
 

 

 
 کمیسیون مطبوعاتی کمیته برنامه ریزی اول صورتجلسه نشست 

 جشنواره بین المللی امام رضا)ع( چهاردهمین دوره
 

 

 جناب آقای ندائیدبیر کارگروه :   رضا مقدسیرییس کارگروه : جناب آقای 
 

 مصىثبت دػتىس کبس

تشسسی ٍ تصَیة فشاخَاى ّای پیشٌْادی تشًاهِ ّای هَضَػی دستگاُ ّاای   .1

 ػضَ جشٌَاسُ

فشاخووىاج نـووهىاسي ثووً دسووو ثشسػوو  ومووت   -1

 پیـهٍبدی ثب تغیشات اػبػ  ثً تصىیت سػیذ.

ثب تىنً ثً ای  کً ػجک صنذگ   سضىی ثً عهىاج -2

مىضىع محىسی نـهىاسي ثی  الملل  اموب  سضوب(ع    

تعیی  ؿذي اػو ،دسنـهىاسي نلوىي  ٌوبی فشٌهو     

ي پبیگب ،خجشگضاسی ٌبسػبنً ٌب (مطجىعبت،  سضىی دس

نیض ایو  مىضوىع ثوً      و سادیى تلىیضیىج  ٌبی خجشی

 صیشثخؾ ثً تصىیت سػیذ.6عهىاج ثخؾ اصل  ثب 

و  ، ؿعش سضوىی ثخؾ  ٌبی ویظي عکغ سضىی -3

 .ؿذسادیى تلىیضیىن  سضىی ثً فشاخىاج اضبفً  آثبس

تثادل ًظش دس خصاَ  ّوااٌّگی ٍ اػاهى ّوضهااى فشاخاَاى تشًاهاِ ّاای         .2

 جذٍل ریل : هَضَػی تاتَجِ تِ

1 
آخشیي هْلت اسسال فشاخَاى هصَب طی ًاهِ سسوی اداسات کل ٍ 

 دستگاُ ّای ػضَ جشٌَاسُ
20/8/94 

2 
اػهى سشاسشی فشاخَاى ّوضهاى تا سالشٍص هیهد حضشت اهام هَسی 

 الکاظن)ع(
 )تَصیغ فشاخَاى چاج شذُ دس سطح کشَس ٍ قشاسدادى سٍی سایت ّا (

28/8/94 

 

 

مقشسؿووذ رفشاخووىاج مصووىة کمیؼوویىج پووغ  -4

اػوتبج  اػومم   اسؿبد فشٌه  و اصتصىیت مذیشکل 

آثبج مبي نوبسی  ثوً   20گیمج ط  نبمً ای تب تبسیخ 

 ثهیبد اسػبل ؿىد.

 فشاخووووىاج نـووووهىاسي دس رمصووووىة ؿووووذ -5

سشاسگیشد ؿمغ تىع ثشسوی ػبیو 28/08/1394

 ودسػطح کـىسمهتـشؿىد.

ثخؾ پبیگبي ٌبی خجوشی   ثب تىنً ثً اضبفً ؿذج-6

،مقشسؿذ تب اصیل ثىدج آثبساسػوبل  ثوً    ثً نـهىاسي

ویظي آثبس اسػبل  اصپبیگبي ٌبی خجوشی ثبسؼبػویو   

داوساج مىسد ثشسػ   دثیشخبنً اػتبن  و اص ػىی ویظي

 سشاسگیشد.

 

تثادل ًظش دس خصَ  ساصٍکاس اًتخاب ّیأت داٍساى تا ّواٌّگی تٌیاد ٍ تأییاذ   .3

 ٍ حَصُ ّای تخصصی هؼاًٍتْای تخصصی

ٌیئو داوساج نـهىاسي اصاػتبداج سؿتً  رمقشسؿذ-7

،تـوکل ٌوبی صوه       ٌوب  استجبطبت ،مذیشاج سػبنً

وتخصصوو   ومعبونووو مطجىعووبت  وصاست فشٌهوو   

 واسؿبد اػمم  تـکیل ؿىد.

بة ٌیئوووو داوساج عوووموي مقشسؿوووذ دسانتخووو-8

تعٍذ ومعشفو سضوىی آنوبج نیوض موىسد     ثشتخصص، 

انتخبة  آنبج ثب ٌمبٌهگ  ثهیبد ثوی   تىنً سشاسگیشدو 

 الملل  فشٌهگ  ٌهشی امب  سضب (ع  انجب  ؿىد.



