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 هظَتات دػتَس واس

دستگبُ ّابی  ثشسسی ٍ تصَیت فشاخَاى ّبی پیطٌْبدی ثشًبهِ ّبی هَضَػی  .1

 ػضَ جطٌَاسُ

  ػخٌی اص اهام سضاػلیِ الؼالم دس تواهی فشاخَاى ّا

 روش شَد.

  ػثه صًذگی تا »اضافِ شذى تخش ٍیظُ تا ػٌَاى

دسفشاخَاى ٍ اًتخاب یىٌفش تِ  «سٍیىشد التظاد هماٍهتی

 ػٌَاى تشگضیذُ

  دس فشاخَاى روش شَد وِ ّضیٌِ ایاب ٍرّاب ٍ اػىاى

 ذُ دتیشخاًِ هی تاشذتشگضیذگاى جشٌَاسُ تشػْ

  ُولیِ فشاخَاى ّا هطاتك فشهت ٍ شىل هشخض شذ

 تَػط تٌیاد ٍ وویؼیَى فشٌّگی تٌظین ٍ تْیِ شَد.

  ًفشات اٍل تا ػَم تِ تشتیة جَایض : 

 سیال 000/000/10ًفش اٍل

 سیال  000/000/8ًفش دٍم 

 سیال  000/000/5ٍ ًفش ػَم 

 دس ّش تخش هی تاشذ.

  فشاخَاى ٍ  ّضیٌِ چاجسػایت اطل طشفِ جَیی دس

 اػتفادُ ًىشدى اص واؿز گالػِ

 .دس ّوِ فشاخَاى ّا فشم ثثت ًام لحاظ شَد 

 ضهثلؾ جَایض تشگضیذگاى خاسجی دٍ تشاتش هثلؾ جَای 

 داخلی تاشذ.

  جشٌَاسُ تیي الوللی شؼش سضَی تِ جشٌَاسُ هلی شؼش

 یافت. ػٌَاىسضَی تـییش 

  تَلیذ اثش  هختضجشٌَاسُ ادتیات وَدن ٍ ًَجَاى

تا هَضَع ادتیات وَدن ًٍَجَاى هی تَػط تضسگؼاالى 

 تاشذ.

 ػطح جَایض جشٌَاسُ هحشاب هَسد تَجِ ٍیظُ  استماء

 لشاس گیشد.

  تخش شؼش آصاد جشٌَاسُ شؼش هلی سضَی تا ّواٌّگی

 اداسُ ول وشهاى حزف شَد.

 م سضا)ع( دس دٍ جشٌَاسُ تیي الوللی ًاهِ ای تِ اها

تخش وَدن ًٍَجَاى ٍ تضسگؼال تشگضاس شَد ٍ تخش 

ًفش تِ ؿیش اص  ًفشات تشگضیذُ  8جَاى حزف گشدد ٍ اص 

 ًیض تمذیش شَد.

 



 

 

تجبدل ًظش دس خصاَظ ّوابٌّگی ٍ اػاهى ّوضهابى فشاخاَاى ثشًبهاِ ّابی         .2

 هَضَػی ثبتَجِ ثِ جذٍل ریل :

1 
سسوی اداسات کل ٍ آخشیي هْلت اسسبل فشاخَاى هصَة طی ًبهِ 
 دستگبُ ّبی ػضَ جطٌَاسُ

20/8/94 

2 
اػهى سشاسشی فشاخَاى ّوضهبى ثب سبلشٍص هیهد حضشت اهبم هَسی 

 الکبظن)ع(
 )تَصیغ فشاخَاى چبح ضذُ دس سطح کطَس ٍ لشاسدادى سٍی سبیت ّب (

28/8/94 

 

 

  فشاخَاى هظَب طی ًاهِ سػوی اداسات ول تا

 اسػال شَد.تِ تٌیاد  20/8/44تاسیخ 

  سٍی ػایت  28/8/44تواهی فشاخَاى ّا تا تاسیخ

 جشٌَاسُ لشاس گیشد.

  چاج ٍ  15/4/44فشاخَاى جشٌَاسُ تا تاسیخ

 اسػال شَد.

تجبدل ًظش دس خصَظ سبصٍکبس اًتخبة ّیأت داٍساى ثب ّوبٌّگی ثٌیبد ٍ تأییاذ   .3

 هؼبًٍتْبی تخصصی ٍ حَصُ ّبی تخصصی

  صیش هی تاشذ:فشآیٌذ اًتخاب داٍساى تظَست 

هؼشفی ّیات داٍساى تِ تٌیاد تَػط اػتاى ٍ 

اسػال اػاهی تَػط تٌیاد تِ هؼاًٍت تخظظی 

فشٌّگی جْت تاییذ هؼاًٍت ٍ ػپغ دس طَست 

تاییذ هؼاًٍت اػاهی داٍساى اص طشیك تٌیاد تِ 

 اػتاى ّا اتالؽ هی شَد.

