
 

 



 ثَ ًبم ایضد

ثب ؽشکت اکثشیت اػضب ثشگضاس گشدیذّ  7/2/0011پژُّؾی هشکض آهْصؽی دسهبًی اهیشکجیش دس تبسیخ ُفتبدّ ُفتویي جلغَ ؽْسای 

 هْضْػبت ریل هْسدثشسعی ّگفتگْ لشاس گشفت:

اختالالت سؽذ دس کْدکبى هجتال ثَ ُوبچْسی ایضّلَ هذاّم" ثب پبیبى ًبهَ خبًن فجب کْچک دصفْلی ثب ػٌْاى "ثشسعی هیضاى  -0

ثب ُضیٌَ ساٌُوبیی آلبی دکتشاسجوٌذؽجغتشی ّآلبی دکتش ؽشیؼتوذاسی ّ ثب داّسی آلبی دکتش لٌذی هْسد ثشسعی لشاس گشفت ّ

 همشس گشدیذ تغییشات صیش اػوبل گشدد:تقْیت ّسیبل  0111111

 کلوَ هیضاى اص ػٌْاى دزف ؽْد. -

 خ دادٍ ؽْد.ت ثیبى هغئلَ ّضشّست اجشا ثیؾتش تْضیدسلغو -

 ًْع هغبلؼَ ثَ کشاط عکؾٌبل تذلیلی تغییش یبثذ. -

 دس چک لیغت ،عبیش هخذّػ کٌٌذٍ ُبی سؽذ رکش گشدد. -

پبیبى ًبهَ خبًن فبعوَ ػشة ثب ػٌْاى "ثشسعی فشاّاًی اضغشاة ّ افغشدگی دس کْدکبى ّ ًْجْاًبى هجتال ثَ ثذخیوی هشاجؼَ کٌٌذٍ  -2

"ثب ساٌُوبیی آلبی دکتش ؽبیگبى فشد ّآلبی دکتش فالدتی ّ داّسی خبًن دکتش سًججشاى  0999-0011ثَ ثیوبسعتبى اهیشکجیش دس عبل 

 همشسگشدیذ جذّل هتغیشُب افالح گشدد.تقْیت ًِبیی ؽذ ّسیبل  0111111ثب هجلغ ثشسعی ّ

عبل هجتال ثَ عٌذسم ًفشّتیک"ثب  02تب  9ْاة دس کْدکبى ثشسعی پبیبى ًبهَ آلبی عیٌب کبهشاًی ثبػٌْاى "ثشسعی اختالالت خ -9

همشس  سیبل 0111111ثبتقْیت هجلغ آلبی دکتش ؽبیگبى فشد ّداّسی خبًن دکتش سًججشاى اًجبم ؽذ ّ ساٌُوبیی خبًن دکتش ػاللوٌذ ّ

 گشدیذ تغییشات صیش اػوبل گشدد:

 دس چک لیغت هْاسدی کَ ثبػث اختالل خْاة هیؾْد رکشگشدد. -

 هتغیشُبی صهیٌَ ای افالح گشدد. -

ثب ساٌُوبیی اعبتیذ عبلَ هجتال ثَ اختالل خْاة " 02تب  0پبیبى ًبهَ خبًن هِْػ دلیشیبى ثبػٌْاى "ثشسعی پش فؾبسی خْى دس کْدکبى  -0

سیبل  0111111ثب تقْیت هجلغ خبًن دکتشػاللوٌذ ّآلبی دکتش ؽبیگبى فشد ّداّسی خبًن دکتش سًججشاى هْسد ثشسعی لشاس گشفت ّ

 همشسؽذ تغییشات صیشاػوبل گشدد:

 ًْع هغبلؼَ کشاط عکؾٌبل تذلیلی ثبؽذ. -

 دجن ًوًَْ اضبفَ ؽْد. -

 جذّل هتغیشُبافالح ؽْد. -

 آصهًِْب افالح ؽْد. -

 ثَ استجبط تغییش کٌذ.دسلغوت ػٌْاى کلوَ ثشسعی  -

                  ٌجبسیِبی کلیْی ّ ثیوبسیِبی هضهيدس ثیوبساى ثب ًبُاّاًی ًبٌُجبسیِبی چؾوی پبیبى ًبهَ آلبی عجبد لیغبًی تذت ػٌْاى "ثشسعی فش –5     

