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 هصَثبت دستَر کبر

تسزسی ٍ تصَیة فساخَاى ّای پیطنٌْایی تسًاهنِ ّنای     .1

 ّای عضَ جطٌَازُ هَضَعی یستگاُ

 جَایش در ّوِ فزاخَاى ّبی پژٍّطی یکسبى ثبضذ.  -1

سفبرش همبلِ ثِ چْزُ ّبی تَاًوٌذ ٍ سزضٌبس در هَضَعبت  -2

هزتجظ دادُ ضَد ٍ ّشیٌِ آى هتٌبست ثب ًَع همبلِ ٍ ضخصیت 

صبحت همبم پیص ثیٌی ضَد ٍ همبالت سفبرضی اس دستَرکبر 

 داٍری خبرج ضَد. 

ی اس ثزًبهِ ّبی پژٍّطی حذف ضَد تب ثخص ًَللوبى ٍ آهبتَر -3

رٍیکزد تزٍیجی ٍ اثزثخطی در ثزًبهِ ّبی پژٍّطی تحت 

ضعبع همبالت ضعیف ٍ کلیطِ ای ٍ خذای ًبکزدُ کپی ثزداری 

 لزار گیزد. 

جٌَة استبى کزهبى در هَرد تذٍیي فزاخَاى در ثخص هحَرّب ٍ  -4

تعییي سیزهحَرّب تجذیذ ًظز ٍ حذاکثز ظزف یک ّفتِ پس اس 

 تبییذ اتبق فکز استبى ثِ ثٌیبد ارسبل دارًذ. 

 

تثنناین ً ننس یز خصننَظ ّونناٌّگی ٍ اعنن ى ّوصهنناى  .2

 فساخَاى تسًاهِ ّای هَضَعی تاتَجِ تِ جدٍن ذیل :

1 
آخسیي هْلت ازسان فساخَاى هصَب طی ًاهِ زسوی 

 ایازات کل ٍ یستگاُ ّای عضَ جطٌَازُ
20/8/94 

2 

سالسٍش هی ی اع ى سساسسی فساخَاى ّوصهاى تا 
 حضست اهام هَسی الکاظن)ع(

)تَشیع فساخَاى چاج ضدُ یز سطح کطَز ٍ لسازیایى 
 زٍی سایت ّا (

28/8/94 

 

 

همزر ضذ فزاخَاى ّبی هصَة کِ عی ًبهِ کتجی اس سَی استبى  -1

آثبى هبُ رٍی سبیت ّب لزار  22ثِ ثٌیبد ارسبل هی ضَد در رٍس 

 گیزد. ٍ خجزی ضَد ٍ کبر پذیزش آثبر آغبس گزدد. 

تثنناین ً ننس یز خصننَظ سنناشٍکاز اًت نناب ّینن ت یاٍزاى تننا  .3

 ت صصیّواٌّگی تٌیای ٍ ت یید هعاًٍتْای ت صصی ٍ حَشُ ّای 

هصَة ضذ لیست هطخصبت داٍراى ّز یک اس ّوبیص ّبی  -1

پژٍّطی ّوزاُ ثب رسٍهِ ثِ ثٌیبد ارسبل ٍ پس اس تبییذ ثٌیبد ثب 

 صذٍر اثالغ اس سَی هذیزکل استبى کبر خَد را آغبس ًوبیٌذ. 

تثاین ً س یزخصَظ چگًَگی حضَز تسگصیدگاى ٍ تکنسین آًناى    .4

 تسًاهِ ّای هَضَعی استاى ّایز شهاى تسگصازی هساسن اختتاهیِ 

اّذاء جَایش ٍ تٌذیس ٍ لَح تمذیز ثِ ثزگشیذگبى هٌَط همزر ضذ  -1

 ثِ حضَر آى ّب در هزاسن اختتبهیِ هی ثبضذ. 



 

 

تثاین ً س یز خصَظ چگًَگی تعاهل یتیسخاًِ ّای استاًی  .5

 جطٌَازُ تا ًاظساى عوَهی، ت صصی ٍ ازشیاتی عولکسی

اتبق فکز ٍ ستبدّبی اجزایی دعَت ثِ همزر ضذ اس ًبظزاى همین در  -1

 عول آیذ تب در جزیبى اهَر ثبضذ.

همزر ضذ ًبظزاى تخصصی ثزًبهِ ّبی پژٍّطی اس عزف ثٌیبد ثِ   -2

 استبى ّب هعزفی ٍ اعشام ضًَذ.

