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وكَض ثب هؿبئل ٍ تٌگٌبّبی هرتلفی ضٍثطٍ اؾت،
ضاّىبض ،ضاُ اًساظی گفتٍگَی هلی اؾت

ٍام اظزٍاج ،ؾبل آیٌسُ
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وكَض ثب هؿبئل ٍ تٌگٌبّبی هرتلفی ضٍثطٍ اؾت،
ضاّىبض ،ضاُ اًساظی گفتٍگَی هلی اؾت
سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هعبٍى اٍل ضئیسجوَْض ثب
اضبضُ ثِ ایٌکِ ضئیس جوَْض آهطیکب ثب اقساهبت ذزَز هزی
ذَاّس ثگَیس ایطاى هحل هٌبسجی ثزطای سزطهزبیزِ گزصاضی
ًیست ،گفت :ضاُ حل هقبثلِ ثب تطاهز ًزوزبیزص ٍحزست،
اًسجبم ٍ ضاُ اًساظی گفتٍگَی هلی است.
ثِ گعاضش ایسٌب ،اسحبق جْبًگیطی زض ثیست ٍ سزَهزیزي
جطٌَاضُ تحقیقبتی علَم پعضکی ضاظی زض زاًطگزبُ عزلزَم
پعضکی ضْیس ثْطتی اظْزبض کزطز :کطزَض ثزب هسزبئزل ٍ
تٌگٌبّبی هرتلفی ضٍثطٍ است ٍلی ّزوزِ هزی زاًزیزن کزِ
فطوت ّبی ثسیبض ذَثی ّن زض اذتیبض هب است کِ ثزبیزس اظ
آىّب ثِ ذَثی استفبزُ کٌین ثِ زالیلی کِ هي ًویذَاّن ثِ
آىّب اضبضُ کٌن آهطیکب ٍ ضئیسجوَْض ایي کطَض کزِ زض
زاذل آهطیکب زضثبضُ اٍ هیگَیٌس ثِ ذبطط عسم تعبزل ثبیزس
ثِ هطاکع زضهبًی هطاجعِ کٌس ،سعی کطزُ اسزت ثزِ ایزطاى
فطبض ٍاضز کٌسٍ.ی افعٍز :آهطیکب ثزب ّزوزکزبضی ثزطذزی
کطَضّبی عطثی ٍ وْیًَیستّب تالش هیکٌس ثزِ ایزطاى
فطبض ٍاضز کٌس اهب توبم ایي فطبضّب ٍ ثطًبهزِ ّزب ضزکزسزت
ذَضزُ است .ثِ طَض هثبل ًبضضبیتیّبی زاذل ایطاى ضا ثزِ
ضَضای اهٌیت ثطز زض حبلی کِ سبیزط تزجزوزعزبت کزِ ثزب
جوعیت ثیص اظ زُ ثطاثطی ًسجت ثِ تجوعبت ایطاى زض سبیط
کطَضّب ضخ هیزّس زض هجبهع ثیيالوللی هططح ًوزی ضزَز
اهب آهطیکب ایي اقسام ضا اًجبم زاز ٍ جلسِ ضَضای اهٌیت ثزِ
جلسِ ای علیِ ایي کطَض تجسیل ضسٍ.ی ثب ثیبى ایزٌزکزِ زض
ثطجبم آهطیکب تالش هی کٌس فضبی ایطاى ضا ًباطویٌبى ثزطای

