
 
 ثبسوِ تؼبلی

ثٌذرعجبس -8ًشست وبرگزٍُ هٌطمِ صَرتجلسِ   
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اس ص  ػلیِ السالم زض اجطای هصَثبت ًطست آسیت ضٌبسی جطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضب هطٍسایی   ثب حضَض جٌبة آقابی ابضًا

ٍ هصَثِ ا ي ًطست هجٌی ثط ططح چگًَگی اجطای ثطًبهِ ّبی  8/7/99هؼبٍى هحیطم تَسؼِ هس ط ت ٍ هٌبثغ زض تبض د 

زض هَضَػی جطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضبػلیِ السالم زض ابضگطٍُ ّبی هٌطقِ ای ثب حضَض هاس طاى ااا اسایبى ّاب ٍ     

ْسی احوسی هس طاا هحیطم زفیاط ّوابٌّگی اهاَض اسایبى ّابی      اجطای زسیَضالؼوا اثالغی جٌبة آقبی زایط هحوسه

ثب حضاَض جٌابة آقابی     22/7/99هَضخ  چْبضضٌجِضٍظ  اطَض 8هٌطقِ  ًطست ابضگطٍٍُظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی، 

 هاس طاا  هابحَظی  حویسُ زایط سطابضذبًنالوللی اهبم ضضبػلیِ السالم ٍ سیسجَاز جؼفطی هس طػبها هحیطم ثٌیبز ثیي 

 اساالهی  اضضابز  ٍ فطٌّاگ  هحیطم هس طاا قٌَاتی ّوب َى آقبی جٌبة، ثَضْط اسیبى اسالهی اضضبز ٍ فطٌّگ مهحیط

ثاب   ّطهعگابى  اسایبى  اسالهی اضضبز ٍ فطٌّگ هحیطم هس طاا ًژاز زضٍ ص ػلیطضب زایط آقبی جٌبةٍ  ذَظسیبى اسیبى

 جٌابة آقابی   . زض اثیاسا  ضاس  ثطگعاضزض اسیبى ّطهعگبى  هَضَع آسیت ضٌبسی جطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضبػلیِ السالم

زایط زضٍ ص ًژاز هس طاا هحیطم فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی اسیبى ّطهعگبى اِ هیعثبًی ا ي ًطست ضا ثط ػْسُ زاضایٌس  

ٍ اظ حضَض هْوبًبى گطاهی ثطای حضَض زض هطاسن اذییبهیاِ ًْوایي    گفیٌسثِ اػضبء هحیطم ٍ هْوبًبى گطاهی ذیطهقسم 

 جطٌَاضُ تئبتط اَزک ٍ ًَجَاى ضضَی تطکط ٍ قسضزاًی ًوَزًس. 

   8ٍ دثیز وبرگزٍُ هٌطمهِ   ثَشْز استبى اسالهی ارشبد ٍ فزٌّگ هحتزم هذیزول هبحَسی حویذُ دوتز سزوبرخبًن

اطَض  8ضوي گطاهیساضت حضَض هْوبًبى گطاًقسض ٍ اػضبء هحیطم ابضگطٍُ اظْبض زاضیٌس سَهیي ًطست هس طاى هٌطقِ 

زاضای سِ زسیَضابض است اِ زض اٍلیي زسیَض ثِ هَضَع آسیت ضٌبسی ٍ ثطضسی ًقبط ضؼف ٍ قَت جطٌَاضُ ثیي الوللی 

ٍضٍز ا ي جطاٌَاضُ زض زسایَضابض فطٌّاگ ٍ    اذیِ هی ضَز. پطز 8/7/99اهبم ضضبػلیِ السالم پیطٍ هصااطات جلسِ هَضخ 

، الظم ثِ ًظط استزض ا طاى  هضجغ ًَضاًی اش اضضبز اسالهی  ک ًقطِ قَت است ثطای  هیعثبًی اظ تٌْب اهبم ّوبهی اِ

هی ضسس  ک زسیگبّی هثا ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی هیَلی آى ثبضٌس ا طبى ّوچٌیي تطکیا اتاب  فکاط ضا زض   

