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اذ ص  علیِ السالم دس اخشای هصَتات ًطست آسیة ضٌاسی خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضا هشٍسایی   تا حضَس خٌاب آلاای ااسًا

ٍ هصَتِ ا ي ًطست هثٌی تش عشح چگًَگی اخشای تشًاهِ ّای  8/7/94هعاٍى هحیشم تَسعِ هذ ش ت ٍ هٌاتع دس تاس خ 

 هَضَعی خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم دس ااسگشٍُ ّاای هٌغماِ ای تاا حضاَس هاذ شاى اان اسایاى ّاا         

هْذی احوذی هذ شان هحیشم دفیش ّواٌّگی اهَس اسیاى ّای ٍ دس اخشای دسیَسالعون اتالغی خٌاب آلای دایش هحوذ

 تاا حضاَس خٌااب آلاای      19/7/94سٍص  کطاٌثِ هاَس     1هٌغماِ   ًطسات اااسگشٍُ  ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اساالهی   

 خٌااب آلاای دایاش تاشص ي ضاشغاهی      الوللای اهاام سضااعلیِ الساالم ٍ     سیذخَاد خعفشی هذ شعاهن هحیشم تٌیاد تایي  

هحیشم  هذ شان داًطیخٌاب آلای  الوسلویي ٍ االسالم حدت   تْشاى اسیاى اسالهی اسضاد ٍ ٌّگفشهحیشم  هذ شان

   ساوٌاى  اسایاى هحیشم فشٌّگ ٍ اسضااد اساالهی    هذ شان سَلٌذی خٌاب آلای  لن  اسیاى فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی

هذ شان  ااضاًی حسیٌیخٌاب آلای  ٍ لضٍ ي اسیاى هحیشم فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهیهذ شان  احوذیخٌاب آلای دایش 

 تاا هَضاَ     تْاشاى  اسایاى  اسضاداساالهی  ٍ فشٌّاگ  اداسُ هحان  دس الثاشص  اسایاى  هحیشم فشٌّاگ ٍ اسضااد اساالهی   

 . ضذ تشگضاس آسیة ضٌاسی خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم

تا لذسداًی اص خٌاب آلای دایش ضاشغاهی  جٌاب آلای جعفشی هذیشعاهل تٌیاد تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم دس اتیذا 

  08/07/94ٍ اعضاء هحیاشم خلساِ تاشای ا اي ًطسات میاشٍ هصاَتات ًطسات آسایة ضٌاسای خطاٌَاسُ دس هاَس              

 اًذ طی دس خْات استمااء اوای     تشای ّنتاحضَس خٌاب آلای ااساًذ ص هشٍسیی اظْاس داضیٌذ تطکین خلسات هٌاعك 

  ا  ضاشٍست اسات ااِ دس آى تیاَاًین تاِ       خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضااعلیِ الساالم   ٍ ایفی تشًاهِ ّای هَضَعی 

 تصوین ساصی ّای اسصضوٌذی تٌا تِ ظشفیت هٌاعك دست  اتین.

یشهمذم تِ اعضاء عشض ختا  تْشاى استاى اسالهی اسضاد ٍ فشٌّگ هحتشم هذیشول  ضشغاهی تشصیي دوتش آلای جٌاب

ضشٍ  خلسات هٌغمِ ای تا هَضَ  خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم سا تِ فال ًی  گشفیٌاذ  ٍ هْواًاى هحیشم  

 ٍاظْاس اهیذٍاسی اشدًذ اِ ا ي خلسات هٌطا خیش ٍ تشاات ص ادی تاضذ ٍ تاا اضااسُ تاِ ًطسات ضاَسای هطاَستی ااِ        

 آسایة ضٌاسای ٍ ًماذی ااِ     ًْا ی هٌَط تِ ًطست هٌاعك ضذ  دس ا ي خلسِ تٌاا داس ان تاا ماشداخیي تاِ      تٌذی خوع 
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ساُ ّای تمَ ت فعالیت ّا سا دس تعذ هٌغمِ ای ضٌاسا ی ٍ تاا ّان افضا ای ٍ تاصهٌْذسای تشًاهاِ ّاای        دٍسیاى داضیٌذ

 خطٌَاسُ دس اًدام فعالیت ّا تیَاى ّن گشا ی ا داد ًوَد.

