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در هحل اتاق کٌفراًط هعاًٍت  13/1/1334رٍز چْارؼٌثِ صثح  10ظاعت  1334اٍلیي جلعِ ؼَرای پصٍّؽی داًؽگاُ در ظال 

خَغ عرض ضوي  هذیر پصٍّؽی داًؽگاُدر ایي جلعِ . آغاز گردیذآهَزؼی ٍ پصٍّؽی داًؽگاُ تا تالٍت آیاتی از کالم ا... هجیذ 

جْت  زیرّای پصٍّؽی در اداهِ جلعِ طرح. ترداخت فَق تِ تیاى اّذاف ترگساری جلعِ ی پصٍّػتِ اعضای ؼَرا آهذگَیی

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

در کارکٌاى داًطگاُ علَم پسضکی عضالًی  -ارزیابی اختالالت اسکلتی"طرح آقای هحعي عطار تحت عٌَاى  -1

هَرد تحث ٍ تررظی ٍ تصَیة ًْایی قرار  "3131( در سال ROSAتربت حیذریِ با رٍش ارزیابی سریع تٌص اداری )

تَدجِ طرح پط از هقرر گردیذ  ًاظر طرح ایؽاى ظرکار خاًن ترجعتِ کارؼٌاض ارؼذ تْذاؼت هحیط تعییي گردیذ. .گرفت

 .ؼَداصالح در جلعِ تعذی هطرح 

ارزیابی تاثیر گرٍُ درهاًی هذیریت استرس بر رضایت ضغلی ، باٍرّای "طرح خاًن هلیحِ پاؼیة تحت عٌَاى  -2

 "پرستاری بیوارستاى ًْن دی ضْرستاى تربت حیذریِخَدکارآهذ،سالهت عوَهی ٍ استرس ضغلی هذیراى 

ًاظر  ریال هَرد تصَیة قرار گرفت.11333150تَدجِ طرح تِ هثلغ  هَرد تحث ٍ تررظی ٍ تصَیة ًْایی قرار گرفت.

 طرح ایؽاى جٌاب آقای هجیذ حعي زادُ کارؼٌاض ارؼذ پرظتاری تعییي گردیذ.

بررسی هقایسِ ای دٍ رٍش بی حسی اسپایٌال هیذالیي ٍ "طرح آقای دکتر ظیذ حعیي خادهی تحت عٌَاى  -3

هَرد تحث ٍ تررظی ٍ  "رستاى تربت حیذریِپاراهذیي در بیواراى ضیَع سردرد ٍ کور درد در بیوارستاًْای ضْ

ًاظر طرح ایؽاى جٌاب آقای هجیذ  ریال هَرد تصَیة قرار گرفت.42332350تَدجِ طرح  تصَیة ًْایی قرار گرفت.

 حعي زادُ کارؼٌاض ارؼذ پرظتاری تعییي گردیذ.

بررسی هقایسِ ای تاثیر دارٍّای "طرح آقای دکتر ظیذ حعیي خادهی تحت عٌَاى  -4

هتَکلَپراهیذ،پرٍپَفَل،آترٍپیي ٍ اًذاًسترٍى در کاّص تَْع ٍ استفراغ بیواراى حیي عول جراحی سساریي 

هَرد  "هارکاییي در بیوارستاى ًْن دی ٍ رازی ضْرستاى تربت حیذریِتحت بی حسی اسپایٌال با دارٍی 



ریال هَرد تصَیة قرار گرفت. ًاظر طرح ایؽاى 42332350جِ طرح تحث ٍ تررظی ٍ تصَیة ًْایی قرار گرفت. تَد

 تعییي گردیذ. دکتر تیوَر زادُجٌاب آقای 

 اداهِ جلعِ تِ تررظی عٌاٍیي طرح ّای پصٍّؽی دریافت ؼذُ پرداختِ ؼذ.

بررسی کیفیت زًذگی ٍ ضادکاهی داًطجَیاى ٍ ارتباط آًْا با هطخصِ "طرح آقای علی خلفی تحت عٌَاى  -1

هَرد عٌَاى طرح هَرد تحث ٍ تررظی ٍ  "دهَگرافیک ٍالذیي در داًطگاُ ّای ضْرستاى تربت حیذریِّای 

 قرار گرفت تا جْت تررظی در کویتِ اخالق ارظال گردد.تصَیة 

بررسی ارتباط سَاد سالهت ، داًص سالهت ٍ تبعیت از رشین درهاًی در "طرح آقای علی خلفی تحت عٌَاى  -2

هَرد تحث ٍ تررظی ٍ عٌَاى طرح  "3131ییذ بیوارستاى ّای ضْر هطْذ در سالبیواراى آرتریت رٍهاتَ

 هَرد تصَیة قرار گرفت تا جْت تررظی در کویتِ اخالق ارظال گردد.

بررسی آزهایطگاّی اثر کطٌذگی عصارُ آبی ٍ الکلی زعفراى بر "طرح آقای علی پَریَظف تحت عٌَاى  -3

ٍ عٌَاى طرح هَرد تصَیة قرار گرفت تا جْت تررظی در کویتِ هَرد تحث ٍ تررظی  "کیست شیاردیا الهبلیا

 اخالق ارظال گردد.

هقایسِ ضذت درد ، طَل زایواى ٍ رضایتوٌذی از زایواى "طرح آقای دکتر رضا ترجواى پرؼکَُ تحت عٌَاى  -4

بیي دٍ رٍش بی حسی با تسریق فٌتاًیل ٍ تسریق زیر جلذی آب هقطر در زًاى کاًذیذ زایواى طبیعی در 

هَرد تحث ٍ تررظی ٍ عٌَاى طرح هَرد تصَیة قرار گرفت تا جْت  " ضْرستاى تربت حیذریِبیوارستاى ّای 

 رظال گردد.تررظی در کویتِ اخالق ا

 تا رکر صلَات خاتوِ یافت. 12جلعِ در ظاعت 
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