 ضسایسى ثاِ    ثاطای پایص ثیٌای ضاّای     ثاط ت ػوق ثرطی ثِ ثطًبهِ ّبی جطٌَاضُ ضا ثسیبض اضظضوٌس زاًسیٌس ا طبى جْ

 ا سُ ّبی هطزهی جطاٌَاضُ اضابضُ ًوَزًاس ٍ ثاط  اطفِ جاَ ی ٍ اسایفبزُ اظ ّان افعا ای زسایگبُ ّابی ثطگعاضاٌٌاسُ             

 جطٌَاضُ اهبم ضضبػلیِ السالم تَ یِ ًوَزًس.
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اظ هیعثبًی جٌبة آقابی  : ا طبى فزی هذیزعبهل هحتزم ثٌیبد ثیي الوللی اهبم رضبعلیِ السالمجٌبة آلبی سیذجَاد جع

زایط زضٍ ص ًژاز ثطای تطکیا ا ي ًطست ٍ ّوبٌّگی ثسیبض ثطًبهِ ض عی ضسُ زثیط هحیاطم ساطابضذبًن هابحَظی زض    

 ض ازاهاِ فطهَزًاس اظ جولاِ    تطاکط ٍ قاسضزاًی ًوَزًاس. ا طابى ز     8تطکیا ٍ زػَت اظ اػضاب هحیاطم اابضگطٍُ هٌطقاِ     

سیبست ّبی ثطاعاضی ا ي ضذساز ػظین ا ي است اِ ّوبًگًَِ اِ زض زِّ اٍل هحطم هطزم ثاِ  اَضت ذَزجاَش زض    

هطاسن ػعازاضی حضطت اهبم حسیي ػلیِ السالم ٍ ضَضآفط ٌی زضا ي زِّ ضطات هی اٌٌس، زِّ اطاهات ًیاع زض ا جابز    

 هَظُ ّبی ز ٌی ًیاع هبًٌاس زّاِ ػبضاَضا ثاِ  اَضت ذَزجاَش ٍ هطزهای         هَج ضبزی ٍ ضَضآفط ٌی هؼٌَی هلْن اظ آ

اًجبم ضَز ٍ ااٌَى ا ي ٍظیفِ زض زِّ اطاهت ثؼْسُ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی قطاض گطفیاِ اسات ٍ هجاطی ا اي     

فبزُ جط بى سبظی ازاضات اا فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی ّسیٌس اِ هی ضَز ثب پیص ثیٌی ّبی الظم زض طَل سبل ٍ ثب اسی

اظ ّن افعا ی زسیگبُ ّبی اسیبى ٍ هحَض ت ازاضات اا فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی ثِ ا ي ّاس  اضظضاوٌس جبهاِ ػواا     

 پَضیسُ ضَز.

 ااٌاَى ااِ    اواک های اٌاس   ا ي ثبظ هٌْسسای زض ضٍش ّاب   ،  ضَزثبظًگطی  ضَز تب زض ضٍش ّبش زض ا ي ًطست تال

زض ا ي ظهیٌِ ًِ تٌْب ّن پبی هطزم ثلکاِ پیطایبظ   ِ ضسُ است  ک جط بى هطزهی ضٌبذیثِ ػٌَاى زِّ اطاهت زض اطَض 

ٍ ا ي هَضَػبت ّس  ا ي ًطست هی ثبضس اِ زض ًظط است زض ا ي ًطست  ًوب ینثطای ثطًبهِ ض عی ّبی الظم حطات 

 ثِ ضاّکبضّبی هٌبست ثطای آى زست  بثین.

