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 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی گلستاى

 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

تحمیمات اختالالت ایسکمیک جُت دسیافت مًافمت لغعی سيص تشسسی ضشایظ ي مطکالت مًجًد مشکض جلسٍ 

ظُش تا حضًس معاين پژيَطی داوطگاٌ ، سشپشست معاين مشکض تحمیمات  11/11ساعت  03/10/69یکطىثٍ مًسخ 

ي سایش اعضاء دس محل اتاق جلسات مشکض تحمیمات گًاسش ي کثذ دس تیماسستان غیاد ضیشاصی تشگضاس ي پس اص 

 ًد مشکض اص صمان مًافمت اغًلی تا کىًن مًاسد ریل تشسسی ي مًسد تػًیة لشاس گشفت:اسائٍ ضشایظ مًج

 

 1361تعییه اعضاء َیات مًسس جُت مًافمت لغعی تا تًجٍ تٍ اعضای َیات مًسس مشکض دس سال  -

 1369جُت ادامٍ َمکاسی ي معشفی مجذد ي کسة امتیاص الصم حذاکثش تا پایان سال 

 

 (دکتش علی جثاسی1تشتیة ریل جُت غذيس اتالغ َیات مًسس معشفی اعضای جذیذ تٍ  -

متخػع للة ي عشيق ي )(دکتش مُذی صاَذی2َیات مًسس تمام يلت  ( عضًفلًضیپ تیًُضی للة)

پضضک عمًمی ي سصیذوت ( دکتش علی دايسیان)3( عضً َیات مًسس ویمٍ يلت داسای تًسد تخػػی

سصيمٍ َیات مًسس ایطان  ي اسسالسس ویمٍ يلت ( عضً َیات مًداخلی داوطگاٌ علًم پضضکی سمىان

  1369تا پایان سال 

 

تاصتیىی تشوامٍ عملیاتی مشکض تحمیمات ي تذيیه اَذاف جذیذ تا يجٍ تٍ فعالیت َای مشکض ي تثذیل آوُا  -

 تٍ گشوت َای تحمیماتی دس  جُت اخز مًافمت لغعی مشکض 

 

خذمت تمام يلت ي جزب کاسضىاس عشحی ي مغاتك تا تشوامٍ عملیاتی جزب َیات علمی عشح تعُذ  -

 اعغاء گشوت َای یک میلیًن تًماوی تٍ مشاکض تحمیمات دس ضشف اخز مًافمت لغعی
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تػًیة تستٍ يیژٌ حمایتی مخػًظ مشاکض داسای مًافمت اغًلی کٍ دس ضشایظ اخز  مًافمت لغعی  -

جزب َیات علمی تا سصيمٍ پژيَطی ( 1وايسی ي اعغاء امتیاصاتی اص لثیل َسىذ دس معايوت تحمیمات ي 

 اعغاء امتیاصات  (2مشکض    affiliationي وگاسش ممالٍ تا  شحلًی ي َمکاسی تا ماسکض اط سیك تػًیة ع

 افضایص سمف تفًیض اختیاس عشح َای مشاکض داسای مًافمت اغًلی يیژٌ تٍ عشح َای مػًب مشکض ي

 

جُت تػًیة ساٌ کاس مىاسة ي الصم دس خػًظ  َماَىگی تا معايوت آمًصضی ي سیاست داوطکذٌ پضضکی -

اعضای َیات مًسس ویمٍ يلت ي تمام يلت مشاکض داسای مًافمت اغًلی کٍ امتیاص آمًصضی الصم سا داسا 

  ومی تاضىذ.

 

 تٍ پایان سسیذ. ظُش 30/13سٍ دس ساعت دس وُایت جل -
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