ثب ُضیٌَ کلیْی هشاجؼَ کٌٌذٍ ثَ ثیوبسعتبى اهیشکجیش" ثَ ساٌُوبیی اعبتیذ خبًن دکتش هتمی ًیب ّخبًن دکتش دسٍ هْسد ثشسعی لشاس گشفت ّ

 ت آگبُبًَ تغییش کٌذّهخبعت هذْس ثبؽذ ُّوچٌیي دجن ًوًَْ افضایؼ یبثذ.همشس گشدیذ ، فشم سضبیسیبل تقْیت ّ 0111111

ثشسعی پبیبى ًبهَ آلبی اهیشدغیي ًجفی کپْسچبلی ثب ػٌْاى "ثشسعی الگْی هقشف آًتی ثیْتیک پشّفیالکغی دس کْدکبى هجتال ثَ  -6     

خبًن دکتش کِجبصی ّخبًن دکتش دسٍ ّداّسی آلبی  ثب ساٌُوبیی اعبتیذ" 0011سیفالکظ ادساسی دس ثیوبسعتبى اهیشکجیش دسعبل 

 هلضم ثَ اًجبم تغییشات صیش گشدیذ:سیبل 0111111پظ اص تقْیت ُضیٌَ هؼبدلدکتشاسجوٌذؽجغتشی اًجبم ّ

 تْضیخ دادٍ ؽْد. CAKUTدس هْسد افغالدبت هخفف هْجْد دس هتي خقْفب -

 دّص داسّی تجْیضی هؾخـ گشدد. -

 گشدد.فشضیبت ثشاعبط اُذاف اضبفَ  -

 اًجبم آصهبیؼ خْى ًیبص ًوی ثبؽذ. -

 فشم سضبیت آگبُبًَ پیْعت گشدد. -

فشاّاًی هؾکالت دس کْدکبى هجتال ثَ ثشگؾت ادساسی اص هثبًَ ثَ عوت دبلت" ثب ساٌُوبیی اعبتیذ پبیبى ًبهَ خبًن صُشادیذسی ثب ػٌْاى " -7

سیبل  0111111ثب تقْیت ُضیٌَ شداّدی هْسد ثبصثیٌی لشاسگشفت ّدکتشاسجوٌذؽجغتشی ّداّسی آلبی دکتشآٌُگآلبی خبًن دکتشهتمی ًیب ّ

 هلضم ثَ تغییشات ریل گشدیذ:



 ثیبى هغئلَ ثب ػٌْاى هشتجظ گشدیذٍ ّهمبالت جذیذتشاضبفَ گشدد. -

 ًذٍْ اًجبم هؼبیٌبت چؾوی ثب جضئیبت ثیبى ؽْد. -

 عَ آًْهبلی لبثل چک دس هتي رکش گشدد. -

ثبػٌْاى "اسصیبثی پشخبؽگشی دسکْدکبى هجتال ثَ اختالالت ادساسی سّصاًَ"ثبساٌُوبیی اعبتیذ  ثشسعی پبیبى ًبهَ آلبی ػلی دسّیؼ صادٍ – 8

 0111111 شاهی اًجبم ؽذ ّضوي تقْیت ُضیٌَ هؼبدلآلبی دکتش ؽبیگبى فشد ّخبًن دکتش اهیذی ّداّسی آلبی دکتش لبعوی ّثشسعی آلبی ثِ

 صیش اًجبم گشدد: ذافالدبتهمشسگشدی سیبل

 جذّل هتغیشُب افالح ؽْد. -

 خقْفیبت پشعؾٌبهَ رکش گشدد. -

 عبل گزؽتَ ثبؽذ. 05هٌبثغ همبالت هشثْط ثَ  -

 سّػ اجشا هغبثك فشهت جذیذ ًْؽتَ ؽْد. -

ًْکٌی تذت ػٌْاى "ثشسعی پبیبى ًبهَ آلبی آسهبى آل عَ ثب ساٌُوبیی اعبتیذ خبًن دکتش اهیذی ّآلبی دکتشجویلیبى ّداّسی آلبی دکتش  – 9