 :ّزهشگبى استبى اسالهی ارشبد ٍ فزٌّگ هحتزم هذیزول ًژاد درٍیش علیزضب دوتز آلبی جٌبة

فطهَزًس ثب اسیفبزُ اظ ظطفیت ّفیِ ّبی فطٌّگی زض فضبی ضضَی ثطًبهِ ض عی ضَز اِ ثبػث آضٌب ی هطزم اسیبى ّبی 

اطَض ثب فطٌّگ ثَهی ثب ضٍ کطز ضضَی ٍ فطٌّگ ػوَهی اسیبى ّبی جبی جبی اطَض های ضاَز ٍ اظ زل ا اي فضاب     

. جٌبة آقبی زایط زضٍ ص ًژاز ثط تطکیا ضَضای ثطًبهِ ض عی ٍ تَلیس اثط ذالقیت ّب ٍ جط بى سبظی ضکَفب ذَاّس ضس

 زض اسیبى ّب تبایس اطزًس. زض ا ي ضاسیب اظ ظطفیت ّبی اسیبى، زسیگبُ ّب، حَظٍ بى ٍ زاًطگبّیبى ثْاطُ ثاطزاضی ضاَز    

ٍ ٍظیفاِ ضاّجاطی زض    هس طػبها ثٌیبز هٌصَة هی ضًَسحَظٍی زاًطگبّی اِ ثب حکن ٍظ ط  ب  ٍ ا ي تطایت اظ ًرجگبى

ٍ ... ًیابظ ثاِ پاژٍّص زض اثؼابز      ، ٌّطی، ػلوای فطٌّگی ،تؼییي ضاّجطزّبی تَلیس زاضیِ ثبضٌس. ا ٌکِ هب زض آثبض ًوب طی
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  اظ ظٍا ابی ساطحی ٍ الیطاِ ای ظًاسگی اهابم ضضاب ػلیاِ الساالم        ثب س هؼطفیی حضطت اهبم ضضبػلیِ السالم زاض ن ٍ 

ِ السالم زض تَلیاس  ػبهِ جب افیبزُ است ثِ ظٍا بی ػوقی ٍ هؼطفیی حضطت اهبم ضضبػلی اِ زض فطٌّگ)آَّ، پطًسُ ٍ ...( 

 ٍا ابی ظًاسگی اهابم ضضابػلیِ الساالم      پاطزاذیي ثاِ ظ   ثاب . لصا ثپطزاظ نثِ هجبحث تفسیطی ٍ هؼطفت ضٌبسی اهبم آثبض ٍ 

م ضضبػلیِ السالم گبم ّابی  زض ضٌبذت ٍ هؼطفت جبهؼِ ثِ حضطت اهبهی تَاى هٌبظطات حضطت زض ضَضای ضاّجطزی  ٍ

 هَثطی ثطزاضت.

 :خَسستبى استبى اسالهی ارشبد ٍ فزٌّگ هحتزم هذیزول لٌَاتی ّوبیَى آلبی جٌبة

ثب تطکط اظ هیعثبًی جٌبة آقبی زایط زضٍ ص ًژاز ٍ ّوکبضاى هحیطم ا طبى اظْابض زاضایٌس زض سابل ّابی اذیاط ثاطای       

ثب ضٌبذت ٍ هؼطفت آهیریِ اِ ثطگعاضی  ک جطٌَاضُ تالش هی اٌین ٍ اویط ثِ ٌّطهٌساى ٍ ػَاطف ٍ احسبسبت ضبى 

ا ٌکِ سیسین ٍ هکبًیعم زاٍضی هجیٌی ثط  ک جط ابى ضقابثیی    زض زاٍضی آثبض ًیع ثب تَجِ ثِ ٍ اظ آًجب اِ ضسُثبضس تَجِ 

هی ضَز تؼسازی اظ تَلیساٌٌسگبى آثبض ضضب ت ضبى جلت ًطَز ٍ زلطکسیِ ضًَس لصا ثب س  ک ًظوی اظ ًاَع   سجتاست 

ین زض ًظن ز ٌی ثِ ا ي جطٌَاضُ زازُ ضَز ٍ اظ قبلت ّب ی اِ اهطٍظُ زض جطٌَاضُ ّبی ز گط اسیفبزُ هی ضَز پطّیع اٌا 

ا ي جطٌَاضُ اِ ثِ ًبم هجبضک حضطت اهبم ضضبػلیِ السالم هٌیست است ثب س ا جبز اًگیعُ اٌین ٍ ثب افعا ص هجلغ جَائع 

 اًگیعُ ّبی الظم ضا زض تَلیس اثط ا جبز ًوب ین.

