
یللملا نیب یملع  ياه  يراکمه ناریدم  تسشن  نیمود  هسلجتروص 

ن اجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  ناجنز و  یکشزپ   مولع  ناجنز ، ياه  هاگشناد

طاشن رتکد  يدنهن و  عراز رتکد  یمرک ، رتکد  نایاقآ  ولناخمیرک ، رتکد  مناخ  نیرضاح :

ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  تسایر  تاسلج  قاتا  نمهب 1397 ، هبنشود 8   12:00 تعاس : ناکم : نامز و 

.تفرگ رارق  یسررب  دروم  هاگشناد  هس  یللملا  نیب یملع  ياه  يراکمه يداهنشیپ  حرط 

رد اه  يراکمه تسا  رتهب  هک  دـندش  رکذـتم  اه  هاگـشناد یللملا  نیب یملع  ياه  يراکمه رتافد  تیرومأـم  هب  هجوت  اـب  یمرک  رتکد  ياـقآ  - 1
ماجنا ار  ییاه  يراکمه دوخ  تیلاعف  هنیمز  رد  ات  دوش  توعد  اه  هاگـشناد رد  رگید  نالوئـسم  زا  سپـس  دوش و  زاـغآ  يزاـس  یللملا نیب تهج 

.دنهد

.دندومرف ار  تسا  هاگشناد  هس  يراکمه  بسانم  هک  ار  يدراوم  ولناخمیرک  رتکد  مناخ  - 2

.دنداد هئارا  يداهنشیپ  حرط  دروم  رد  یتاحیضوت  عراز  رتکد  ياقآ  - 3

: دریگ رارق  ینیبزاب  دروم  دراوم  نیا  هب  هجوت  اب  حرط  ات  دش  داهنشیپ  ریز  دراوم  - 4

یللملا نیب كرتشم  یناتسبات  سرادم  تدم و  هاتوک  ياه  هرود اه ، ینارنخس اه ، هاگراک يرازگرب 

هاگشناد هس  ره  تکراشم  اب  یللملا  نیب یملع  ياه  هژورپ ماجنا 

رگیدمه یللملا  نیب ياه  سنارفنک زا  هاگشناد  هس  کیتسجل  ینابیتشپ 
.دنک مادقا  زین  رگید  هاگشناد  ود  یفرعم  هب  هاگشناد  هس  نیا  زا  مادک  ره  یللملا ،  نیب ياه  تأیه اب  تارکاذم  رد 
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.دراد نانابز  یسراف ریغ  هب  یسراف  نابز  یشزومآ  ياه  هرود يرازگرب  یگدامآ  ناجنز  هاگشناد 

یللملا نیب ياه  حرط ماجنا  تهج  رد  هاگشناد  هس  یملع  تأیه  ياضعا  ییاناوت  شیازفا  يارب  كرتشم  ییازفا  شناد تاسلج  يرازگرب 

اه هاگشناد زا  یکی  زا  نیصصختم  طسوت  نانکراک  نایوجشناد و  دیتاسا ، يارب  یشزومآ  ياه  سالک يرازگرب 

يزاس یللملا نیب كرتشم  تاسلج  رد  ناگدننک  تکرش يارب  یهاوگ  رودص 
هاگشناد هس  نیب  یملع  یبایراکمه  تاسلج  يرازگرب 

.دش دهاوخ  رازگرب  ناجنز  هاگشناد  رد  يدعب  هسلج 
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