
هذیشول تجْیضات ٍ هلضٍهبت پضضىی ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی گفت: سبالًِ یه 

 هیلیَى دالس تجْیضات 300 ٍ  هیلیبسد

 .ووپبًی ٍاسد وطَس هی ضَد 1500 پضضىی اص طشیك

دوتش هحوَد ثیگلش دس دٍهیي سٍص ًخستیي ّوبیص لطت ّبی تجْیضات پضضىی وطَس وِ ثِ هیضثبًی 

 پضضىی وشهبًطبُ دس داًطگبُ علَم

ّتل پبسسیبى ثشگضاسضذ، ثب اضبسُ ثِ حجن ثبالی ثبصاس تجْیضات ٍ فشآٍسدُ ّبی پضضىی ٍ لضٍم ثشًبهِ 

 سیضی دلیك دس ایي صهیٌِ اظْبس

ووپبًی ٍاسد وطَس  0033 هیلیَى دالس تجْیضات پضضىی اص طشیك 033 ٍ  داضت: سبالًِ یه هیلیبسد

 ًیضهی ضَد ٍ سْن تَلیذات داخلی 

هیلیَى دالس است وِ اهیذٍاس ّستین ایي سلن دس سٌَات آتی اص ٍاسدات پیطی 033 دس ایي ساثطِ تٌْب

 ثگیشد.

ٍی اداهِ داد: ثحث تجْیضات پضضىی هَضَعی است وِ ثبیذ ثشًبهِ سیضی دلیك ّوشاُ ثب سبهبًذّی 

 هطخصی سٍی آى صَست گیشد ٍ

 گیشد وِ تبوٌَى ایي اهش اتفبق ًیفتبدُ است. تطىیالت هٌسجوی دس سطح داًطگبُ ّب ثشای آى ضىل

هذیشول تجْیضات ٍ هلضٍهبت پضضىی ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ثب ثیبى ایٌىِ تب وٌَى 

 توشوض هب تٌْب ثش سٍی ثیوبسستبى ّب

ثَدُ است دسحبلی وِ ثبیذ داهٌِ فعبلیت خَد سا اص چْبس دیَاسی ثیوبسستبى ّب ثِ جبیی وِ هحصَل 

 یذ هی ضَد افضایص دّین، افضٍد: دستَل

دسصذ اص داًطگبُ ّبی علَم پضضىی وطَس ایي تطىیالت سا دس هجوَعِ خَد  03حبل حبضش حذٍد

 ثبسگزاسی وشدُ اًذ اهب ثشای پیگیشی

ثیوِ ًیشٍّبی هَسد ًیبص ثبیذ اص توبم ظشفیت خَد دس ثخص خصَصی ٍ دٍلتی استفبدُ وشد وِ دس ایي 

 س ثحثًفش د 033 ساستب جزة



 تجْیضات پضضىی دس دستَس وبس لشاس داسد.

هیلیَى تَهبى اعالم وشد ٍ تصشیح داضت: دفبتش  033 ٍی ّضیٌِ تجْیضات ّش تخت ثیوبسستبًی سا

 خذهبت فٌی پضضىی ًیض ثبیذ اسائِ خذهبت

 دٌّذ تب اص تجْیضاتی وِ دس اختیبس هب است ووبل استفبدُ سا داضتِ ثبضین.

ثیوبسستبى دس وطَس ٍجَد داسد وِ  033 ّضاس تخت ثیوبسستبًی دس لبلت 020 ثِ گفتِ ایي هسئَل

 سشهبیِ عظیوی هحسَة هی گشدد ٍ تٌْب

 ّضاس ًفش تَسط دفبتش فٌی ًگْذاضت هی ضَد.6 ثب

ٍی اضبفِ وشد: دس طشح تحَل سالهت یه هسیشی ثَجَد آهذ وِ دس عشصِ ّبی هختلف تحَالت 

 هختلفی ایجبد ضذ وِ ضبخص تشیي آًْب

 حث لیوت گزاسی ٍ حوبیت اص حمَق ثیوبساى ثَد.ث

ّضاس  0 هذیشول تجْیضات ٍ هلضٍهبت پضضىی ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ثِ ثذّی