کبض جلَُ زّس ،تصطیح کطز :آهطیکب هیزاًس هسئلِ اوزلزی
هب هعیطت ،زضآهس ٍ ضفبُ هطزم است ٍ هیزاًس کِ ضاّزکزبض
هسئلِ ثیکبضی ،ایجبز آضاهص ،ثجبت ٍ اهزٌزیزت زض کطزَض
است ٍ ایٌکِ سطهزبیزِ گزصاضی ٍ تزَلزیزس اًزجزبم ضزَز.
سطهبیِگصاض ثیص اظ آًکِ ثِ هسبئل هبزی ًیبظ زاضتِ ثزبضزس،
ثِ فضبی آضام ثطای سطهبیِگصاضی ًیبظ زاضزٍ.ی ازاهزِ زاز:
هب ثبیس سبلی  ۵۶هیلیبضز زالض هٌبثع ذبضجی جصة کٌزیزن ٍ
ّعاضاى هیلیبضز تَهبى سطهبیِگصاضی کٌین اهب ضئیسجوْزَض
آهطیکب هیذَاّس ظّط ذَز ضا ثطیعز ٍ ثگَیس ایزي کطزَض
ثطای سطهبیِگصاضی هٌبست ًیست ،اهب ضاّکزبضی کزِ هزي
سزطاغ زاضم ًزوززبیززص ٍحزست اًسززجززبم ٍ ضاُ اًززساظی
گفتٍگَی هلی است ظیطاّیچ کس یب جطیبًی قبزض ًیست
زیگطی ضا حصف کٌس .فطزی کِ حزصف هزی ضزَزً ،زفزط
زیگطی اظ ّوبى جطیبى جزبیزص هزی آیزس.هزعزبى ٍ اٍل
ضئیسجوَْض تبکیس کطز :زضایي ضطایط عقل حکن هیکٌزس
ّوِ زست ثِ زست ّن زّین ٍ ٍحست ٍ اًسجبم ثزعضگزی
زض کطَض ضا ثِ ًوبیص ثگصاضین ٍقت ثطای پزطزاذزتزي ثزِ
هطکالت ًٍقس تٌس ثِ یکسیگط ٍجَز زاضز .ایطاى ثب ایي ّوِ
فطوتْبی استٌثبًیی اظ جولِ ًیطٍی اًسبًی ذزَز هزی تزَاى
هطکالترَز ضا حل کٌسجْبًگیطی ازاهِ زاز :الجتِ هزسیزطاى
ًیع ثبیس ثباًگیعُ ثبضٌس ٍجسا ضٍی کبض ثیبیٌس .آقبی ّبضوزی
ٍظیط ثْساضت زض زٍلت یبظزّن ثب فعبلیتّبی ذَز زیگطاى
ضا ثِ ٍجس هی آٍضز .اٍ ثبیس ثِ ّزبضزوزی زٍلزت یزبظزّزن
ثبظگطزز.

پيبم تؿليت قْطزاض تجطیع
زض پی ؾبًحِ زلرطاـ وكتی ًفتوف ؾبًچی

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -ضْطزاض تجطیزع ثزب وزسٍض
پیبهی ،جبىثبذتي  ۲۳تي اظ ّنٍطٌبى ضا زض سبًحِ کطزتزی
ًفتکص سبًچی تسلیت گفت.
ثِ گعاضش ضْطیبض ،زض پیبم هٌْسس ایطج ضْیيثبّط آهزسُ