ت اب ًوایٌدُ  .6 تسای عضَیت کویسیَى تثاین ً س یزخصَظ ًا

ٍاختتاهینِ        ٍ ٍ ضسکت فعنان یزکویتنِ ت صصنی هساسنن افتتاحینِ 

َازُ تننننیي الوللننننی   ًوایطننننگاُ   چْننننازیّویي یٍزُ جطننننٌ

 الس م اهام زضاعلیِ

 آلبی دکتز علیزضب حبج علی ثیگی

 

  



 

 

 

 
 پژوهشی کویته برناهه ریزی  دوم کویسیوى صورتجلسه نشست 

 جشنواره بین المللی امام رضا)ع( چهاردهمین دوره
 

 

 سرکار خانن علیپور کارگروه :دبیر   سیدجواد جعفری  رییس کارگروه : جناب آقای
 

 

 هصَثبت دستَر کبر

تثاین ً س یزخصَظ تسهین اعضاء اتاق ّای فکس تساسنا  تسًاهنِ    -1

ّای هَضَعی استاى ّنا تنا تناشًگسی یز ضنیَُ ًاهنِ ٍ چگنًَگی       

 استفایُ اش ظسفیت تالمَُ آى ّا تا تاکید تس ًطست ّای هٌ ن

ثٌذ ة ثِ جبی هذیزکل کبًَى  3هصَة ضذ در هبدُ  .1

پزٍرش فکزی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى، هعبٍى پژٍّطی 

 داًطگبُ هبدر در استبى عضَ ثبضٌذ. 

هعبٍى پژٍّطی حَسُ علویِ  3هصَة ضذ در هبدُ  .2

 هزکش استبى ّن عضَیت داضتِ ثبضذ. 

ثٌذ ّـ ثعذ اس دثیز تخصصی  3هصَة ضذ در هبدُ  .3

 ل پزاًتش لیذ ضَد. لفظ دثیز علوی داخ

ثٌذ س تعذاد ضخصیت ّبی  3همزر ضذ در هبدُ  .4

 تغییز یبثذ.   5ثِ  3صبحت ًظز اس 

تثاین ً س تسای چگًَگی تطکیل ًطست ّای هٌطمِ ای هسنوَنى   -2

یتیسخاًِ ّای ًوایٌدگی ّای تٌیای یز اسنتاى ّنا تساسنا  تمسنین     

 گاًِ ایازُ کل اهَز استاى ّا  8تٌدی هٌاطك 

 

 تْساى، الثسش، لن، هسکصی، لصٍیي،سوٌاى 1هٌطمِ 

 گی ى،گلستاى، هاشًدزاى 2هٌطمِ 

 کسیستاى،کسهاًطاُ، ّوداى، ای م، لسستاى 3هٌطمِ 

 یصی، کسهاى، جٌَب کسهاى، اصفْاى 4هٌطمِ 

 آذزتایجاى ضسلی، آذزتایجاى غستی، ازیتیل، شًجاى 5هٌطمِ 

 ٌَتیخساساى زضَی، خساساى ضوالی، خساساى ج 6هٌطمِ 

 فاز ، چْازهحان ٍ ت تیازی، کْگیلَیِ ٍ تَیساحود 7هٌطمِ

 تَضْس، ّسهصگاى، ، سیستاى ٍتلَچستاى، خَشستاى 8هٌطمِ 

 

 

 هصَة ضذ ًطست ّبی هٌغمِ ای هسئَالى  -

دثیزخبًِ ّبی ًوبیٌذگی استبى ثز اسبس ثزًبهِ ّبی 

 هَضَعی تطکیل ضَد. 

آهَشضنی اصنحاب   ّوفکسی تسای چگًَگی تطنکیل کازگناُ ّنای     -3
فسٌّگ ٍ ٌّس ه اطة جطٌَازُ تا هحتَای هعسفتی فسٌّگ زضَی 

 یز استاى ّا

هصَة ضذ ثزگشیذگبى ثزًبهِ ّبی هَضَعی ثِ جبی  .1

در  ،در هطْذ جطٌَارُ حضَر در هزاسن اختتبهیِ

ّبی آهَسضی کِ در هطْذ تطکیل خَاّذ ضذ  کبرگبُ

 دعَت ضًَذ ٍ ثِ جبی ثزگشیذگبى اعضبی ّیئت داٍراى،

 .. ثِ هزاسن اختتبهیِ حضَر یبثٌذ.ّیئت علوی ٍ .