تِ اتي الشضاّا عالٍُ تش حضشت اهام سضاعلیِ السالم علیِ السالم د ًوَدًذ دس خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاا طاى میطٌْا

ِ ًیض تپشداصد تسیاس هَضَعیت داسد ٍ ّوچٌیي میطٌْاد ًوَدًذ اِ تا تَخِ تِ ا ٌکِ خطٌَاسُ اهام سضا ضالع داسد   3الساالم   علیا

ِ     -3هعصَهِ ساالم ا... علیْاا   حضشت فاعوِ  -2حضشت اهام سضاعلیِ السالم  -1  الساالم  حضاشت احواذتي هَسای علیا

 )ضاّچشاغ( دس فشاخَاى تشًاهِ ّای هَضَعی تِ ا ي سِ ضلع تِ صَست مشسًگ تَخِ ضَد.

: ا طاى ًیض لن استاى اسالهی اسضاد ٍ فشٌّگ هحتشم هذیشول داًطی عثاس آلای جٌاب الوسلویي ٍ االسالم حجت

 تشگضاسی خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم ٍ تِ ّوشاُ  کای اص هعصاَهیي علایْن الساالم سا میطاٌْاد ًوَدًاذ       

تشاات تاسص ا ي حشات هی تَاى تِ حدن فعالیت ّای علوی  مژٍّطی ٍ فشٌّگی ٍ... دسخصَظ ّواِ هعصاَهیي   اص ٍ 

 اى هی  اتذ اضاسُ ًوَد.ام سضاعلیِ السالم خش دس لالة خطٌَاسُ اهاِ 

 ا طاى دس خصَظ تشگضاسی خطٌَاسُ فشهَدًذ ا ي خطٌَاسُ ٍال ی دس تایي هاشدم خاا افیاادُ اسات ٍ تاِ  ا  هغالثاِ         

 تشگاضاسی ّواا ص حاذ ض سضاَی سا     ٍ  تثذ ن ضذُ است ٍ تا ذ سعی ضَد ا ي تشًاهِ ّا تغییش ًیاتذ ٍ اسیوشاس میذا اٌذ

 دًذ.تشای چْاسدّویي دٍسُ میطٌْاد ًوَ

 اظْااس داضایٌذ   : ا طااى   لاضٍیي  اساتاى  اساالهی  اسضااد  ٍ فشٌّگ هحتشم احوذی هذیشول هْذی دوتش آلای جٌاب

 اثش تخطی سا دس اسایاًْا تساظ    هیضاىتا ذ افضٍدًذ اثشتخطی اضاسُ ًوَدًذ ٍ  تِفعالیت گشا ی  ٍآسیة ضٌاسی  عالٍُ تش 

 ًاشٍد  مایص  ٍ گسیشش دادُ ضَد تا تشًاهِ ّای خطٌَاسُ اهام سضااعلیِ الساالم تاِ ساَی سٍصهشگای ٍ عاادی ضاذى        

تِ صَست خض شُ ای عون ًکٌین تا ذ تِ گًَِ ای عون ضَد اِ دس ان اطَس ا ٌگًَِ اسیٌثاط ضَد ااِ  ٍ اظْاس داضیٌذ 

 خطاٌَاسُ ا طاى هحاَس ساال تاشای دٍسُ چْااسدّن     هَسد حضشت اهام سضاعلیِ السالم دس خش اى است.  تشًاهِ الی دس

 سا میطٌْاد ًوَدًذ ٍ اظْاس داضیٌذ هَضَ  اخالق سضَی هی تَاًذ اص خزاتیت الصم دس اطَس تشخَسداس تاضذ.« اخالق»



 
 تاسوِ تعالی

تْشاى -1ًطست واسگشٍُ هٌطمِ صَستجلسِ   

 علیِ السالمجطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاتا هَضَع 

 اداسُ ول فشٌّگ ٍ  اسضاد اسالهی استاى تْشاى هحل:     10:00  ساعت: 19/7/94تاسیخ: 1 ضواسُ جلسِ :

خٌاب آلای دایش احوذی هَضَ  خطٌَاسُ سساًِ ّای د دییال سضَی سا میطٌْاد دادُ ٍ فشهَدًاذ تاتَخاِ تاِ ظشفیات     