 هیلیبسدی ثخص دسهبًی ثِ ثخص

خصَصی اضبسُ وشد ٍ ثیبى داضت: اگش حوبیت ثخص خصَصی دس ایي لضیِ ًجبضذ ثب چبلص سٍثشٍ 

 ش آًبىخَاّین ضذ صیشا دس حبل حبض

دسصذ هی گیشًذ تب ثتَاًٌذ جٌس خَد سا اص گوشن تشخیص وٌٌذ ٍ وبس ثیوبس سٍی  22 تسْیالت ثب سَد

 صهیي ًوبًذ.

ٍی تبویذ وشد: یىی اص الذاهبتی وِ دًجبل آى ّستین تب ًْبدیٌِ ضَد ًطبًگشّبیی است وِ ثبیذ دس 

 هجوَعِ هب ثبضذ، اص ّش پشداختی وِ

 دسصذ ثشای داسٍ ٍ تجْیضات ثبضذ. 20 وٌٌذسبصهبى ثیوِ گش پشداخت هی 

دوتش ثیگلش ثب اضبسُ ثِ ایٌىِ ثحث تجْیضات پضضىی ّن دس ثیوبسستبى ّب ٍ ّن ٍسٍد آًْب ثِ 

 ثیوبسستبى ّب هْن است، افضٍد: ٍسٍد



 هحصَالت ثِ ثیوبسستبى ّب ٍ ًگْذاضت آى ّب ًظبست هی خَاّذ.

لیذات خَد ضعف داسین، گفت: ویفیت ایي وبالّب ثبیذ ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ثِ ضذت دس وٌتشل ٍ ًظبست تَ

 تضویي ضًَذ، طَسی ضَد ثِ ثبصاس

تجبست دس وطَسّبی دیگش ٍاسد ضَین ٍ تٌْب هٌحصش ثِ ثبصاس داخلی ًطَین صیشا ثِ ثحث ویفیت ّب 

 ضشس هی سسبًذ.

هذیشول تجْیضات ٍ هلضٍهبت پضضىی ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش پضضىی ثِ ثحث 

 دس داًطگبُ ّبی علَم پضضىی PMS اجشای

هیلیَى تَهبى جْت اجشای ایي طشح ثِ داًطگبُ ّبی علَم پضضىی  023 وطَس پشداخت ٍ عٌَاى وشد:

 سشاسش وطَس اعتجبس ٍاسیض ضذُ

 است ٍ لطت ّبی داًطگبّی وطَس هلضم ثِ اجشای ایي طشح ّستٌذ.

ِ دس لفسِ فشٍضگبُ ّب ٍ ثیوبسستبى ّب وبالّب ٍی اداهِ داد: یىی اص هسیش ّبی وٌتشلی هب ایي است و

 ًوًَِ ثشداسی ٍ ثِ آصهبیطگبُ ثشًٍذ

 تب تضویي وبالی پضضىی اًجبم ٍ ًتبیج آى استخشاج ضَد.

ثِ گفتِ ایي هسئَل ٍسٍد ثشخی اص ثشًذ ّبی تلمجی ٍ لبچبق ثِ اسن ضشوت ّبی داخلی ثِ ثیوبسستبى 

 ّبی وطَس رٌّیت ّب سا دسهَسد ویفیت

 بی داخلی خشاة وشدُ است.وبالّ

هحصَل ثب ثشًذ خبسجی ٍاسد وطَس هی ضَد وِ ثِ 119 ٍی دس پبیبى ثب ثیبى ایٌىِ دس حبل حبضش

 ثسیبسی اص ایي هحصَالت ًیبصی ّن

 .ًیست، یبدآٍسضذ: دس صهیٌِ وٌتشل ایي تعذاد هحصَل ًیشٍی وبفی ًظبستی ًذاسین


