بسمه تعالی
ًْویي جلؼِ ؿَسای پظٍّـی داًـگاُ دس ػال  5931ػاعت  51كبح سٍص یکـٌبِ  5931/51/51دس هحل ػالي هعاًٍت آهَصؿی داًـگاُ با تالٍت آیاتی اص کالم ا ...هجیذ
آغاص گشدیذ .دس ایي جلؼِ هذیش پظٍّـی داًـگاُ ضوي عشم خَؽ آهذگَیی بِ اعضای ؿَسای پظٍّؾ بِ بیاى اّذاف بشگضاسی جلؼِ فَق پشداخت .دس اداهِ جلؼِ هَضَعات
ریل هَسد بحث لشاس گشفت ٍ تلویوات الصم اتخار گشدیذ.

محورهای جلسه:
تلوین گیشی دس خلَف:
-5

بشسػی ٍ تلَیب عٌَاى طشح ّای تحمیماتی اػاتیذ

-1

تلَیب ًْایی ٍ بشسػی بَدجِ طشح ّای تحمیماتی داًـجَیی

مصوبات جلسه:

.5

اعضای ؿَسای پظٍّـی داًـگاُ بش اػاع ػَابك پظٍّـی آًْا کِ دس ػاهاًِ  ISIDهٌذسج هی باؿذ بِ هذت یکؼال تعییي هی
گشدًذ ٍ پغ اص پایاى یکؼال ،هجذد بش اػاع ػاهاًِ هزکَسابالغ اعضا توذیذ ٍ یا عضَ دیگش جایگضیي خَاّذ ؿذ.

 .2طشح آلای ػلیواًی تحت عٌَاى " بشسػی هیضاى اپـتایي باس ٍیشٍع( ٍ )EBVػطَح تؼتَػتشٍى دس بیواساى هبتال بِ
هالتیپل اػکلشٍصع( )MSدس ؿْشػتاى تشبت حیذسیِ دس ػال  "6931هَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تلَیب عٌَاى لشاس گشفتً .اظش
طشح ایـاى خاًن جوعِ پَس تعییي گشدیذ.
 .9صهاى بشگضاسی جلؼات ؿَسای پظٍّـی بِ سٍصّای یکـٌبِ ػاعت  51تغییش پیذا کشد.
 .4طشح ّای داًـجَیی با عٌاٍیي صیش بشسػی ٍ هَسد تلَیب ًْایی لشاس گشفت :


بشسػی استباط ؿاخق تَدُ بذًی با عولکشد جٌؼی ٍ تلَس اص بذى صًاى باسداس



استباط بیي ػَاد ػالهت ٍ سفتاس خَد هشالبتی اص پای دیابتی بش اػاع هذل فشایٌذ هَاصی تَػعِ یافتِ دس بیواساى دیابتی ًَع 2



استباط ػَاد ػالهت با کیفیت صًذگی دس سابطیي ػالهت



بشسػی عَاسم پغ اص عول جشاحی دس ٍاحذ سیکاٍسی اتاق عول بیواسػتاى آهَصؿی دسهاًی ًْن دی تشبتحیذسیِ دس ػال6931

اعضای جلسه:
آلای دکتش لٌبشی صادُ

آلای علیضادُ

آلای کوالی

خاًن کبیشیاى

خاًن اسهی

آلای دکتش لاػوی

آلای پَسیَػف

خاًن بشجؼتِ

آلای دکتش اطدسی صسهْشی

خاًن ًجفی

آلای دکتش سًجبش

خاًن آصهَدُ

آلای دکتش داٍٍدی

