
 تعبلیبسمٍ

 صًرتجلسٍ ديمیه کمیتٍ کبرشىبسی آزمبیشگبَُبی َمکبر ي مجبز

کِ تا تَجِ  گشدیذ دسسالي شَسای هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ تا حضَس تواهی اػضا تشگضاس 13ساػت  ّای ّوکاس ٍ هجاص ساسکویتِ کاسشٌاسی آصهایشگاُ جلسِ دٍهیي 26/12/93دس هَسخ  

ساصهاى  سیاست هحتشم هؼاٍى هحتشم ٍصیش ٍ ّا تَسظاستاى ّای غزا ٍ داسٍّای ّوکاس ٍ هجاص تِ کویتِ کاسشٌاسی هؼاًٍتآصهایشگاُ تؼذاد ٍ ًَعسٌجی تفَیض تشسسی ٍ ظشفیت تِ

 :، پس اص تشسسی ٍ تثادل ًظش هَاسد تِ ششح صیش تصَیة گشدیذ(18/6/93هَسخ  655/ 68268عی ًاهِ شواسُ) غزا ٍ داسٍ

ّا، تاقیواًذُ سوَم هایکَتَکسیياص جولِ کٌتشل )شٌاسی سنّای داسٍ، تجْیضات ٍ هلضٍهات پضشکی، دس صهیٌِ آزمبیشگبٌ َمکبر تخصصی تبسیستا تَجِ تِ ًیاص استاى تِ -1

 .دس سایت هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ قشاسگیشد ،الع سساًی هٌاسةهقشس گشدیذ هَاسد جْت اط... ّای گیاّی ٍ پشٍفایل اسیذّای چشب ٍ، اًذاصُ گیشی استشٍل(...ٍ  دفغ آفات ًثاتی

فؼال هَجَد دس شْشستاى هذًظش  تَلیذی ٍاحذّایتؼذاد  ، دس ٌّگام دسخَاست اشخاص حقیقی ٍ حقَقی هتقاضی تاسیس آصهایشگاُ ّوکاس،1هقشس گشدیذ تِ استثٌای هَاسد تٌذ  -2

ّای استاى تشای ّش ٍ تشای سایش شْشستاى (تا حذاقل داهٌِ آصهًَْای ػوَهی شیویایی ٍ هیکشٍتی ) یک آصهایشگاُ ّوکاس ،لٍاحذ فؼا 100قشاس گیشد کِ تشای هشکض استاى تشای ّش 

زمبیشگبٌ آ یک ،شٌْاد گشدیذٍاحذ فؼال یک آصهایشگاُ ّوکاس دس ًظش گشفتِ شَد کِ استثٌاً جْت سَْلت دستشسی ٍاحذّای تَلیذی تِ آصهایشگاُ ّوکاس هَجَد دس استاى پی 50

 .جْت اسائِ خذهات هجَصتاسیس دادُ شَدیک آزمبیشگبٌ در جىًة استبن ٍ  َمکبر در شمبل استبن

ارتببط مذرک تحصیلی ّای ّوکاس ٍ هجاص هقشس گشدیذ ٌّگام تشسسی هذاسک ٍ هستٌذات هتقاضیاى آصهایشگاُ ّوکاس، آییي ًاهِ تاسیس ٍ اداسُ اهَس آصهایشگاُ 5هادُ تاتَجِ تِ -3

 .تاشذهغاتقت داشتِ ،هَسد دسخَاست هتقاضی سًابق کبر مسئًل فىی ي کبرشىبسبن آزمبیشگبٌ بب دامىٍ عملکردي 

 



ّای ّوکاس ٍ هجاص -تا داهٌِ ػولکشد هٌذسج دس آییي ًاهِ تاسیس ٍ اداسُ اهَس آصهایشگاُ دامىٍ عملکرد درخًاستی متقبضیبن تبسیس آزمبیشگبٌ َمکبرهقشس گشدیذ  -4

آب، گیاُ ٍ ، خاک تجضیِ ػذم استثاط آصهایشگاُ: هثال). هَافقت ًگشدد تاشذداشتِّای خَساکی، آشاهیذًی، آسایشی ٍ تْذاشتی ٍ تا هَاسد غیش هشتثظ اص صهیٌِ شتِ تاشذهغاتقت دا

  (...ٍ  هحیظ صیست

صم تِ سػایت عشفیي هل، ٍ یا ایي هؼاًٍت غشتیٍ تحقیقات صٌؼتی آرستایجاىاسد استاًذ هَجَد دس استاى تَسظ اداسُ کلّای ّوکاس گشدیذ دسصَست تؼلیق آصهایشگاُ پیشٌْاد -5

 .تاشٌذتصوین یکذیگش هی

ًوایذ ٍ هَسد هزکَس کتثاً آصهایشگاُ ّوکاس ایجاد ًویتَسظ هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ تِ  السام ي تعُذی مبىی بر ارسبل ومًوٍاػالم گشدیذ صذٍس هجَص تاسیس آصهایشگاُ ّوکاس ّیچ  -6

 .دس ٌّگام دسخَاست اٍلیِ اتالؽ گشددتِ هتقاضی آصهایشگاُ ّوکاس 

 .گشددهاُ تشگضاس  ّش ،دس صَست ٍجَد هتقاضی ،جلسات کویتِ کاسشٌاسی آصهایشگاُ ّوکاسهقشس گشدیذ   -7

 

       

 

 

 

 


