ثّ ٌبن پزَردگبر یىتبی ثی ْىتب
قطعىبمٍ سًمیه َمبیش بیه المللی ي یبسدَمیه َمبیش ملی بیًتکىًلًژی جمًُری اسالمی ایزان
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ثب عپبط اس پزَردگبر ثشري ،سًمیه َمبیش بیه المللی ي یبسدَمیه َمبیش ملی بیًتکىًلوًژی جمُوًری
اسالمی ایزان ،دَم تب دياسدَم شُزیًر  8931در سبله َمبیش َبی راسی ثب حضُر ثیشؼ اس ٌ 0011فیز اس
وتخققشً َ وغئُلشً وؾُر َ داٌؾىٍذاٌی اس عبیز وؾُرْبی جٓبي ثب حضُر َ عخٍزاٌی جٍیبة قلیبی دوتیز
والٌتزی وعبَي وحتزن ریشظ جىُٓر در افتتبحشّ قي ثزگشار ؽذ .دوتز والٌتزی ثب فزاخُاي ٌشیزَی ْیبی لمىیی
ثزای دفبع اس دعتبَردْبی ارسٌذِ ثشُتىٍُلُصی َ وٍٓذعی صٌتشه در وؾُر ،ارائّ تقُیز َالعی اس اییً فٍیبَری
ْب ثّ جبوعّ را الشاوی داٌغتٍذ .فزوبیؼ ایؾبي وُرد تبیشذ ؽزوت وٍٍیذگبي در اییً ْىیبیؼ َ ٌخج یبي حیُسِ
ثشُتىٍُلُصی وؾُر وی ثبؽذ َ اس رعبٌّ ْبی وؾُر خقُفبً فذا َ عیشىب در اییً سوشٍیّ اٌت یبر ْىىیبری ثیب
جبوعّ لمىی َ دلغُس وؾُر َ لذن ارائّ اطاللبت اؽتجبِ َ غشز لمىی ثّ جبوعّ وی رَد.
در ایً ْىبیؼ ،ثشؼ اس  0011ومبلّ پضَْؾی اس عزاعز وؾُر پذیزفتّ ؽذ وّ حذَد  011ومبلّ ثّ فُرت
عخٍزاٌی ارائّ ؽذ .در افتتبحشّ ایً ْىبیؼ ْىچٍشً چٓزِ تبثشزگذار ثز تُععّ ثشُتىٍُلُصی وؾُر وعزفی َ
ٌؾغت ْبیی در سوشٍّ فزفت ْب َ چبلؼ ْبی تُععّ سیغت فٍبَری وؾبَرسی َ فٍعت ثشُتىٍُلُصی
دارَیی ثزگشار ؽذ.
ثز اعبط ؽزایط وُجُد وؾُر َ ْىچٍشً ثحث ْبی ٌخج بي وؾُر در حُسِ ثشُتىٍُلُصی در ایً ْىبیؼ،
لطعٍبوّ سًمیه َمبیش بیه المللی ي یبسدَمیه َمبیش ملی بیًتکىًلًژی جمًُری اسالمی ایزان شبمل
جمع بىذی وظزات ،پیشىُبدَب ي مطبلببت متخصصبن بیًتکىًلًژی کشًر در شزایط کىًوی ،بٍ مىظًر
استحضبر مسئًلیه ي سیبستگذاران ایه حًسٌ ي افکبر عمًمی جبمعٍ در مزاسم اختتبمیٍ َمبیش قزائت می
شًد.

 .0جبوعّ داٌؾىٍذاي ،وتخققبي ،داٌؾجُیبي َ الضبی اٌجىً ثشُتىٍُلُصی جىُٓری اعالوی ایزاي در وٍبر
عبیز اٌجىً ْبی لمىی وثل اٌجىً صٌتشه ایزاي َ اٌجىً ایىٍی سیغتی ،ضىً التزاك ثّ تحزیه ْبی
ظبلىبٌّ ای وّ قثبر سیبٌجبر قي لالَِ ثز رفبِ لىُوی ْىُطٍبٌىبي ،تبثشز وخزثی ثز تحمشمبت َ ارتجبطبت

