
 

 99-5991 ٍ زکٌَلَزي گردغ خَى عٌاٍيي خاياى ًاهِ ّاي داًؽجَياى كارؼٌاظي ارؼذ خرظساري هرالثسْاي ٍيصُ

 هركس آهَزؼي ، زحميمازي ٍ درهاًي للة ٍ عرٍق ؼْيذ رجايي زْراى
 

 

 ارؼذ كارؼٌاظي ًاهِ خاياى عٌَاى ًام خاًَادگي ًام ٍ كذثثر زاريخ ثثر رديف
 اظسادراٌّواي

 اٍل

 اظسادراٌّواي

 دٍم

 اظساد هؽاٍر

 ظْيال صادلي 91/آ/1/ج ج  39/1/91 5

مايعِ اثراذ هحلَل كارديَخلصي حاٍي خرٍكاييي ّيذرٍكلريذ ٍ هحلَل ه "

در  كارديَخلصي حاٍي ليذٍكاييي تر رٍي آريسوي تعذ از تاز ؼذى كلوح آئَرذ

 "عولْاي تاي خط عرٍق كرًٍر

 

 زکٌَلَشي گردغ خَى دكسر لَيذل

 

 هرين صادلي زطفي 91/آ/9ج ج / 4/8/91 2
تررظي ديذگاُ داًػ آهَخسگاى كارؼٌاظي ارؼذ خرظساري هرالثر ّاي ٍيص[ 

 درتارُ كارايي ترًاهِ آهَزؼي 
  دكسر زَزًَچي

 

 گلٌاز ظاداذ هَظَي 91/آ/7ج ج / 5/9/91 9
آهَزغ از طريك ظرٍيط خيام كَزاُ تر ؼاخص ّاي آزهايؽگاّي ٍ تاليٌي زاثير 

 تيواراى ّوَدياليسي هركس دياليس تٌذرعثاض
  دكسر طثيثاى

 

 هْساب تاتايي 91/آ/8ج ج / 5/9/91 4
تررظي  زاثير ارائِ كارذ اطالعازي تر اضطراب ّوراّاى تيواراى هٌسظر در ازاق 

 آًصيَگرافياًسظار ازاق عول ٍ تخػ 
  دكسر آررفريي 

 

 ياظوي افسخارياى 99/آ/5ج ج / 5/9/99 1

تررظي زاثير  دظسگاُ هکاًيکي كوک ظرفِ تر ؼاخص ّاي زٌفعي ٍ 

ّوَديٌاهيک تيواراى خط از عول جراحي تاي خط عرٍق كرًٍر در تخػ ّاي 

 هرالثر ٍيصُ

  دكسر ضيايي فر

 

 زيٌة ؼيخ 99/آ/2ج ج/ 5/8/99 9
تررظي هيساى خعسگي از آالرم ٍ عَاهل هرزثط تا آى در خرظساراى تخػ 

ICU  5999جراحي للة تاز تيوارظساى للة رجائي زْراى در ظال 
 

  دكسر زمَي
 

 ًؽويي عثذي تعطاهي 99/آ/9ج ج/ 5/8/99 7
زعييي زاثير اظدري خٌک كٌٌذُ تر درد هحل ٍرٍد ظَزى ٍريذي در تيواراى 

 زحر ّوَدياليس
  دكسر ؼفيعي

 

 هحوذ رضا فرٍزي  99/آ/4ج ج/ 5/8/99 8

تررظي ارزثاط فؽار هياًگيي ؼرياًي در طَل تاي خط للثي ريَي تر ترٍز 

آظية حاد كليَي تعذ از جراحي للة تاي خط عرٍق كرًٍر در تيواراى هثسال تِ 

 فؽارخَى تاال

 زکٌَلَشي گردغ خَى دكسر ضيايي فرد

 

 ثٌا ًيکٌام 99/آ/1ج ج/ 5/8/99 53

تررظي زاثير اٍلسرافيلسراظيَى خراين خًَي تِ رٍغ زيرٍ تاالًط ترظطح 

خرٍ كلعي زًَيي ٍ عولکرد زٌفعي درؼيرخَارى زحر تاي خط للثي 

 ريَي
 

 زکٌَلَشي گردغ خَى دكسر غالهدَر

 

 

 



 

 

 99-5991ٍ زکٌَلَزي گردغ خَى  عٌاٍيي خاياى ًاهِ ّاي داًؽجَياى كارؼٌاظي ارؼذ خرظساري هرالثسْاي ٍيصُ

 هركس آهَزؼي ، زحميمازي ٍ درهاًي للة ٍ عرٍق ؼْيذ رجايي زْراى

 

 ارؼذ كارؼٌاظي ًاهِ خاياى عٌَاى ًام ٍ ًام خاًَادگي كذثثر زاريخ ثثر رديف
 اظسادراٌّواي

 اٍل

 اظسادراٌّواي

 دٍم

 اظساد هؽاٍر

 فاطوِ ثرٍزي 99/آ/9ج ج/ 5/8/99 55

رضايسوٌذي تيواراى تسرگعال تعسري در تخؽْاي ٍيصُ از ظٌجػ هيساى 

در همايعِ تارٍغ  ;ظاعر 99خط از ;tزعَيض كازسرّاي ٍريذ هحيطي

 .اًذيکاظيَى تاليٌي در تيوارظساى للة ؼْيذ رجايي زْراى

  دكسر اررفريي

 

 افعاًِ تخؽي  99/آ/7ج ج/ 5/8/99 52

آٍري ٍ كيفير زًذگي  زابررظي زأثير هذاخالذ حوايسي خاًَادُ هحَر تر ت

هرالثيي خاًَادگي تيواراى ًارظايي خيؽرفسِ للثي هراجعِ كٌٌذُ تِ هركس 

 آهَزؼي، زحميمازي ٍ درهاًي للة ٍ عرٍق ؼْيذ رجايي

  دكسر ًادري

 

 

 
      

 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 