تشگضاسی ا ي خطٌَاسُ تا اسایمثال  عشح لضٍ ي اص عش ك خاًِ د دییال اسیاى تَخَد آهذُ است  اسیاى اِ دس تسیاس خَتی

سٍتشٍ ضذ ٍ دسخَاست ًوَدًذ تشای اثش تخطی تیطیش ا ي خطٌَاسُ تشغیة ٍ تطَ ك صَست گیشد تا دس اسیاى تسیاس خَب 

 .اًطاءا... آثاس تِ صَست هلی تِ دتیشخاًِ خطٌَاسُ ٍاصن گشدد

 :الثشص استاى اسالهی اسضاد ٍ فشٌّگ هحتشم واضاًی هذیشول حسیٌی هَسی سیذ آلای جٌاب

ام سضااعلیِ الساالم   دسخصَظ هحیَای تشگضاسی خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم تا هَضَعیت ٍ هحَس ت اه

ااٌَى تِ تلَغ اخشا ی خَد سسیذُ است  افضٍدًذ تا ذ ًسثت تِ تشگضاسی خطٌَاسُ اهام سضاعلیِ السالم اِاضاسُ ًوَدًذ ٍ 

 هاًٌاذ عاضاَسا  هثعاض     هعصَهیي تا تَخِ تِ هٌاساثت ّاا ی   سا ش ائوِ  خَدش خاسج ًکٌین. ا طاى افضٍدًذ تِ اص هسیش

ضَد ٍ خطٌَاسُ اهام سضاعلیِ السالم تا سسَ  تِ عیف داًص آهَصی ٍ الطاس خاهعِ هی مشداخیِ تخَتی ًیوِ ضعثاى ٍ ... 

تِ ادای د ي دسخصَظ حضشت ثاهي الحدح تپشداصد. ا طاى تِ اثش تخطی  اًگیضُ تخطی دس تَلیذ اثاش تاایاذ    هی تَاًذ

 ٍ ژُ ًوَدًذ.

خٌاب آلای حسیٌی ااضاًی میطٌْاد ساخت    فیلن سیٌوا ی فاخش سا تا اسیفادُ اص ظشفیت سااصهاى سایٌوا ی ٍ تٌیااد    

داسای تشًاهِ تاضٌذ ٍ میطٌْاد دادًذ تٌیاد تِ صَست توشااضی اوا  اٌاذ    فاساتی دادًذ تا دس دِّ اشاهت الیِ اسیاى ّا 

 مخص تَلیذات تلَ ض ًَی دس دِّ اشاهت صَست گیشد.

ّوچٌیي تَلیذ آٍاّا تا هَضَ  اهام سضاعلیِ السالم دس هیاى هشدم هی تَاًذ تسیاس اثشتخص تاضذ. ا طاى دسخصَظ گشُ 

ٍ عیشت ٍصاستخاًِ فشهَدًذ هی ضَد هعاًٍت لشاى ٍ عیشت دس ا ي خطٌَاسُ خَسدى تشًاهِ ّای خطٌَاسُ تِ هعاًٍت لشآى 

 تا اًدام حوا ت ّای الصم اص تشًاهِ ّای لشاى ٍ عیشت هطاسات فعال داضیِ تاضٌذ.

 :سوٌاى استاى اسالهی اسضاد ٍ فشٌّگ هحتشم هذیشول سَلٌذی هحوذسضا دوتش آلای جٌاب

اٌین خَب است دسخصَظ چشا ی ّن تحض ضَد ا طااى تاصهٌْذسای   اظْاس داضیٌذ ها دس خصَظ چگًَگی تحض هی 

خش اى علوی ٍ تخصصی ااِ ٍ اژُ ًخثگااى    اٍل سِ خش اى سا میطٌْاد ًوَدًذ  ٍتشًاهِ ّای خطٌَاسُ سا میطٌْاد دادًذ 
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فعالیات ّاای خطاٌَاسُ سا    ااِ  اصی اِ تطکن ّا ٍ ًْادّای هشدهی خش اى ًْادسدٍم است اِ تَلیذات سا تعْذُ داسد  

ِ   عوَهی خاهعِ سا هی ساصد ٍ ا ي تخص تش عْذُ الطاس خاهعِ است  سَمفشٌّگ  ًٍْاد ٌِ هی اٌذ  ااِ   خش ااى ضاثک

 فضای هداصی سا تشعْذُ داسد.