ثِ هبًٌاس   ا طبى ّوچٌیي ضیَُ ثطگعاضی هطزهی ثب اسیفبزُ اظ ػالئق، ػَاطف ٍ احسبسبت ٍ اضازت ّبی هطزم ٍال یوساض

ّوچٌیي ثطًبهِ ض عی ثاطای  ضسى ا ي هطاسن ضا تَ یِ ًوَزًس ٍ  ًچِ اِ زض زِّ ػبضَضا اتفب  هی افیس پطّیع اظ زٍلییآ

پطٍضش، تطثیت ٍ ازاهِ فؼبلیت ٌّطهٌساًی اِ زض ا ي جطٌَاضُ اسیؼسازضبى اطف ضاسُ اسات اًجابم ضاَز تاب اظ تکاطاض       

 . ا طابى ػاالٍُ ثاط ترییاط زض ضایَُ ّاب       ضکَفب ضسُ ثطًبهاِ ض اعی ًواب ین    ثپطّیع ن ٍ ثطای ًگْساضی ا ي اسیؼسازّبی

 ترییط ًوب س.هیٌبست ثب ضٍش ّب اظْبض زاضیٌس اِ قبلت ّب ّن ثب س 

ثب سبظهبى تجلیربت اسالهی  َضت ثگیطز تب اػضبء ّیبت اهٌبء هسبجس ٍ ذیط ي ّن زض ا ابم  الظم اظ طط ق ثٌیبز گفیگَی 

ٍز پیسا اٌٌس تب ّوبًطَض اِ ثطای ا بم ػعازاضی ّب حضَض هی  بثٌس زض زِّ اطاهات ًیاع ثاب    جطي ٍ سطٍض زِّ اطاهت ٍض

اًجبم ًصٍضات ٍ ثطًبهِ ض عی ثطای اػیبز زِّ اطاهت ًیع فؼبلیت ًوب ٌس حضَض  بثٌس ٍ اظْبض زاضیٌس ثطًبهِ ّبی هَضَػی 
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ضضٌبسبى ٍ هیرصصبى آسیت ضٌبسی ٍ ثبظًگطی جطٌَاضُ اهبم ضضبػلیِ السالم  ک زسیِ ثٌسی ضَز ثب ًظط تؼسازی اظ اب

 ضَز.

 :جٌبة آلبی هَحذی هعبٍى هحتزم ٌّزی ادارُ ول فزٌّگ ٍ ارشبد اسالهی استبى ّزهشگبى

 ًاس اٍلایي   زٍضُ ثطگعاضی جطٌَاضُ تئبتط اَزک ٍ ًَجَاى ضضَی زض ّطهعگبى ثاِ چٌاس تْس اس اضابضُ ًوَز     9ثب اضبضُ ثِ 

هحیَا ٍ تکطاض ٍ ػسم پژٍّص ابفی است. ا طبى ّوچٌیي ثط ثبثت هبًسى گطٍُ ّبی ضطات اٌٌاسُ   آى ذال يٍ هْویط 

اطَض زض ا ي جطٌَاضُ  حطفِ ایزٍضُ ثطگعاضی اضبضُ ٍ آسیت ضٌبسی الظم ثطای ا ٌکِ ػلت ػسم ضطات گطٍُ ّبی  9زض 

پژٍّص زض هَضَػبت ٍ ثْطُ گیطی اظ هطابٍضُ ّابی هاصّجی     اًجبم ا ٌکِ ٌّطهٌساى تئبتطی اطَض ثِ ضٌبسب ی ضَز ٍ

اثط ضسیسُ ثِ جطٌَاضُ اضبضُ ًوَزًس اِ زض ّوِ ا ي آثبض آّاَ ٍ اجاَتط هَضاَع قبلات ا اي       00تطَ ق ضًَس. ا طبى ثِ 

ّب ذبلی است ٍ اظْابض زاضایٌس اگاط     ًوب صتئبتطّب ثَزُ است ٍ سَال ا ي است اِ چطا جبی پژٍّص ٍ تحقیق زض ا ي 