 

 

تثادل ًظش دسخصَ  چگًَگی حضَس تشگضیذگاى ٍ تکشین آًاى دس صهاى تشگاضاسی   .4

 اهشاسن اختتاهیِ تشًاهِ ّای هَضَػی استاى ّ

مقشسؿذ رعموي ثشانتـبسفشاخىاج وپىػتشنـهىاسي -9

و ٌبی مهطقً ای واسائوً  ،اصطشیق تجبدل نظشدسنـؼ

 پىػتشمـتشک نیضاطمع سػبن  انجب  ؿىد.

مقشسؿذ ردسساػوتبی گؼوتشؽ اطومع سػوبن      -10

فشاخىاج،دثیشخبنً اػتبن  سـهىاسي ثبمذیشاج عبمول  

 خبنً ٌبی مطجىعبت ػشاػشکـىسمکبتجً ودػو کو  

ثوً صوىست سروىسی     ثب دي خبنً مطجىعب ت اػتبن  

 .کهذتجبدل نظشوگ و وگى 

مهظىسگؼتشؽ اطمع سػبن  مقشسؿذراصمیبج ثً  -11

خجشنگبساج ثً ویظي ثشگضیذگبج نـهىاسي ،افشادی ثوً  

 انتخبة  ؿىنذ. دس اػتبج ٌب نـهىاسي عهىاج ساثط

مقشسؿذرمعبونو مطجىعبت  طو  نبموً ای  ثوً    -12

آنبج سا ثً ٌمکبسی  خبنً ٌبی مطجىعبت ػشاػشکـىس

 . ثب دثیشخبنً نـهىاسي مطجىعبت سضىی فشاخىانذ

، یبسانوً   تخصویص مقشسؿذرمعبونو مطجىعبت  -13

امتیبصی سا ثشای آج دػتً اص سػبنً ٌبی  کً ثً صوىس  

 ویظي ثً فشٌه  سضىی م  پشداصنذ، دس نظش ثگیشد.

ثب سػبنً ٌوب ثوشای   مقشسؿذرمعبونو مطجىعبت  -14

پىؿوؾ مهبػوت توش نـوهىاسي ثوی  المللو  اموب         

 سضبعلیً الؼم  سایضن  کهذ.

ک ٌ تووً سجوول اصثشگووضاسی مشاػوو  مقشسؿووذری-15

سضوىی ،دثیشخبنوً    سػوبنً ٌوبی  اختیبمیً نـهىاسي 

اػتبن  نـهىاسي ثً ثشگضیذگبج اطمع سػوبن  کهوذ   

وٌضیهً ایبة ورٌوبة  آنوبج سا ثوب تىنوً ثوً  دوسی      

ونضدیک  ثشگضیذگبج ثً طىسیکؼوبج ونوً ثشاػوبع    

 .وػیلً نقلیً ،ثپشداصد

 

دتیشخاًِ ّای استاًی جشاٌَاسُ تاا ًااظشاى    تثادل ًظش دس خصَ  چگًَگی تؼاهل  .5

 ػوَهی، تخصصی ٍ اسصیاتی ػولکشد

اص ػووىی  تخصصوو  نـووهىاسيمقشسؿووذرنب ش -16

 ثً دثیشخبنوً اػوتبن   معشفو  و    معبونو مطجىعبت 

 اعم  ؿىد.

تخااب ًوایٌاذُ    .6 تاشای ػضاَیت ٍ شاشکت فؼاال     کویسایَى  تثادل ًظش دسخصَ  ًا

ٍاخت َاسُ تایي    ٍ ًوایشگاُ تاهیِ دسکویتِ تخصصی هشاسن افتتاحیِ  چْااسدّویي دٍسُ جشاٌ

 السهم الوللی اهام سضاػلیِ

مؼئىل دثیشخبنً اػتبن  نـوهىاسي ثوً عهوىاج    -17

نمبیهذي کمیؼیىج ثشای عرىیو دسکمیتً تخصصو   

مشاػ  افتتبسییً واختتبمیً ونمبیـوگبي هٍوبسدٌمی    

 انتخبة ؿذ.ثی  الملل  امب  سضب(ع  نـهىاسي دوسي 
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 مصىثبت دػتىس کبس

اػضاء اتاق ّای فکش تشاساس تشًاهاِ ّاای    تشهینتثادل ًظش دسخصَ   -1

شایَُ ًاهاِ ٍ چگاًَگی اسات ادُ اص      تاا تااصًگشی دس  هَضَػی استاى ّا 

 ظشفیت تالقَُ آى ّا تا تاکیذ تش ًشست ّای هٌظن

آػویت   اضبفً ؿوىد:  ثهذ اتبق فکش ای  دس اٌذاف -1

   و ؿهبخو نقبط ضعف و سىت ثشنبمً.ؿهبػ

گویمج نوبیگضی    مذیشکل صذا و ػیمبی اػوتبج   -2

 مذیشکل کبنىج پشوسؽ ؿىد.

