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 1/9/1999ضٌجِ     (EDO)جلسِ کویتِ اسصضیبثی دفتش تَسعِ آهَصش   

ضٌجِ یکن آرس هبُ ثب حضَس عصش سٍص  19جلسِ کویتِ اسصضیبثی دفتش تَسعِ آهَصش سبعت 

گبًی اص ّش یک اص گشٍُ ّبی آهَصضی ثشگضاس ضذ. اّن هَضَعبت هطشح ضذُ ٍ تصویوبت ًوبیٌذ

 :ضذُ دس ایي جلسِ ثطشح ریل هی ثبضذ  اتخبر

اسائِ تَضیحبتی دس خصَظ لضٍم ثبصًگشی فشم ّبی قذیوی ، فشآیٌذ ثبصًگشی دس فشم  -

 ّبی اسصضیبثی ٍ گبم ّبی هختلف آى تَسط هذیش دفتش تَسعِ آهَصش

شی ) ثش طجق ًظش سٌجی اص گشٍُ ّبی آهَصضی گهعشفی فشم ّبی اسصضیبثی ًیبصهٌذ ثبصً -

 :تَسط ًوبیٌذگبى آهَصضی ٍ ثجت عٌبٍیي آًْب ثطشح ریلهشثَطِ ( 

  فشم ضبهل ًفشٍ، اٍسٍلَطی، اٍسطاًس، اعصبة، هسوَهیت،  6دس گشٍُ داخلی ٍ جشاحی

 سَختگی.

 ) ِدس گشٍُ کَدکبى فشم اسصضیبثی کَدکبى ٍ ًَصاداى ) کبسآهَصی ٍ عشص 

 .دس گشٍُ هذیشیت الگ ثَک هذیشیت اسضذ ٍ هبهبیی 

  جبهعِ فشم اسصضیبثی کبسآهَصی اسضذ.دس گشٍُ سالهت 

 دس گشٍُ سٍاًپشستبسی هقشس ضذ ثب کوک داًطجَیPHD   گشایص سٍاًپشستبسی فشهْب

 خالصِ سبصی ضًَذ.

  پشُ  –صایوبى  –صًبى  –ثبسداسی  –فشم ضبهل ٍاحذّبی دسهبًگبُ  5دس گشٍُ هبهبیی

 هذیشیت  –ثْذاضت هبدس ٍ کَدک  –ًبتبل 

دکتش ثستبًی عضَ هحتشم ّیئت علوی تَضیحبت هجسَطی دس دس گشٍُ هبهبیی خبًن  -

 خصَظ هحَسّبی اسصضیبثی ثبلیٌی اسائِ ًوَدًذ.

ٍ تَسعِ آهَصش ثبلیٌی  دس اداهِ جلسِ خبًن دکتش طبّشی دس خصَظ اجشای طشح تحَل

ثطَس کبهل تَضیح دادًذ ٍ هقشس ضذ اص چک لیست ّبی استبًذاسد ضذُ دس ساستبی ّذف 

 ک سٍش هکول اسصضیبثی استفبدُ ضَد.هزکَس ثعٌَاى ی

 :دس ایي جلسِ جْت ایجبد یکسبى سبصی ٍ اًسجبم دس اهَس، هَاسد صیش تصَیت ضذ 
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هقشس ضذ فلَچبست تجییي فشآیٌذ ثبصًگشی دس فشهْبی اسصضیبثی تَسط هذیش دفتش تَسعِ  -

کویتِ ٍ ًیض اعضبی ّیئت علوی داًطکذُ ء آهَصش داًطکذُ طشاحی ٍ ثِ اطالع اعضب

 بًذُ ضَد.سس

جْت سعبیت صهبًجٌذی طجق اّذاف تعییي ضذُ دس ضَسای آهَصضی داًطکذُ هقشس ضذ  -

 دی هبُ ًْبیی ٍ ًسخِ ًْبیی ثِ گشٍّْب اعالم ضَد. 15فشهْبی ثبصًگشی ضذُ تب 

هقشس ضذ ثشًبهِ عولیبتی فعبلیتْبی پیص ثیٌی تَسط هذیش دفتش تَسعِ آهَصش داًطکذُ  -

 اطالع سسبًی ضَد.کویتِ ءتذٍیي ضذُ ٍ ثِ اعضب

ثب تَجِ ثِ قذیوی ثَدى فشم ّب ٍ ثذلیل ثبصًگشی ٍصاستخبًِ ای دس کَسیکَلَهْبی  -

آیتوْبی فشهْبی اسصضیبثی فعلی ثب کَسیکَلَم آهَصضی  گبم اٍلآهَصضی هقشس ضذ دس 

 هطبثقت دادُ ضَد سپس دس فشایٌذ کبس ٍاسد ضًَذ.

اعضبء دس گشٍُ هجبصی ثِ اتوبم  کبس شضوي اعالم پیگیشی اهَس ٍ گضاس 11جلسِ دس سبعت 

 .سسیذ

 دکتش هلَک پَسعلیضادُ        

 هذیش دفتش تَسعِ آهَصش پضضکی داًطکذُ       