ضٍاًطٌبسای ااَزک ٍ   زض فطاذَاى اػالم گطزز ٍ آثبض ثطاسبس ا اي هحَضّاب ٍ   طَز  ک  ب چٌس حس ث ثِ ػٌَاى هحَض ث

. ا طبى ّوچٌیي ثِ آسیت ثسیبض جسی اِ ثطًبهِ ّبی جطٌَاضُ اهبم ضضابػلیِ الساالم ضا   گطززاقیضبػبت ا ي سي تَلیس 

افعٍزًس ضکا اجطا ی ًوب ص اَزک ٍ ًَجَاى ضضَی ضا  ٍاضبضُ ًوَزًس زٍلیی ضسى ثطًبهِ ّبست ٍ آى تْس س هی اٌس 

ٍ ثِ ضکا تئبتطّبی ذیبثبًی اِ ثْطُ گیطی اظ ضکا اجطای اسالهی ٍ ا طاًی  ذبضج ضَزاظ ضکا  حٌِ ای ٍ ػطٍسکی 

 ّوچٌیي ثِ تسٍ ي  ک ثطًبهِ ضاّجطزی ثاطای جطاٌَاضُ تئابتط ضضاَی ااَزک ٍ ًَجاَاى اضابضُ ًوَزًاس         جط ن ٍ زاضز ث

َزى ًیطٍّبی زثیطذبًِ اسیبى ّبی هجطی ثطًبهِ ّبی جطٌَاضُ ٍ سفبضش اثط ثطای ا ي جطٌَاضُ ضا ثب تَجِ ثاِ  ٍ ثبثت ث

 ضسُ است تَ یِ ًوَزًس. هطبلجِ هطزهیا ٌکِ جطٌَاضُ تئبتط اَزک ٍ ًَجَاى زض اسیبى تجس ا ثِ  ک 

 ٍ ارشبد اسالهی استبى ّزهشگبى:اداری هبلی ادارُ ول فزٌّگ هحتزم هعبٍى  علی ثٌذرعجبسی غالهیجٌبة آلبی 

ا طبى اضبضُ ًوَزًس اِ ٌَّظ ّس  ثطگعاضی جطٌَاضُ تئبتط ضضَی زض اسایبى تجیایي ًطاسُ اسات ا طابى ثاط ضاطٍضت        

ثِ ّع ٌِ ثط ثاَزى ا اي    ٍ ثب تَجِثطگعاضی ا ي جطٌَاضُ ثطای ذبًَازُ ّب ٍ قطط اَزک ٍ ًَجَاى اسیبى تبایس ًوَزًس . 

 ثَزجِ ضا ًوَزًس. جطٌَاضُ زضذَاست تطهین
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ادارُ ول فزٌّهگ ٍ ارشهبد    صبدق ارشیب هسئَل هحتزم دفتز ارسیبثی عولىزد ٍ پبسخگَیی ثِ شىبیبتجٌبة آلبی 

 اسالهی استبى ّزهشگبى:

ا طبى ثط تقَ ت اجطای ثطًبهِ ّب ٍ هطزهی ضسى ا ي جطٌَاضُ ٍ ّوچٌیي ثِ ثْطُ گیطی اظ احبز ث حضطت ثطای تؼییي 

 .زاضیٌسهَضَػبت ٍ هضبهیي ًوب ص ّب زض جطٌَاضُ تَ یِ 

 پژٍّشی هذیزول ٍ عضَ اتبق فىز جشٌَارُ :هحتزم هشبٍر  جٌبة آلبی هجیذ سزًی سادُ

 ژٍّص، اسیفبزُ اظ هطبٍضُ ّبی هصّجی، هطابٍض ي ااَزک ٍ ًَجاَاى زضتَلیاس هحیاَا      ا طبى سفبضش هیي، تحقیق ٍ پ

 اَزک ٍ ًَجَاى تَجیِ اضظضوٌسی ضا اضائِ ًوَزًس. آهبزُ سبظی  ک ثسیِ ثطای اضتقبء جطٌَاضٍُ 

 جٌبة آلبی سیذجَاد جعفزی هذیزعبهل هحتزم ثٌیبد ثیي الوللی اهبم رضبعلیِ السالم:

اِ سطابضذبًن زایط هبحَظی زض جلسِ زاضیٌس تطکط هی اٌن ٍ اظ ًظطات ثسیبض ذَثی اِ اػضاب  اظ هس ط ت ثسیبض ذَثی 

هَضز ثَز ٍ زسیوب ِ ابض هب زض ثٌیبز ذَاّس ثَز ٍاظ ًظطات اضظضوٌس آقبی زایط زضٍ ص ًاژاز ااِ ثاطای هاب      98جلسِ اِ 

ب ُ زاضیٌس تطکط های ااٌن ا طابى ثا    حکن ضاّجطز زاضز ٍ اظ ًظطات جٌبة آقبی قٌَاتی زض ذصَظ هطزهی ضسى جطٌَاض

ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی فطهَزًس ًْبز ٌِ اطزى فطّگ ضضَی زض جبهؼِ زض ٍاقغ ٍ ٍظب ف اّسا   اضبضُ ثِ قبًَى

ثطًبهاِ ّابی   ّوبى ًْبز ٌِ ًوَزى فضبئا اذالقی زض چبضچَة قبًَى اّسا  ٍظاضت اضضبز اسالهی است ااِ اظ طط اق   

فطهب طای اظ اهابم حساي    ا طابى ثاِ    هی ضَز. ّبی ز ٌی ثِ ٍ ژُ اّا ثیت ػلیْن السالم هیسطٌّطی ثب الْبم اظ آهَظُ 

اِ ضاُ ثطٍى ضفات اظ هطاکا ضا پیاسا     ّیچ گبُ جوبػیی زٍض ّن جوغ ًطسًس هگط ا ي ًساضبضُ ًوَز هجیجی ػلیِ السالم

هصاسا  ا اي   ى زض اتاب  فکاط ضا   ابضضٌبسبى ز ٌی، هطبٍضاى فطٌّگی ٍ هحققیي، زاًطگبّیبى ٍ حَظٍ اب حضَض . ًوَزًس

ضاُ ثطٍى ضفت اظ هطکالت ثاطای  تطکیا اتب  فکط ثب ا ي تطایت هی تَاًس  تَ یِ ًوَزًس اِفطهب ص هؼصَم زاًسیٌس ٍ 

ا سُ پاطزاظی ًوب اس،    هی تَاًساتب  فکط ًوب س، ضضَی ضا ثِ جبهؼِ ػطضِ ز ٌی ثِ ٍ ژُ فطٌّگ ًْبز ٌِ ًوَزى فطٌّگ 

 ٍ هب ضا ثِ ضسیسى اّسا  جطٌَاضُ اوک اٌس. ضاّجطز اضائِ ًوب س ضاّکبض تؼییي ًوب س ٍ
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 جوع ثٌذی ٍ هصَثبت:

زض پب بى ًطست سطابضذبًن زایط هبحَظی ثِ جوغ ثٌسی هجبحث هططح ضسُ پطزاذیٌس ٍ هَاضز ش اا ثاِ ػٌاَاى هصاَثِ     

 هَضز تب یس حبضطاى قطاض گطفت.

تشىیل شَد ٍ شَرای تَلیذ  ارتمبء هحتَا ٍ تَلیذات جشٌَارُ تئبتز وَدن ٍ ًَجَاى رضَی همزر شذ ثزای  -1

 .اتبق فىز  تصوین گیزی گزدد. شَرا درثزای چگًَگی تشىیل 

جشهٌَارُ ثزگهشار    ارائِ اثهز ثِ صَرت همزر شذ در اتبق فىز درخصَص ایٌىِ آثبر داٍری داشتِ ثبشٌذ یب  -2

 .گزددد تصوین گیزی شَد

ثب تَجِ ثِ هعٌب ٍ هفَْم عویمی وِ دارًذ در هحَرّهبی  احبدیث حضزت اهبم رضبعلیِ السالم  اس همزر شذ -3

 فزاخَاى ثزًبهِ ّبی هَضَعی استفبدُ شَد.

