
یتلود یلاع  شزوما  تاسسوم  اههاگشناد و  هیلک  یشزومآ  مرتحم  تنواعم 

مالس اب 

اب و  خروم 96/11/02  هرامـش 254407/و   هب  تمدخ  دهعت  يافیا  عماج  لمعلاروتـسد  هیغالبا  وریپ  ًامارتحا ،     
: ددرگ یم  مالعا  راضحتسا  تهج  ریز  دراوم  اههاگشناد  تالاوس  هب  هجوت 

دهعت ياراد  ناگتخومآ  شناد  یجارخا و  یفارصنا ، لیصحت ، لاح  رد  نایوجشناد  هب  طوبرم  قوف  لمعلاروتسد  - 
.دشاب یم  نآ  وغل  یضاقتم  ناگیار و  شزومآ  تمدخ 

ینوناق چیه  دشاب و  یم  یتسدالاب  تاررقم  نیناوق و  يارجا  هیور و  تدحو  داجیا  ياتسار  رد  لمعلاروتسد  نیا  - 
.تسا  هدرکن  رییغت  هطوبرم  دانسا  هب  هجوت  اب  یتاررقمو 

تالیصحت نایاپ  تقوم  همانیهاوگ  لصا  رتالاب ، عطاقم  رد  هنازور  ياه  هرود  ناگدش  هتفریذپ  مان  تبث  نامز  رد  - 
.دوش  يرادهاگن  یتسیاب  رتالاب  عطقم  هاگشناد  رد  تالیصحت  مامتا  نامز  ات  یلبق  عطقم 

زا سپ  هام  شش  ات  دنیامن  مان  تبث  یبایراک  ياههاگنب  رد  ات  دنراد  تصرف  ناگتخومآ  شناد  هک  ینامز  تدـم  - 
تالیصحت نایاپ  تقوم  همان  یهاوگ  لصا  نتشاد  اب  یبایراک  رد  مان  تبث  دشاب و  یم  لیصحت  زا  تغارف  خیرات 

یمازلا و زین  مئاد  تیفاعم  ای  تمدخ  نایاپ  تراک  نتشاد  قوف  دروم  رب  هوالع  نایاقآ  يارب  رادسکع و 
، همان نایاپ  زا  عاـفد  یهاوگ  تارمنزیر ، دـننامه   ) قوف دراوم  زا  ریغ  يرگید  كردـم  چـیه  دـشاب و  یم  يرورض 

.دوب دهاوخن  لوبق  لباق  ناونع  چبه  هب  هفیظو و ) ...  ماظن  هب  همان  یفرعم 

یلیصحت هیدییات  لاسرا  هک  دناسر  یم  راضحتسا  هب  اددجم  زین  روکذم  لمعلاروتسد  شخب ج-6 - صوصخ  رد  - 
عطقم رد  لیـصحت  همادا  دصق  هک  ناگتخومآ  شناد  يارب  رتـالاب  عطقم  عـالطا  تهج  تارمنزیر  مامـضناب 

هرـصبت 2 ساسا  رب  هک  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  زج  هب  ) دشاب یم  عنامالب  تمدخ  دهعت  ماجنا  نودـب  دنراد  رتالاب 
(. دریذپ تروص  یتسیاب  هدام 64 
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تاسسوم اههاگشناد و  رد  لیصحت  همادا  دصق  هک  یجارخا  یفارـصنا و  نایوجـشناد  صوصخ  رد  اـما 
تارمنزیر نودب  یلیـصحت  هیدییات  لاسرا  یمالـسا ) دازآ  هاگـشناد  زج  هب  ) دنراد ار  نیترازو  یلاـع  شزومآ 

وغل زا  دعب  یتسیاب  دریگ  یم  تروص  دـحاو  قیبطت  تهج  رد  نوچ  یمـسر  تارمنزیر  لاسرا  دـشاب و  یم  عنامالب 
یفارـصنا و نایوجـشناد  هیلک  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  صوصخ  رد  نکیلو  دـشاب ، ناگیار  شزومآ  تمدـخ  دـهعت 

تروص هب  ناگیار  شزومآ  تمدخ  دـهعت  يافیا  یتسیاب  روکذـم  هاگـشناد  رد  لیـصحت  همادا  تروص  رد  یجارخا 
.دریذپ ماجنا  لماک 

رد ددجم  لیصحت  دصق  هک  یجارخا  یفارـصنا ، نایوجـشناد  يارب  تارمنزیر ) نودب  ) یلیـصحت هیدییات  لاسرا  - 
شزومآ شجنس  نامزاس  یمسر  ياه  نومزآ  قیرط  زا  هچ  دنراد  نیترازو  یلاع  شزومآ  تاسـسوم  اههاگـشناد و 

ناگیار شزومآ  تمدخ  دـهعت  ماجنا  نودـب  رکذـلا ، قوف  نامزاس  قیرط  زا  یلیـصحت  قباوس  قیرط  زا  ای  روشک و 
.دشاب یم  عنامالب 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
ملع اضردمحم 

لخاد نایوجشناد  روما  تنواعم  تسرپرس 