ثشگاضاسی   تجبدل ًظش دسخصَظ چگًَگی حضَس ثشگضیذگبى ٍ تکشین آًبى دس صهبى .4

 بهشاسن اختتبهیِ ثشًبهِ ّبی هَضَػی استبى ّ

  تَجِ تِ تىشین ٍ پزیشایی ٍ اػىاى هٌاػة

تشگضیذگاى ٍ هیْواًاى جشٌَاسُ دس تشگضاسی 

 هشاػوات افتتاحیِ ٍ اختتاهیِ

تجبدل ًظش دس خصَظ چگًَگی تؼبهل دثیشخبًِ ّبی استبًی جطاٌَاسُ ثاب ًابظشاى     .5

 ػوَهی، تخصصی ٍ اسصیبثی ػولکشد

  ّوىاسی اػتاى ّا تا ًاظشاى تخظظی اػضاهی

ٍاػتفادُ اص ظشفیت تخظظی آى ّا تِ ػٌَاى 

 هشاٍس

تخابة ًوبیٌاذُ    .6 ثاشای ػضاَیت ٍ ضاشکت فؼابل     کویسایَى  تجبدل ًظش دسخصَظ ًا

ٍاختتبهیاااِ  چْااابسدّویي دٍسُ  ٍ ًوبیطاااگبُ دسکویتاااِ تخصصااای هشاسااان افتتبحیاااِ 

َاسُ ثیي الوللی اهبم سضبػلیِ  السهم جطٌ

  ًِػشواس خاًن هْذیاى پَس ًوایٌذُ ًْاد وتاتخا

ّای ػوَهی وشَس دس تشگضاسی جشٌَاسُ ًْضت 

وتاتخَاًی سضَی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ وویؼیَى 

دسوویتِ تخظظی هشاػن  فشٌّگی تشای ػضَیت

افتتاحیِ ٍاختتاهیِ ٍ ًوایشگاُ چْاسدّویي دٍسُ 

اًتخاب  جشٌَاسُ تیي الوللی اهام سضاػلیِ الؼالم

 ذًذ.گشدی
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 هظَتات دػتَس واس

ثشاسبس ثشًبهِ ّبی تجبدل ًظش دسخصَظ تشهین اػضبء اتبق ّبی فکش  -1

هَضَػی استبى ّب ثب ثبصًگشی دس ضیَُ ًبهِ ٍ چگًَگی استفبدُ اص 

 ظشفیت ثبلمَُ آى ّب ثب تبکیذ ثش ًطست ّبی هٌظن

  ُدس  ،شیَُ ًاهِ تشىیل اتاق فىش 3دس هاد

تثظشُ ولوِ هذیشاى تِ هذیشاى دػتگاُ ّا ٍ 

 ًْادّا تـییش یاتذ.

  حزف شَد.(  1تثظشُ )اص ػٌَاى  1ػذد 

  ُشیَُ ًاهِ ٍاطُ حذالل هاّی یىثاس  6دس هاد

 تِ دٍ هاُ یىثاس تـییش یاتذ.

تجبدل ًظش ثشای چگًَگی تطکیل ًطست ّبی هٌطمِ ای هسئَالى  -2

دثیشخبًِ ّبی ًوبیٌذگی ّبی ثٌیبد دس استبى ّب ثشاسبس تمسین ثٌذی 

 گبًِ اداسُ کل اهَس استبى ّب  8هٌبطك 

 

 هشکضی، لضٍیي،سوٌبىتْشاى، الجشص، لن،  1هٌطمِ 

 گیهى،گلستبى، هبصًذساى 2هٌطمِ 

 کشدستبى،کشهبًطبُ، ّوذاى، ایهم، لشستبى 3هٌطمِ 

 یضد، کشهبى، جٌَة کشهبى، اصفْبى 4هٌطمِ 

 آرسثبیجبى ضشلی، آرسثبیجبى غشثی، اسدثیل، صًجبى 5هٌطمِ 

 خشاسبى سضَی، خشاسبى ضوبلی، خشاسبى جٌَثی 6هٌطمِ 

 چْبسهحبل ٍ ثختیبسی، کْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ فبسس، 7هٌطمِ

 ثَضْش، ّشهضگبى، ، سیستبى ٍثلَچستبى، خَصستبى 8هٌطمِ 

 

 

  تشگضاسی جلؼات هٌطمِ ای تش حؼة

ضشٍست تشای ّوىاسی ٍ ّن افضایی تْتش 

تشگضاسی جشٌَاسُ ّای  اػتاى ّای هٌطمِ دس

 هَضَػی

اصحبة فشٌّگ ّوفکشی ثشای چگًَگی تطکیل کبسگبُ ّبی آهَصضی  -3

 ٍ ٌّش هخبطت جطٌَاسُ ثب هحتَای هؼشفتی فشٌّگ سضَی دس استبى ّب

  ،ّوضهاى تا تشگضاسی جشٌَاسُ تٌا تش ضشٍست 

ًؼثت تِ تشگضاسی ًشؼت ّای هَضَػی 

تخظظی ٍ یا واسگاُ ّای آهَصشی تشای 

 هخاطثیي الذام شَد.



