط ًؼٌاع زکتط فالحتی  یعطح تحقیقاتی آقا. 5

بِ زاٍضی آقای زکتط اضتْایی کَزکاى هبتال بِ سطعاى ذَى تحت ضیوی زضهاًی، یک هغالؼِ کاض آظهایی بالیٌی 

  گطفت.  ضهَضز تصَیب ًْایی قطا 000/700/62با ّعیٌِ کل  ّاضوی هغطح ٍ

تحت ػٌَاى بطضسی ٍضؼیت فطاض ذَى زض کَزکاى هبتال بِ اذتالالت آٍاًلَ . پایاى ًاهِ ذاًن سویطا فرطی  6

هغطح ٍ ضوي ذاًن زکتط سجازی ٍ زاٍضی اضجوٌس ٍ زکتط ضایگاى فطز یازگیطی بِ استاز ضاٌّوایی آقایاى زکتط 

 :هقطض ضس ضیال 000/000/2ّعیٌِ کل تصَیب ًْایی با 

 ػٌَاى هغالؼِ اظ بطضسی بِ اضتباط تـییط یابس.  

 زض بیاى هسالِ زض هَضز هطکالت ازضاضی تَضیح زازُ ضسُ است، ػلت آى شکط گطزز 

   هؼیاض ّای ذطٍج: بیواضاى قلبی، کلیَی ٍ ؿسزی، بیواضاى هبتال بِ اذتالالت فطاض ذَى   

 ٍقتی زضهَضز ٍضؼیت فطاضذَى صحبت هیطَز بایس ّیپَتاًسیَى ّن شکط ضَز 

 پیطٌْاز هیطَز ًَع اذتالل یازگیطی بِ تفکیک زض تحلیل آهاضی آٍضزُ ضَز. 

آقای زکتط ذلیل ًواظی ضظیسًت کَزکاى تحت ػٌَاى هقایسِ تاثیط زّاًطَیِ سِ تطکیبی پایاى ًاهِ . 7

)ًیستاتیي، آلَهیٌین ام جی اس ٍ زیفي ّیسضاهیي( بابًَِ ٍ اسپطی هَکَظاهیي زض زضهاى هَکَظیت ّای زّاًی 

الحتی ٍ زاٍضی ذاًن زکتط فآقای ًاضی اظ کوَتطاپی زض بسذیوی زض کَزکاى هبتال بِ لَکوی با استاز ضاٌّوایی 

 هقطض گطزیس:ضیال  000/000/2ٍ ضوي تصَیب ًْایی با هبلؾ هغطح زکتط زضُ 

 جسٍل هتـیطّا اصالح گطزز 

 ًباضس  blindبیواض  

 .پصیطش بیواض ًیع سٌجیسُ ضَز 

پایاى ًاهِ ذاًن ًسیبِ فتحؼلی تحت ػٌَاى بطضسی ضضس ٍ تکاهل زض کَزکاى هبتال بِ بیواضی هعهي کلیَی . 8

)گطیس یک ٍ زٍ ( با استاز ضاٌّوایی آقای زکتط اضجوٌس ٍ ذاًن زکتط زضُ ٍ زاٍضی آقای زکتط قٌسی هغطح ٍ 

 ضَز.  تؼطیفیَی هعهي کلبیواضی هقطض ضس ضیال  000/000/2ضوي تصَیب ًْایی با ّعیٌِ کل 



عطح تحقیقاتی آقایاى زکتط قٌسی ٍ هسؼَز بْطاهی تحت ػٌَاى بطضسی تاثیط استفازُ اظ بطٍفي ذَضاکی ٍ . 9

با ًْایی تصَیب  يٍ ضوتعضیقی بط بستي هجطای باظ ضطیاًی زض ًَظازاى پطُ تطم بِ زاٍضی ذاًن زکتط زضُ هغطح 

 بس: تـییط یا هغالؼِ بِ هقایسِػٌَاى ضیال هقطض گطزیس  000/000/2ّعیٌِ کل 

  هقایسِ استفازُ اظ بطٍفي ذَضاکی ٍ تعضیقی بط بستي هجطای باظ ضطیاًی زض ًَظازاى پطُ تطم  

 

 



 



 

  