صَست اسیاًی اضاسُ ًوَدًاذ ٍ ا دااد سااصٍااسّای الصم سا تاشای تشگاضاسی       تِّا تشگضاسی تشخی اص خطٌَاسُ  تِ ا طاى

داسیاى تلٌذ اِ تشای تَلیاذ صهااى    ْاس داضیٌذاظاسُ تِ صَست هلی اِ ًطاى ا ي خا گاُ است سا ضشٍسی داًسیٌذ. خطٌَ

اى تدلیان اص  تاِ صاَست سااالًِ ٍ ّوچٌایي ا طا     میطٌْاد دادًذ ٍ داسیاى اَتاُ سا  آى سا دٍساالًِ تشگضاسیالصم داسد 

 ًظااست تخصصای    اظْاس داضیٌذسضَی سا هفیذ داًسیٌذ ٍ اسُ داسیاى ضخصیت ّای هلی هشتثظ دس هشاسن ما اًی خطٌَ

سا تاشای تشگاضاسی   او  تاِ اسایاى ّاا     ٍاس ضٍ حضَس ٍصاستخاًِ دس تشًاهِ ّای خطٌَاسُ تسیاس الصم ٍ ضشٍسی است ٍ 

ِ        خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم سا تدویع ٍ  ٍاتسایِ   اص عش ك تٌیااد تایي الوللای اهاام سضااعلیِ الساالم اا

تا تطَد اص ا ي عش ك  تاایذ اشدًذتَلیذ    گضاسش تحلیلی تش ٍصاستخاًِ است سا میطٌْاد ًوَدًذ ٍ  تَسظا داد ضذُ  ٍ

ا طاى ٍخَد هعاٍى لشاى ٍ عیشت ٍ تٌیادّا ی هاًٌذ غذ ش سا تشای تْاشُ گیاشی اص    خالّا ضٌاسا ی ٍ سٍی آى ااس اٌین.

تَخاِ تاِ    هام سضاعلیِ الساالم الصم داًسایٌذ ٍ اظْااس داضایٌذ    لوللی اظشفیت ّای هَخَد تشای اسیوشاس خطٌَاسُ تیي ا

   هثال لن سٍی ضخصیت حضشت فاعوِ هعصَهِ سالم ا... علیْا ٍ ضشٍسی استالصم  ظشفیت ّای اسیاًی دس تشگضاسی

ّشا سا هحاَس فعالیات ّاا    ٍ حضشت ص هحوذ صلَات ا... علیِدس اسیاى ّای هشصًطیي  ا اّن تسٌي هحَس تَدى حضشت 

 اص عش اك هعاًٍات لاشآى ٍ عیاشت      تحض لشآى اِ هی تَاًذ هثٌا تاضذ  دس خطٌَاسُ اهام سضااعلیِ الساالم  لشاس دّین ٍ 

 تِ لشآى مشداخیِ ضَد. ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی

 جوع تٌذی ٍ هصَتات:

ذُ هَاسد ر ن سا تِ عٌاَاى هصاَتات ا اي    دس ما اى خٌاب آلای دایش ضشغاهی دس خوع تٌذی هزااشات ٍهثاحض هغشح ض

 ًطست عشح ًوَد ٍ هَسد تا یذ حاضشاى لشاس گشفت.
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 همشس ضذ تا تَجِ تِ ضشٍست اًجاام تشًاهاِ ّاای هَضاَعی جطاٌَاسُ تایي الوللای اهاام سضااعلیِ الساالم            -1

جاام هشاحال   ضیَُ ًاهِ تشگضاسی تشًاهِ ّا تا استاًذاسد ّای یه تشًاهِ هلی تَسا  تٌیااد تاذٍیي ٍ اا  اص اً    

 تصَیة تِ استاى ّا اتالغ گشدد.

