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 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی گلستاى

 ایسکویکهرکز تحقیقات اختالالت          

 

  8:30ساعت  11/01/1316هَرخ  سِ ضٌثِرٍز جلسِ ضَرای پصٍّطی هرکس تحمیمات اختالالت ایسکویک 

تیوارستاى صیاد  هرکس گَارش کثذ دراتاق جلسات در هحل ضَرای پصٍّطی هحترم تا حضَر اعضاء صثح 

 هَارد ریل تررسی ٍ هَرد تصَیة لرار گرفت.ٍ ترگسار ضیرازی 

 

تررسی هسوَهیي هراجعِ کٌٌدُ تِ تیوارستاى  "تحت عٌَاى ضْرُ تازیکیدکتر   خاًن طرح تحمیماتی

 ریال 000/000/10هعادل  کلی تا اعتثار"  6931سال صیادشیرازی ٍ طالقاًی ٍ پٌج آذرگرگاى در ًیوِ دٍم 

 گرفت. لرار تصَیة هَردپس از تررسی هٌَط تِ اًجام اصالحات ریل  طرح ٍه

سیستن ثثت هسوَهیي هراجعِ کٌٌذُ تِ هراکس درهاًی اًجام پیطٌْاد هی گردد طرح فَق در لالة  -

 گردد.

 تا تَجِ تِ اصالحات رکر ضذُ عٌَاى طرح هطاتك تا اّذاف جذیذ تغییر یاتذ. -

 آلای دکتر اتراّیوی از پسضکی لاًًَی تِ عٌَاى هطاٍر طرح اضافِ گردد. -

اضافِ ضَد . در تخص تَکسیي گسیٌِ ًاهطخص جْت تیواراى  در چک لیست در تخص اٍل لَهیت ّن -

 کِ هطخص ًیست چِ دارٍیی هصرف کردُ اًذ اضافِ گردد.

 

( Rattus norvegicusای )ّای قَُْهطالعِ هَش "تحت عٌَاى خاًن دکتر  ضْرُ تازیکی طرح تحمیماتی

هٌاطق شْری، رٍستایی ٍ  تِ عٌَاى ًشاًگرّای زیستی تَزیع فضایی فلسات سٌگیي )سرب ٍ جیَُ( در

ّای گلستاى ٍ هازًدراى(  ٍ تررسی اثر فاکتَرّای هحیطی تر اًتشار صٌعتی ًَاحی شوالی ایراى )استاى
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پس  ٍطرح ه ریال 000/000/36هعادل  کلی تا اعتثار "فضایی سرب تا استفادُ از  سیستن اطالعات جغرافیایی

 گرفت. لرار تصَیة هَرداز تررسی هٌَط تِ اًجام اصالحات ریل 

ترای ثاتت ضذى فرضیِ کٌترل هثثت ٍاتستِ تِ غلظت سرب ٍ ّوچٌیي کٌترل هٌفی کِ در ایي  -

 هٌتطمِ ًثاضذ در ًظر گرفتِ ضَد.

 در پایاى ًوًَِ گیری ًَهٌِ تافت استخَاى ٍ کثذ ٍ ًوًَِ خَى ًگْذاری گردد. -

 ًذازُ گیری گردد.در ًوًَِ ّای تا سرب تاال تاثیر سرب تر رٍی کاردیَهیَپاتی ا -

 عٌَاى طرح طَالًی تَدُ ٍ خالصِ ٍ اصالح گردد. -

 در لسوت ًوًَِ گیری هطخص گردد رٍش اًتخاب ًوًَِ ّا ٍ اًتخاب هٌاطك چِ رٍضی است . -

 

تعییي هیساى هَجَد سوَم  "تحت عٌَاى ضْرُ تازیکی ٍ دکتر فرضتِ کیمثادیخاًن ّا دکتر  طرح تحمیماتی

هعادل  کلی تا اعتثار"  دیازیٌَى ٍ کلرپیریفَس در ًوًَِ ّای سیة ٍ خیار هیداى تار شْر گرگاى

 گرفت. لرار تصَیة هَردپس از تررسی هٌَط تِ اًجام اصالحات ریل  طرح ٍه ریال 000/200/61

در تطخیص ًوًَِ تیَلَشیک استاًذارد هثثت جْت کارایی دلیك دستگاُ ٍ ٍلیذ تَدى عصارُ گیی  -

 تعریف گردد.

 ًوًَِ گلخاًِ ای خیار ّن تِ ًوًَِ اضافِ گردد. -

تررسی اثر حفاظتی تَریي تر هیساى  " عٌَاى تحتخاًن دکتر ضْرُ تازیکی  تحمیماتی طرحگسارش ًْایی 

 تررسی از پسهطرح ٍ " هسهي سویت کثدی ًاشی از دارٍی پیرازیٌاهید در هَش صحرایی درهدل سویت

 .گرفت لرار تصَیة هَرد

 صثح تِ پایاى رسیذ. 10سِ در ساعت در ًْایت جل
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