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در هحل اتاق کٌفراًط  20/8/1334صثح رٍز چْارؼٌثِ  10ظاعت  1334چْارهیي جلعِ ؼَرای پصٍّؽی داًؽگاُ در ظال 

 هعاًٍت آهَزؼی ٍ پصٍّؽی داًؽگاُ تا تالٍت آیاتی از کالم ا... هجیذ آغاز گردیذ. در ایي جلعِ هذیر پصٍّؽی داًؽگاُ ضوي عرض

ّای پصٍّؽی زیر جْت خَغ آهذگَیی تِ اعضای ؼَرای پصٍّػ تِ تیاى اّذاف ترگساری جلعِ فَق پرداخت. در اداهِ جلعِ طرح

 تصَیة عٌَاى، تصَیة ًْایی، تصَیة تَدجِ ٍ ًیس تعییي ًاظر در جلعِ هطرح ٍ تصویوات الزم اتخار گردیذ. 

درافراد مبتال بٍ 72ي ایىترلًکیه  سىدرم متابًلیکارتباط بیه   "تحت عٌَاى  طرح آقای دکتر حویذرضا هیری .1

هَرد تحث ٍ تررظی ٍ تصَیة ًْایی قرار گرفت. تَدجِ طرح تِ هثلغ  "  اسکیسيفروی در مقایسٍ با گريٌ کىترل

ریال هَرد تصَیة قرار گرفت. ّوچٌیي ًاظر طرح ایؽاى جٌاب آقای ظلیواًی کارؼٌاض ارؼذ ٍیرٍض  00004444

 تعییي گردیذ. ؼٌاظی

 

َای گرم  َای بتاالکتاماز ي متالًبتاالکتاماز باسیل بررسی فىًتایپی آوسیم"  طرح خاًن ًجوِ جوعِ پَر تحت عٌَاى  .2

مورد بحث و بررسی و  " 4931َای بالیىی بیمارستان وُم دی تربت حیدریٍ در سال مىفی جدا شدٌ از ومًوٍ

 تصویب عنوان قرار گرفت. 

 

 

بررسی وضعیت آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان تربت حیذریه در "  طرح آقای علی پَریَظف تحت عٌَاى  .3

 مورد بحث و بررسی و تصویب عنوان قرار گرفت.  "4931سال 

 پیؽٌْادات ارائِ ؼذُ در جلعِ ؼَرای پصٍّؽی تَظط اعضای هحترم ؼَرا :      

 َر ٍ آقای پَریَظف تاتَجِ تِ عٌَاى، رٍغ کار ٍ اّذاف اصالح ؼَد. طرح ّای خاًن جوعِ پ در ایي جلعِ هطرح ؼذ

ّوچٌیي هقرر ؼذ در طرح آقای پَریَظف چک لیعت کاهل گردد ٍ فرد جوع آٍری کٌٌذُ اطالعات یک ًفر آؼٌا تِ 

 علَم آزهایؽگاّی تاؼذ.

 تا رکر صلَات خاتوِ یافت. 12جلعِ در ظاعت 
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