 

 

ّبی تجبدل ًظش دسخصَظ چگًَگی هشالجت ٍ صیبًت اص هؼٌَیت ثشًبهِ  -4

 هَضَػی جطٌَاسُ

  تَجِ تِ شاخض ّای دیٌی ٍ هزّثی دس

اًتخاب داٍساى ، هجشی ٍ ػایش دػت 

اًذسواساى تشگضاسی تشًاهِ ّای افتتاحیِ ٍ 

 اختتاهیِ جشٌَاسُ ّای هَضَػی

 ل وویتِ حجاب تشای ػتاد لضٍم تشىی

 ّش اػتاىهَضَػی  جشٌَاسُ

  تاویذ تش سػایت ضَاتط اتالؿی اص طشف تٌیاد

 دػت اًذسواساى جشٌَاسُ ّای اػتاًیتَػط 

تجبدل ًظش ثشای ایجبد ًظبم پیطٌْبدات ثشای ثشًبهِ ّبی هَضَػی ٍ  -5

 استفبدُ اص ایذُ ّبی هشدهی دس استبى ّب

 ایجاد تاًه ایذُ دس تٌیاد 

  تِ هٌظَس احظاء ٍ شٌاػایی ًظشات تٌیاد

هشدهی ًؼثت تِ تىویل ٍ اػتخشاج هحتَایی 

 ًوایذ.فشم ّای ًظشػٌجی الذام 

  ُػاخت تیضس تثلیـاتی تشای جوغ آٍسی ایذ

ّای هشدهی تَػط تٌیاد ٍ پخش اص طشیك 

 طذا ٍ ػیوا

 پژٍّص هحَسی دس تَلیذ آثبستجبدل ًظش دسخصَظ چگًَگی  -6

 ّای هَضَػی دس جشٌَاسُ  شٌاػایی خأل

تَػط اػتاى ّا جْت هواًت اص تىشاس 

 ػٌاٍیي

 اػتفادُ اص ظشفیت شَسای پظٍّشی اػتاى ّا 

تجبدل ًظش دسخصَظ اًتخبة یا  حاذیا اص حضاشت اهابم سضابػلیِ       -7
السهم ثب هَضَػبت هَسدًیبص سٍص جبهؼِ هجتٌی ثش سیشُ سضَی ثِ ػٌَاى 
هحتَای هؼشفتی ثخص ٍیژُ فشاخَاى ّبی ثشًبهاِ ّابی هَضاَػی ثاب     
لشاسدادى جبیضُ هتفبٍت دس ساستبی سج  صًاذگی اساههی ثاب سٍیکاشد     

 التصبد همبٍهتی

 هظَب شذ 

ثجت ًبم ٍ پزیشش آثابس اص طشیاك    اهکبى سٌجی ٍ چگًَگی ،تجبدل ًظش -8
 سبهبًِ الکتشًٍیکی پشتبل ضوس تَس

  هظَب شذ ثثت اطالػات ثثت ًاهی تَػط

هتماضی یا دتیشخاًِ ّای اػتاًی دس ػاهاًِ 

 .شَدالىتشًٍیىی پشتال شوغ تَع اًجام 

 تؼبهاال ثااب تجاابدل ًظااش دسخصااَظ ساابصٍکبسّبی تؼشیاا  ضااذُ ثااشای  -9
ثشًبهِ ّبی هَضَػی هؼبًٍت ّبی تخصصی ٍ حوبیت ّبی هضبػ  اص 

 استبى ّب

  ُطثك لشاسدادى تشًاهِ ّای هَضَػی جشٌَاس

دس رات تشًاهِ ّای فشٌّگی  سٍال لثلی

 هؼاًٍت اهَس فشٌّگی ٍ سفغ اشىاالت

  تؼییي ٍ اػضام ًاظشاى تخظظی تَػط

هؼاًٍت فشٌّگی تِ اػتاى ّا ٍ تمَیت 

ضشٍست ّوىاسی اػتاى ّا دس  ٍ  تؼاهالت

 ایي خظَص

 

  



 

 

 