لمىی گذاؽتّ اعت ٌ ،زاٌی لىشك خُد را اس ثبسداؽت غشزوٍقفبٌّ َ دَر اس ؽبي داٌؾىٍذ ارسؽىٍذ َ چٓزِ
تبثشزگذار ثشُتىٍُلُصی وؾُر در عبل  ،0931جٍبة قلبی دوتز وغعُد عمشىبٌی ،وحمك ؽبخـ ثشً الىممی
در تحمشمبت عمُل ْبی ثٍشبدی ،عمُل دروبٌی َ وٍٓذعی ثبفت َ اس داٌؾىٍذاي َ ٌخج بي لمىی یه درفذ
ثزتز جٓبي الالن وی ٌىبیٍذ .ؽزوت وٍٍذگبي در ْىبیؼ ،اداوّ ثبسداؽت ایً وحمك ْه َطً وّ ْىُارِ در
جٓت وبْؼ دردْبی ْه َطٍبي َ عبیز وزدن جٓبي تالػ وزدِ اعت ،وقذاق ثبرس دخبلت اوُر عشبعی در
اوُر لمىی َ ثی احتزاوی عشبعتىذاراي ثّ داٌؾىٍذاي داٌغتّ َ ثّ طُر جذی اس وجبوع ثشً الىممی َ حمُق
ثؾزی ثّ خقُؿ عبسوبي ومل وتحذ خُاعتبر پش شزی قسادی عزیع ایً وحمك ارسؽىٍذ َ ججزاي لطىبت
رَحی َارد ؽذِ ثّ َی َ خبٌُادِ وحتزوؾبي ،جبوعّ لمىی وؾُر َ عبیز داٌؾىٍذاي جٓبي وی ثبؽشه.
 .0ؽزوت وٍٍذگبي در ْىبیؼ ،ثٓزِ ثزداری وزدن اس دعتبَردْبی تحمشمبت ثشُتىٍُلُصی وؾُر در حُسِ ْبی
وختمف اس جىمّ وؾبَرسی ،وّ ثب ْشیٍّ خُد وزدن ثّ دعت قوذِ اعت را خُاعتبر ؽذِ َ اوشذَارٌذ رٌَذ
لبٌٌُی الطبی وجُس ثّ وحقُالت حبفل اس تحمشمبت ثشُتىٍُلُصی در داخل وؾُر خقُفبً وجُس
رْبعبسی وحقُالت تزاریختّ َ َیزاعتّ (َیزایؼ ؽذِ صٌتشىی) تغزیع ؽذِ َ وُاٌع وُجُد رفع ؽُد.
ْىچٍشً اس وغئُلشً وحتزن َسارت جٓبد وؾبَرسی َ عبسوبي ْبی وزتجط درخُاعت وی ؽُد اس ؽزوت
ْبی داٌؼ ثٍشبي َ فعبل حُسِ سیغت فٍبَری خقُفبً در حُسِ خُران دان َ طشُر َ ؽشالت حىبیت
ٌىبیٍذ.
 .9ؽزوت وٍٍذگبي در ْىبیؼ ضىً حىبیت اس فٍعت غزَرقفزیً ثشُتىٍُلُصی دارَیی ،خُاْبي لذن
تخقشـ ارس حىبیتی ثزای َاردات دارَْبیی ْغتٍذ وّ وؾبثّ داخمی دارٌذ َ حىبیت ْىّ جبٌجّ اس ایً
فٍعت وّ ثخؼ لبثل تُجٓی اس فبدرات دارَیی وؾُر را ؽبول وی ؽُد ،را اس وغئُلشً خُاعتبرٌذ.
 .4ؽزوت وٍٍذگبي ْىبیؼ اس وغئُلشً وحتزن وحشط سیغت وؾُر خقُفبً حُسِ وحشط سیغت اٌغبٌی َ
دریبیی تمبضب دارٌذ وّ اس دعتبَردْبی ارسٌذِ ثشُتىٍُلُصی ثزای رفع قلُدگی ْبی وحشط سیغت اعتفبدِ
ٌىُدِ َ اس ظزفشت ْبی وتخققبي وؾُر در ایً حُسِ ثٓزِ ثزداری ٌىبیٍذ.
 .5ؽزوت وٍٍذگبي در ْىبیؼ ،ضىً لذرداٌی اس فعبلشت ْبی وعبٌَت لمىی َ فٍبَری ریبعت جىُٓری ،اس
عتبد تُععّ ثشُتىٍُلُصی وؾُر درخُاعت دارٌذ وّ اس ؽزوت ْبی داٌؼ ثٍشبي حىبیت فعبل ٌىُدِ َ در
رفع وُاٌع َ وؾىالت ایً ؽزوت ْب خقُفبً دریبفت وجُسْبی السن ثزای تُلشذ َ َرَد ثّ ثبسار فعبلتز
لىل ٌىبیذْ .ىچٍشً اس ایً عتبد تمبضب داریه وّ فعبلشت ْبی خُد را وؾخقبً در حُسِ سیغت فٍبَری
وتىزوش وزدِ َ اس فعبلشت در حُسِ ْبی غشز وزتجط یب ثب الُیت وىتز خُدداری ٌىبیذ .ؽزوت وٍٍذگبي در

ْىبیؼ ْىچٍشً درخُاعت وی ٌىبیٍذ وّ ارسیبثی ؽزوت ْبی داٌؼ ثٍشبي َ وحقُالت قٌٓب ثب اعتفبدِ اس
وتخققشً دلغُس َ قگبِ َ ثب دیذگبِ حىبیتی فُرت گشزد.
 .6غفمت وغئُلشً حُسِ تُععّ ثشُتىٍُلُصی اس تُععّ پضَْؼ َ ثبسعبسی سیزعبخت ْبی تحمشمبتی وزاوش
لمىی َ پضَْؾی ثّ ثٓبٌّ حىبیت اس تُلشذ ،وی تُاٌذ ثبلث گغغتّ ؽذي سٌجشزِ تُلشذ َ خبلی ؽذي
پؾتُاٌّ تحمشك َ تُععّ در حُسِ ثشُتىٍُلُصی ؽُد .در ایً سوشٍّ تخقشـ التجبرات السن ثزای ثٓغبسی
تجٓششات َ حىبیت اس تحمشمبت وبرثزدی ثب الُیت ومی تُفشّ وی ؽُد.

اوشذَاریه وغئُلشً وحتزن ،لطع ٌبوّ ایً ْىبیؼ وّ در حضُر ؽزوت وٍٍذگبي در وزاعه اختتبوشّ قي لزائت َ
تقُیت ؽذ ،وُرد تُجّ لزار دٍْذ.