 



 

 

تثاین ً س یزخصَظ چگًَگی هسالثت ٍ صیاًت اش هعٌَیت تسًاهنِ   -4
 ّای هَضَعی جطٌَازُ

هصَة ضذ کٌذاکتَر ثزًبهِ ّب ثِ گًَِ ای تٌظین ضَد کِ  .1

صیبًت اس هعٌَیت ثزًبهِ ّب هحمك ضَد ٍ در اًتخبة 

 . هٌذ ضًَذثْزُ هجزی، سخٌزاى اس افزاد ضبخص 

همزر ضذ رٍس هزاسن اصلی اس ارائِ همبالت پزّیش ضَد ٍ  .2

ارائِ همبالت در ًطست تخصصی پژٍّطی صَرت 

 پذیزد. 

تثاین ً س تسای ایجای ً ام پیطٌْایات تسای تسًاهِ ّای هَضنَعی ٍ   -5
 استفایُ اش ایدُ ّای هسیهی یز استاى ّا

همزر ضذ لیٌک ًظبم پیطٌْبدات ثز رٍی سبیت استبى ّب  .1

 لزار گیزد. 

همزر ضذ اس ًظزات هزدهی ثِ رٍش ّبی هختلف اعن اس  .2

فضبی  ًظزخَاّی صذا ٍ سیوب، فزم ّبی اعالع رسبًی در 

هجبسی ٍ ... دریبفت ٍ ایذُ ّبی ثزتز هَرد تمذیز لزار 

 گیزًذ.  

 یز تَلید آثازتثاین ً س یزخصَظ چگًَگی پژٍّص هحَزی  -6

هصَة ضذ ایي ثٌذ در اتبق فکز استبى ّب ثزرسی ٍ ًتیجِ  .1

 ثِ ثٌیبد ارسبل گزدد. 

 هَضَعبت هَرد پیطٌْبد در ایي ثخص: .2

 همبالت سفبرضی  -

 حوبیت اس همبالت  -

 عذم پذیزش آثبر ضعیف  -

 ضٌبسبیی هحممیي ثزتز  -

- ...ٍ 

 تثنننناین ً ننننس یزخصننننَظ اًت نننناب ینننن  حنننندی  اش      -7

الس م تا هَضَعات هَزیًیاش زٍش جاهعِ هثتٌی حضست اهام زضاعلیِ 

تس سیسُ زضَی تِ عٌَاى هحتَای هعسفتی ت ص ٍیژُ فساخَاى ّای 

تسًاهِ ّای هَضَعی تا لسازیایى جایصُ هتفناٍت یز زاسنتای سنث     

 شًدگی اس هی تا زٍیکسی التصای هماٍهتی

هصَة ضذ ثخص ٍیژُ در استبى ّبی لن، هزکشی ٍ  -

کزهبًطبُ ثزگشار ضَد ٍ سبیز استبى هَضَع را در 

 اتبق فکز ثزرسی ٍ ًتیجِ را ثِ ثٌیبد اعالم دارًذ. 

تثاین ً س اهکاى سٌجی ٍ چگًَگی ثثت ًام ٍ پریسش آثاز اش طسیك  -8
 ساهاًِ الکتسًٍیکی پستان ضوس تَ 

ثجت ًبم ٍ پذیزش آثبر راُ هصَة ضذ سبهبًِ الکتزًٍیکی  .1

ص ًَیس اس عزیك استبى ّب اًذاسی ضَد ٍ فزم پی

 ثزرسی ضذ ٍ هَارد هذ ًظز ثِ ثٌیبد اعالم گزدیذ.

تثاین ً س یزخصَظ سناشٍکازّای تعسینش ضندُ تنسای تعاهنل تنا        -9
هعاًٍت ّای ت صصنی ٍ حواینت ّنای هضناعش اش تسًاهنِ ّنای       

 هَضَعی استاى ّا

خَد را ثِ ثٌیبد هعزفی ٍ ثٌیبد  همزر ضذ استبى ّب، داٍراى .1

 ثب پژٍّطگبُ هذاکزُ ًوبیذ. 

همزر ضذ ّز یک اس استبى ّب ثزای دریبفت حوبیت  .2

پژٍّطگبُ ثصَرت جذاگبًِ هذاکزُ داضتِ ثبضٌذ ٍ در 

صَرت عذم حوبیت اس سَی پژٍّطگبُ کبر اس عزیك ثٌیبد 

 ٍ استبى هجزی اًجبم پذیزد. 

 

 


