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هاگشناد يروانف  تاقیقحت و  مرتحم  نواعم  یمحرادخ  اضر  رتکد  ياقآ  بانج 

ینیلاب تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  عوضوم :

مارتحا             مالس و  اب 

خروم (ع ) یلع ماما  یناقلاط...ا و  تیآ  ياه  ناتسرامیب  كرتشم  ینیلاب  تاقیقحت  هعسوت  دحاو  یشهوژپ  ياروش  هسلجتروص  هلیسونیدب       
تـسایر يداهرف  رتکد  ياقآ  بانج  روضح  اب  یناـقلاط  زکرم  تساـیر  رتفد  رد  روبزم  هسلج ي  .ددرگ  یم  لاـسرا  روضح  هب  1400/12/08

و زکرم   یـشهوژپ  مرتحم  نواعم  یباهذ  یحلاص  حـلاص  رتکد  ياقآ  بانج  ینیلاب ، تاقیقحت  هعـسوت  دـحاو  سیئر  ناتـسرامیب و  مرتحم 
. دیدرگ رازگرب  یشهوژپ  ياروش  مرتحم  ياضعا 

تامیمصت تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  لیذ  حرش  هب  یمومع  یکشزپ  هرود  نایوجشناد  هب  طوبرم  لازوپورپ  ناونع  هس  روبزم  هسلج ي  رد 
. دیدرگ ذاختا  ریز 

يدپوترا یحارج  تحت  نارامیب  رد  لمع  زا  سپ  درد  شهاک  رد  نینوتالم  رثا  یسررب  ناونع "  اب  ییاباب  هواک  ياقآ  ییوجشناد  لازوپورپ 
زا سپ  دش  ررقم  دش و  حرطم  يداهرف  ورـسخ  رتکد   ياقآ  بانج  داژن و   یتمحر  میرم  رتکد  مناخ  راکرـس  ییامنهار  هب  یناتحت "  مادنا 

يدهم رتکد  ياقآ  بانج   ، یمالغ یلع  رتکد  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  مرتحم ، يرجم  طسوت  هسلج  رد  يداهنـشیپ  تاحالصا  ماجنا 
.دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم  يردیح  قیقع  رتکد  مناخ  راکرس  ینیلعن و  

اب یبلق  سوتکرافنا  نارامیب  رد  نیالدیاگ  قبط  نیتاتسا  زیوجت  تیعضو  یسررب  ناونع "  اب  هرکـسد  گنرهب  ياقآ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
( " 1395-1398  ) هاشنامرک ع)  ) یلع ماما  ناتسرامیب  رد  لاس  کی  زا  سپ  نآ  فرصم  هب  يدنبیاپ  صیخرت و  عقوم   ST هعطق نتفر  الاب 
ررقم ناونع  بیوصت  زا  سپ  دـش و  حرطم  مدـقم  ینیلعن  يدـهم  رتکد   ياقآ  بانج  يرظتنم و  هسیفن  رتکد  مناخ  راکرـس  ییامنهار  هب 

روپ تمه  دازهب  رتکد  ياقآ  بانج  يدومحم و  نسوس  رتکد  مناخ  راکرـس  مدقم ، يردـیح  اضر  ياقآ  بانج  طسوت  حرط  نیا  هک  دـیدرگ 
. دریگ رارق  دییات  دروم  نارواد  نیا  طسوت  تاحالصا  یسررب و  دروم 

اب نآ  طاـبترا  نیماتیو D و  یمرـس  حطـس  نازیم  یـسررب  ناونع "  اب  نایلیلج  هرهاط  یجرک و  هدـیپس  اه  مناخ  ییوجـشناد  لازوپورپ 
یلع رتکد  ياقآ  بانج  نایحاتف / اضر  رتکد  ياقآ  باـنج  ییاـمنهار  هب   " یتاپوکسید نارامیب  رد   D نیماتیو هدـنریگ  نژ  ياه  پیتونژ 
بلاق رد  دش  ررقم  حرط ، نیوانع  بیوصت  زا  سپ  حرطم و  يرای  هلاریخ  رتکد  ياقآ  بانج  هداز / کلم  رایزام  رتکد  ياقآ  بانج  نایئاوام و 

   
 

              

 " یلاعت همسب  "  

تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد               
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.دوش لاسرا  اددجم  يرواد  دنیآرف  ریاس  ماجنا  يارب  هناگادج  حرط  ود 

دیتاسا لاعف  روضح  تکرش و  یهارمه ، زا  يداهرف ، رتکد  ياقآ  بانج  ینیلاب  تاقیقحت  هعـسوت  دحاو  مرتحم  تسایر  زین  هسلج  نایاپ  رد 
.دندومن ینادردق  رکشت و  دحاو  یشهوژپ  ياه  تیلاعف  دربشیپ  رد  دحاو  ناراکمه  یشهوژپ و  ياروش  مرتحم  ياضعا  و 

   

                         

  

: ھب تشونور    

یناقلاط   ھلا  تیآ  ناتسرامیب  یشھوژپ  مرتحم  تنواعم  یباھذ  یحلاص  حلاص  رتکد  یاقآ 
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