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 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

  8:30سبعت  31/00/1316مًرخ  سٍ شىجٍريز جلسٍ شًرای پژيَشی مرکس تحقیقبت اختالالت ایسکمیک 

 ثیمبرستبناز  عضً جذیذ ایه مرکس آقبی دکتر علی ججبری ي َمچىیه حضًرشًرا محترم ثب حضًر اعضبء صجح 

مًارد ریل ي ثرگسار ثیمبرستبن صیبد شیرازی  مرکس گًارش کجذ دراتبق جلسبت در محل قلت شُیذ رجبئی  

 ثررسی ي مًرد تصًیت قرار گرفت.

 

الوٍ ی مراکس تحقیقبت مصًة ي َمچىیه راَىمبی ارزشیبثی سب قًاویه مًافقت قطعیدستًرالعمل ي  -

قبط ضعف ي قذرت مرکس تحقیقبت ثررسی مرکس قرائت ي واعضبی َیبت علمی جُت اطالع کشًری 

 .گردیذ

داوشگبٌ ثٍ عىًان عضً جذیذ ایه  ثیًُشی قلت آقبی دکتر علی ججبری استبدیبر ي عضً َیبت علمی -

طرح رجیستری مرکس تحقیقبت ثعىًان ومبیىذٌ تبم االختیبر  ایشبن ي مقرر گردیذ مرکس معرفی گردیذوذ

ثبت بيماران مبتال بٍ اوفاركتًس مايًكارد مراجعٍ كىىدٌ بٍ مراكس آمًزضي درماوي " تحت عىًان

جُت  متجًعٍ يزارت در دل زوذٌ دکتر آقبی جىبة کشًری سرطبن ثجت مسئًل ثٍ "استان گلستان

  .ذگردو معرفیپیگیری 

ثرات ا "تحت عىًان يحیذ خًری، دکتر علی محمذ علیسادٌ  دکترآقبیبن  طرح تحقیقبتی -

القاء تمايس سلًل َاي  قياز طر يضدٌ قلب يدسبر افسايص رگسايي در بافت مُى هيتيتريپًئيار

 کلی ثب اعتجبر " Balb/cبٍ سلًل َاي اوديتليال عريقي در مًش ور وژاد  يساز قلب صيبىيادي/پ

 گرفت. قرار تصًیت مًرد ثررسی از پسطرح ي م ریبل 000/000/00معبدل 

ثب َمکبری    NOACs "داريَاي ضد اوعقادي خًراكي جديد"کىفراوس علمی یکريزٌ  ثرگساری -

پسشکی جُت متخصصبن داوشکذٌ در  1316مُرمبٌ سبل  20شرکت داريسبزی عجیذی در تبرخ 

مًرد مطرح ي پس از ثررسی  داخلی ، ايرتًپذ ، ریٍ ، مغس ي اعصبة ، ثیًُشی قلت ، قلت ي عريق

 تصًیت قرار گرفت.

 صجح ثٍ پبیبن رسیذ. 10سٍ در سبعت در وُبیت جل
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