همشس ضذ تشای استماء تیص اص ایص جطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم ٍ تمَیت تشًاهاِ ّاای هَضاَعی     -2

استاى ّا ٍ تْشُ گیشی اص ّن افضایی هعاًٍت لشآى ٍ عتشت ٍ تٌیاد غذیش ٍ ... تفاّن ًاهِ ّای هطتشن وِ هٌجاش  

 ادُ اص اعتثاسات هعاًٍت لشآى ٍعتشت ضَد هٌعمذ گشدد.تِ جزب تَدجِ ٍ استف

همشس ضذ تٌیاد تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم تالش ًوایذ تا اص طشیك تخص ّای ریاشت  تخاص سضاَی تاِ      -3

 جطٌَاسُ ّای فجش افضٍدُ ضَد تا هٌجش تِ تَلیذ آثاس فاخش ٍ هاًذگاسی دس ایي جطٌَاسُ گشدد.

 سضاعلیِ السالم تِ هعاًٍت لشاى ٍ عتشت ٍصاست ایطٌْاد گشدد.همشس ضذ چاج لشاى حضشت اهام  -4

همشس ضذ تا تَجِ تِ اضتشاوات جغشافیایی ٍ ووه تِ تشًاهِ ّای جطٌَاسُ تِ صَست هلی ظشفیت ّای هَجاَد ٍ   -5

 اًجوي ّای ّش استاى  تِ سایش استاى ّای هٌطمِ یا هٌاطك ووه وٌٌذ.

 هٌاطك تِ یىذیگش ووه وٌٌذ.همشس ضذ تش اًجام داٍسی اثاس استاى ّا دس  -6

 همشس ضذ هٌطمِ یه تا تَجِ تِ دیٌی تَدى هَضَعات ضعاس سال ًذاضتِ تاضٌذ. -7

 همشس ضذ دس صَست اضثاع هَضَع دس ّش استاى تشًاهِ دیگشی ایطٌْاد ٍ جایگضیي گشدد. -8

تِ جوع تٌذی همشس ضذ هحَس تشًاهِ ّای استاى ّای هٌطمِ یه سضَی تاضذ ٍ دس صَستیىِ استاى دس اتاق فىش  -9

 تشسٌذ هی تَاًٌذ دس تخص ٍیژُ هحَسّایی تا هَضَع یىی اص ائوِ هعصَهیي سا تِ جطٌَاسُ تیفضایذ.

همشس ضذ احادیث حضشت اهام سضاعلیِ السالم تا تَجِ تِ عوك هعٌایی ٍهفَْهی واِ داسد تاِ عٌاَاى هحاَس      -10

 .ّوایص ّا هَسد استفادُ ٍ اص جولِ دس ّوایص حذیث سضَی لن لشاس گیشد

 همشس ضذ دس فشاخاَاى تشًاهاِ ّاای هَضاَعی جطاٌَاسُ تایي الوللای اهاام سضااعلیِ الساالم تاِ هَضاَع              -11

 حضشت فاطوِ هعصَهِ سالم ا... علیْا ٍ حضشت احوذتي هَسی علیِ السالم)ضاّچشاغ( اشداختِ ضَد.

 همشس ضذ تصویوات دس ایي ًطست ّا تشای استاى ّای عضَ هٌطمِ الصم االجشا تاضذ. -12

ًطست ّای هٌطمِ ای تا هَضَع جطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاعلیِ السالم تِ صَست فصلی اًجام ٍ  همشس ضذ -13

 دس لن تشگضاس ضَد. 1ًطست آیٌذُ هٌطمِ 



 
 تاسوِ تعالی

تْشاى -1ًطست واسگشٍُ هٌطمِ صَستجلسِ   

 علیِ السالمجطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاتا هَضَع 

 اداسُ ول فشٌّگ ٍ  اسضاد اسالهی استاى تْشاى هحل:     10:00  ساعت: 19/7/94تاسیخ: 1 ضواسُ جلسِ :

 

 دس ما اى ا ي ًطست تشًاهِ ّای هَضَعی ر ن تِ تصَ ة سسیذ:

 تشگضاسی جطٌَاسُ آٍاّا ٍ ًَاّای سضَی تَس  استاى تْشاى -1

 ستاى لنّوایص حذیث سضَی تَس  ا -2

 جطٌَاسُ سساًِ ّای دیجیتال سضَی تَس  استاى لضٍیي -3

 جطٌَاسُ خَضٌَیسی سضَی تَس  استاى الثشص -4

 ّوایص اخالق ٍ آداب سضَی تَس  استاى هشوضی -5

 تَس  استاى سوٌاى تا عٌَاى وثَتش حشم اسُ داستاى سضَیجطٌَ -6


