
 
 ادخ مان هب

 یکشزپ کیتنژ یللملانیب /يرسارس )رانیبو(رانیمس نیمتفه ینایاپ هینایب

 ینامرد تامدخ و یکشزپ مولع هاگشناد ینابزیم هب 1400 هام نیدرورف 20 و 19 ياهزور یکشزپ کیتنژ یللملانیب /يرسارس رانیمس نیمتفه

 اب هک رانیمس نیا رد .دیدرگ رازگرب يزاجم تروص هب رابنیتسخن يارب ، انورک يرامیب عویش تلع هب ، دام کیتنژ کینیلک یلپ   و ناتسدرک

     و یلوکلم و یلولس مولع ، ییامام ، یکشزپ ، يژولویب ،کیتنژ فلتخم ياه هتشر نایوجشنادو ناگتخیهرف ، دیتاسا زا يریثک عمج روضح

 ،ینیلاب کیتنژ ،یلوکلم کیتنژ ،کیمونژوتیس ياه هزوح رد روشک زا جراخ و لخاد کیتنژ هتسجرب دیتاسا  ،دیدرگ رازگرب کیتاموفنا ویب

 .دنتخادرپ ینار نخس داریا هب تاعلاطم يدروم یفرعم و تایبرجت ،تاقیقحت هئارا بلاق رد یکیتنژ تالخادم و ینژ شیاریو

 دیتاسا ،ییارجا ياههاگتسدو راذگنوناق ،راذگ تسایس ياهداهن زا ،یکشزپ کیتنژ یللملانیب /يرسارس رانیمس نیمتفه يرازگرب نایاپ رد 

 ياه ناینب تیوقت ،دوجوم ياه يدنمناوت ییازفامه يارب ، ددرگ یم تساوخرد ، تمالس هزوح رد لوئسم نایهاگشیامزآ ،ناکشزپ ،هاگشناد

 کیتنژ زور ياهشلاچ هب ، دشاب یم هعماج داحآ تمالس ياقترا ياتسار رد هک یلخاد ياهدادعتسا و مولع دشر و یناسنا يورین هعسوت ،یملع

 رد نآ شقن و نارامیب نامرد عون باختناربریثات و یصیخشت تامدخ تیمها .دنزرو مامتها اهنآ عفر يارب و هدومن هجوت ناریا روشک رد یکشزپ

 ياه تلاخد ،اه يزادنا تسد بقاعتم یصصخت قوف و یصصخت هزوح نیا ياهشلاچ نکل ، تسین هدیشوپ یسکرب هعماج تمالس ياقترا

 کیتنژ یللملانیب /يرسارس رانیمس نیمتفه ناگدننک تکرش .تسا هدومن داجیا مدرم يارب ار یناوارف تالضعم ، اه تیریدم ءوس و تسردان

 : دنیامن یم دیکات ریز هناگ هدراهچ ياهروحمرب ، تالضعم نیا ندومن عفترم و اهشلاچ عفر ياتسار رد یکشزپ

 .جاودزا زا لبق کیتنژ هرواشمو هداوناخ شزومآ هعسوت رب دیکات -لوا روحم

 .یلیماف ياهجاودزا یناسر لقادح هب تهج هداوناخ شزومآ هعسوت رب دیکات -مود روحم

 . دلوت زا شیپ  یملع و هناهاگآ ياهیرگلابرغ ماجنا رب دیکات -موس روحم

  .رگ همیب ياهنامزاس طسوت کیتنژ تامدخ ششوپ رب دیکات -مراهچ روحم

 . یمالسا ياروش سلجم 1384 لاس بوصم هدحاو هدام نوناقو  ینامرد طقس زا تیامح -مجنپ روحم

 .يزروراک و یهاگشیامزآ ، یهاگشناد ياهدحاو تیوقت و يدربهار همانرب نیودت -مشش روحم

 .ینیلاب کیتنژ یسندیزر هرود يزادنا هار و یشزومآ مولوکیراک نیودت- متفه روحم

 .یهاگشناد یلیمکت ياه هرود رد یللملا نیب ياهیراکمه بلج بیغرت و نیودت -متشه روحم

 .روشک زا جراخ هب هنومن لاسرا رد ینوناق طباوض داجیا و اهتیدودحم عفر زا تیامح -مهن روحم

 .یسیون شرازگ متسیس يزاس ناسکی و کیتنژ ياهشیامزآ يزاس درادناتسا موزل -مهد روحم

 .ینیلاب نیصصختم اب کیتنژ ياههاگشیامزآ نیب طابترا تیوقت زا تیامح -مهدزای روحم

 .کیتنژ ياهشیامزآ ماجنا زا دعب و لبق کیتنژ هرواشم تامدخ هئارا موزل -مهدزاود روحم

 .يرادراب يرگلابرغ رد NIPT حیحص و یعقاو هاگیاج نییبت و نییعت موزل -مهدزیس روحم

 .ناریا یکشزپ  کیتنژ نمجنا تراظن تحت ، یهورگ نورد ییازفا مه و یلدمه رب دیکات -مهدراهچ روحم



 
 

 و يدازردام و یکیتنژ تالالتخا هب التبم نادازون دلوت زا عنام ، مدرم هماع تمالس ءاقترا نمض ، دناوت یم ، قوف ياهروحم هب يدج مامتها

 .ددرگ یتیامح ياهنامزاس و تمالس ماظن و اه هداوناخ هب یلام و یناور ،یفطاع روآ ماسرس ياه هنیزه لیمحت

 اهدیدهت و اهشلاچ ،یصوصخ شخب و یتلود ،یهاگشناد ياهشخب رد ، تمالس ماظن نایلوتم نوزفازور شالت و قوف دراوم ققحت اب تسا دیما 

 یللملا نیب و یلم عماجم رد کیتنژ یهاگشیامزآ و ینیلاب تامدخ هئارا رد دناوتب ، ناریا نامزیزع روشک و هدش لیدبت يدنمشزرا ياهتصرف هب

 .دشخردب هناملاع ،

                                                                                                   یکشزپ کیتنژ یللملانیب /یرسارس رانیمس نیمتفھ ییارجا تایھ

 یسمش دصراھچ ورازھکی هام نیدرورف 