است :حبزثِ کطتی ًفتکص سبًچی ٍ ّجطت هظلَهزبًزِ
 ۲۳فطظًس ععیع ایي آة ٍ ذبک ،زض ّجوِای اظ آتزص ٍ
آة اقیبًَس آضام ،یکی اظ زضزًبکتطیي ضٍظّبی تزبضیزد
ذسهتگعاضی ضا ضقن ظز.
ٍی ّوچٌیي زض ایي پیبم ،یبز ٍ ذبططُ ظًزسُ یزبز ثزْزطام
اتحبز زضیبًَضز تجطیعی ٍ افسط فٌی کطزتزی سزبًزچزی ضا
گطاهی زاضتِ ٍ تبکیس کطزُ است :آشضثبیجبى ٍ تجطیزع ،زض
هصیجت زضگصضت ضْبزتگًَِ هسبفطاى کطتی سبًزچزی،
ضطیک ثَزُ ٍ ًبم ایي زضیبًَضز غیَض ضا ثِ عٌَاى یکزی اظ
الگَّبی ثبضظ ایثبض ٍ ذسهتگعاضی ،تب اثس ثِ ذبطط ذزَاّزس
زاضت.ضْطزاض تجطیع زض پبیزبى ایزي پزیزبم آٍضزُ اسزت:
ایٌجبًت ثِ عٌَاى ذبزم ضْط تجطیع ٍ اظ ططف ضزْزطًٍزساى
ایي ضْط ،تبسفّ ،وسضزی ٍ ّوسلی ذَز ضا ثِ ذبطط ایزي
حبزثِ زلرطاش اعالم کطزُ ،اظ زضگبُ ایزعز هزٌزبى ثزطای
جبى ثبذتگبى ،غزفزطاى الزْزی ٍ ثزطای ثزبظهزبًزسگزبى ٍ
زاغزیسگبى ،وجط ٍ ضکیجبیی هسئلت زاضم.
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ؾبظهبى هسیطیت حول ٍ ًمل ثبض قْطزاضی تجطیع
آگْی هعایسُ ػوَهی اجبضُ اًجبض
ؾبظهبى هسیطیت حول ٍ ًمل ثبض قْطزاضی تجطیع ثطاثط هجَظ ّيئت هسیطُ ثهِ قهوهبضُ
 6221822هَضخ  6932813866زض ًظط زاضز تؼساز  2ثبة اتبق ؾبذتوبى جْت اًجهبضی
ثصَضت یىجب ٍالغ زض ذيبثبى زاضایی -وَچِ هجتْسیْب ضا اظططیك هعایسُ ػوَهی ثهِ
اقربل حميمی یب حمَلی ٍاجس قطایط ثصَضت اجبضُ ای ثِ قطح ظیط ٍاگصاض ًوبیس4
 -6ثْطُ ثطزاضی صطفب جْت اًجبضی ذَاّس ثَز.
 -6ليوت پبیِ هجلغ  9081118111ضیبل ثصَضت هبّبًِ هی ثبقس.
 -9هست ثْطُ ثطزاضی 4هست ثْطُ ثطزاضی اظ تبضید تحَیل یىؿبل قوؿی هی ثبقس.
 -3ؾپطزُ قطوت زضهعایسٍُ 4اضیع هجلغ  6686118111ضیبل ثصَضت ًمس ثهِ حؿهبة
 6112669663۱3ؾبظهبى هسیطیت حول ًٍمل ثبض قْطزاضی تجطیع ًعز ثبًه قْط ٍ یهب
اضائِ ضوبًت ًبهِ ثبًىی هؼتجط ثِ هجلغ فَق الصوط هی ثبقس.
 -۱هْلت لجَل پيكٌْبزات 4آذطیي هْلت پيكٌْبزات اظ تبضید چبح آگْی لغبیت پبیهبى
ٍلت ازاضی ضٍظ قٌجِ هَضخ  6932866810هی ثبقس .توبم پيكٌْبزات ّوبى ضٍظ ؾبػهت
 63491زض هحل اتبق هسیطیت ؾبظهبى هسیطیت حول ٍ ًمل ثبض قْطزاضی تجطیع هفهتهَح
ذَاٌّس قس.
 -2ؾبظهبى زض ضز یب لجَل ّط یه اظ پيكٌْبزات هرتبض اؾت.
ّ -0عیٌِ آگْی ثطػْسُ ثطًسُ هعایسُ ذَاّس ثَز.
ً -2حَُ ٍ هحل تحَیل پيكٌْبزات 4هتمبضيبى ٍاجس قطایط هی تَاًٌس جْت وؿت اطالػبت
ثيكتط ٍ اذص هساضن ٍ اطالع اظ جعئيبت ٍ قطایط هعایسُ ٍ تؿلين پيكٌْبزّ ،وِ ضٍظُ ثِ غيط اظ
ضٍظّبی تؼطيل زض ؾبػبت ازاضی ثِ زثيطذبًِ ؾبظهبى ٍالغ زض تمبطغ ذيبثبى جهوهْهَضی ٍ
فلؿطيي -اٍل ذيبثبى تَحيس -هجتوغ ّوكْطی -طجمِ زٍم هطاجؼِ ًوبیٌس.

 -3ؾبیط قطایط 4ؾبیط اطالػبت ٍ جعئيبت هطثَط ثِ هعایسُ زض اؾٌبز هعایسُ وِ ثهطای
زضیبفت ایي اؾٌبز هی تَاًيس ثِ ؾبیت ؾبظهبى ثِ آزضؼ ایٌتطًی FTM.TABRIZ.IR
هطاجؼِ فطهبئيس.
 -61هيعاى حؿي اًجبم تؼْسات 4زُ زضصس هجلغ پيكٌْبزی زض ظهبى ػمس لطاضزاز تحَیل
گطفتِ ذَاّس قس.
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