هلضم سیبل  0111111ثب تقْیت هجلغ فشاّاًی اختالل افغشدگی اعبعی دسکْدکبى ًّْجْاًبى هشاجؼَ کٌٌذٍ ثَ ثیوبسعتبى اهیشکجیش"ثشسعی ّ

 ثَ اًجبم تغییشات صیشگشدیذ:

 اُذاف ،فشضیبت ّعْاالت افالح ؽْد. -

 صهبى دس ػٌْاى رکش گشدد. -

 شدد.سّؽِبی تجضیَ ّتذلیل تکویل گ -

پبیبى ًبهَ آلبی ایوبى فشاُبًی ثب ػٌْاى "غشثبلگشی اعتشط ،اضغشاة ّافغشدگی دس ّالذیي کْدکبى هجتال ثَ ؽت ادساسی "ثب ساٌُوبیی  – 01

هلضم ثَ سیبل  2111111ثب تقْیت هجلغ اعبتیذ آلبی دکتش ؽبیگبى فشد ّآلبی دکتش یْعفی ّداّسی خبًن دکتشاهیذی هْسد ثشسعی لشاس گشفت ّ

 ًجبم تغییشات ریل گشدیذ:ا

 لغوت فشضیبت ّعْاالت افالح ؽْد. -

 پشعؾٌبهَ ُب ثغْس کبهل رکش ّضویوَ پشپْصال گشدد. -

ثب ساٌُوبیی اعبتیذ ثشسعی پبیبى ًبهَ خبًن صُشا هذوذی ثبػٌْاى" ثشسعی استجبط ثیي لؾمشق ثب اختالل دفغ ادساس دسعْل سّص کْدکبى" – 00

همشسگشدیذ تغییشات صیش اًجبم سیبل  0111111ثب تقْیت هجلغ اًجبم ؽذ ّکتش سًججشاى ّداّسی دکتش فالدتی آلبی دکتش ؽشیؼتوذاسی ّخبًن د

 ؽْد:

 ًگبسػ ُذف کلی اًجبم ؽْد. -

 تذلیلی تغییش یبثذ. –ًْع هغبلؼَ ثَ همغؼی  -

 هؼیبسُبی ثبلیٌی توبم ػالئن ثؼٌْاى لؾمشق دسًظش گشفتَ ؽْد. -

پبیبى ًبهَ خبًن ثشیب هذشم صادٍ ثب ػٌْاى "ثشسعی استجبط ؽبخـ ُبی چبلی ثب فؾبس خْى دسفبصُبی عیغتْل ّدیبعتْل دس کْدکبى  – 12

سیبل تقْیت ّهمشسؽذ  0111111ّثب ُضیٌَ  چبق"ثب ساٌُوبیی اعبتیذآلبی دکتش لٌذی ّآلبی دکتش یْعفی ّداّسی خبًن دکتش کِجبصی ثشسعی

 .دجن ًوًَْ کبُؼ یبثذ

 

 دسخْاعت آلبی دکتش ؽِشی ًژاد هجٌی ثش تغییش اعتبد هؾبّساص آلبی دکتشیْعفی ثَ خبًن دکتشصهبًیبى هغشح ّ هْافمت لشاسگشفت. – 09

 دسخْاعت آلبی ادغبى ثِشاهی دسخقْؿ ایجبد تغییشات ریل هغشح گشدیذ ّهْسد هْافمت لشاس گشفت. – 00

 اهیشکجیش اضبفَ گشدد.دس ػٌْاى کْدکبى هشاجؼَ کٌٌذٍ ثَ ثیوبسعتبى  -

 دساُذاف ّفشضیبت ّجذّل هتغیش لغوت هشثْط ثَ عجک صًذگی دزف گشدد. -



پبیبى ًبهَ ًبهجشدٍ اصسّػ کبسآصهبیی ثبلیٌی ثَ سّػ هؾبُذٍ عجك دسخْاعت خبًن عیویي ًْسی ّثشاعبط پیؾٌِبد کویتَ اخالق همشسؽذ – 05

 ای تغییش یبثذ.

ثشدزف ثؼضی اص هتغیشُبی هْجْد دسپبیبى ًبهَ عجك ًظشاعبتیذ ساٌُوب هغشح ّهْسد تْافك  هجٌی دسخْاعت آلبی داًیبل ػالیی اهیذ – 06

 لشاس گشفت.

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