همزر شذ در اتبق فىز درخصَص ٍاگذاری اجزای ثزًبهِ ّبی هَضَعی ثِ تشىل ّبی هزدهی ثهب ًاهبرت    -4

 یزی شَد.تصوین گ 8ادارات ول فزٌّگ ٍارشبد اسالهی هٌطمِ 

 سبلِ تذٍیي ٍ ارائِ شَد. 5همزر شذ در اتبق فىز ثزای ّز جشٌَارُ یه ثزًبهِ راّجزدی  -5

همزر شذ در اتبق فىز اس ٍجَد ًخجگبى، داًشگبّیبى، حَسٍیبى ٍ ... ثزای شٌبسبیی راّىبرّبی تَلیذ هحتَا  -6

 پژٍّش ٍ ارتمبء سطح ثزًبهِ ّب استفبدُ گزدد.

َارُ تئبتز رضَی وَدن ٍ ًَجَاى پس اس طزح ٍ ثزرسهی در اتهبق فىهز    همزر شذ تغییز شىل اجزای جشٌ -7

 گزدد. پیشٌْبدایي جشٌَارُ ثِ ثٌیبد 

همزر شذ در جشٌَارُ تئبتز وَدن ٍ ًَجَاى رضَی ّزهشگبى، جشهٌَارُ شهعز رضهَی بدعجهل خشایهی ،       -8

در صَرت تصَیت اتبق فىز ّزیه اس ثزًبههِ ّهبی هَضهَعی ایهي      ٍ جشٌَارُ هشبعزُ رضَی خَسستبى

 ثخش ٍیژُ اّل ثیت عصوت ٍ طْبرت ًیش ثِ عٌَاى هحَر در فزاخَاى جشٌَارُ ثیبیذ. استبى ّب

همزر شذ اس ظزفیت استبى ّبی هٌبطك در جْت ّن افشایی ٍ استفبدُ اس ظزفیت اًجوي در جْهت تمَیهت    -9

 گیزی شَد.ثزًبهِ ّبی هَضَعی جشٌَارُ ثْزُ 
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 گزدّوهبیی  ٍ همزر شذ اتبق ّبی فىز ثب حضَر وبرشٌبسبى هذّجی، هعزفتهی ٍ ٌّهزی ٍ ... شهىل گیهزد      -10

 هٌطمِ تشىیل شَد ٍ تجبدل ًاز ٍ ّن اًذیشی صَرت گیزد. فىز اتبق ّبی

پس اس طزح ٍ ثزرسی در اتهبق فىهز ّهز جشهٌَارُ در      8هٌطمِ همزر شذ هحَر ثزگشاری جشٌَارُ ّبی  -11

 استبى ثِ ثٌیبد ثیي الوللی اهبم رضبعلیِ السالم اعالم شَد.

در استبى ثَشْز ٍ ثِ هیشثبًی ادارُ ول فزٌّگ ٍ ارشبد  8همزر شذ اٍلیي گزدّوبیی اتبق ّبی فىز هٌطمِ  -12

 اسالهی استبى ثَشْز تشىیل شَد.

غزافیبیی ٍ ووه ثِ ثزًبهِ ّبی جشٌَارُ ثِ صَرت هلهی ظزفیهت ّهبی    همزر شذ ثب تَجِ ثِ اشتزاوبت ج -13

 هَجَد ٍ اًجوي ّبی ّز استبى  ثِ سبیز استبى ّبی هٌطمِ یب هٌبطك ووه وٌٌذ.

 

 زض پب بى ا ي ًطست ثطًبهِ ّبی هَضَػی ش ا ثِ تصَ ت ضسیس:

 تَسط استبى خَسستبىشعز رضَی ثِ سثبى عزثی بیبدهبى دعجل خشائی   ثیي الوللی ثزگشاری جشٌَارُ -1

 جشٌَارُ هشبعزُ رضَی تَسط استبى ثَشْز -2

 تئبتز وَدن ًٍَجَاى رضَی تَسط استبى ّزهشگبىجشٌَارُ  -3

 جلَُ ّبی فزٌّگ رضَی در ٌّزّبی گزافیىی تَسط استبى سیستبى ٍ ثلَچستبىجشٌَارُ  -4

 

 