سػوبنً  تـکل صه   و نمبیهذي  3مبدي « د»دس ثهذ  -3

 ای ثب خبنً مطجىعبت اػتبج، اضبفً ؿىد.

سزف و ثً نبی آج مذیش مهتخوت   3مبدي « و»ثهذي  -4

 مذیشاج سػبنً ای اػتبج نبیگضی  ؿىد.

: ٌهشی، سػبنً ای ، ثً نبی واطي3مبدي « ص»دس ثهذ  -5

 گزاؿتً ؿىد.

 ىد:ثً ایو  صوىست اصوم  ؿو     5مبدي  3 تجصشي -6

اسػبل صىست نلؼبت اتبق فکش ثً ثهیبد ثوی  المللو    

فشٌهگ  و ٌهشی امب  سضب (علیً الؼوم   و معبونوو   

 .مطجىعبت  وصاست فشٌه  و اسؿبد اػمم 

تشاکیل ًشسات ّاای هٌطقاِ ای هسا َ ى      چگًَگی تثادل ًظش تشای  -2

دتیشخاًِ ّای ًوایٌذگی ّای تٌیاد دس استاى ّا تشاسااس تقساین تٌاذی    

 گاًِ اداسُ کل اهَس استاى ّا  8هٌاطق 
 

 تْشاى، الثشص، قن، هشکضی، قضٍیي،سوٌاى 1هٌطقِ 

 گیهى،گلستاى، هاصًذساى 2هٌطقِ 

 کشدستاى،کشهاًشاُ، ّوذاى، ایهم، لشستاى 3هٌطقِ 

 یضد، کشهاى، جٌَب کشهاى، اص ْاى 4هٌطقِ 

 آرستایجاى ششقی، آرستایجاى غشتی، اسدتیل، صًجاى 5هٌطقِ 

 خشاساى سضَی، خشاساى شوالی، خشاساى جٌَتی 6هٌطقِ 

 فاسس، چْاسهحال ٍ تختیاسی، کْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ 7هٌطقِ

 تَشْش، ّشهضگاى، ، سیستاى ٍتلَچستاى، خَصستاى 8هٌطقِ 
 

 

ثوً   2مؼئىالج دثیشخبنً ٌبی مهطقً  ؛مقشس ؿذ -1

ایب  ثشگضاسی نـهىاسي (صىست فصل  و فىق العبدي 

انتقوبل   ثوً مهظوىس تجوبدل نظوش و      ٌبی مىضوىع  

ایجبد ٌمبٌهگ  و اػت بدي اص  شفیو ٌبی  تجشثیبت،

 یکذیگش گشدٌ  آیهذ.

ّو کشی تشای چگًَگی تشکیل کاسگاُ ّای آهَصشی اصحاب فشٌّگ ٍ  -3
 فشٌّگ سضَی دس استاى ّاهؼشفتی تا هحتَای هخاطة جشٌَاسُ ٌّش 

سضوىی  معشفتو   ثؼتً ٌبی فشٌهگ  و  رمقشس ؿذ -8

یق آثبس موشتجط ثوب فشٌهو     مثشای کمک ثً تىلیذ و تع

 سضىی ثً مشاکض سػبنً ای اسػبل ؿىد.



 

 

تثادل ًظش دسخصَ  چگًَگی هشاقثت ٍ صیاًت اص هؼٌَیت تشًاهِ ّاای   -4
 هَضَػی جشٌَاسُ

مىضىع صویبنو اص معهىیوو نـوهىاسي     رمقشس ؿذ -9

سػبنً ٌبی سضىی، تىػط دثیشخبنً اػتبن  و نب شاج 

 تخصص  و عمىم  ثب نذیو دنجبل و پیگیشی ؿىد.

تثادل ًظش تشای ایجاد ًظاام پیشاٌْادات تاشای تشًاهاِ ّاای هَضاَػی ٍ        -5
 است ادُ اص ایذُ ّای هشدهی دس استاى ّا

ائً پیـهٍبدات ثش فش  نظشػهج  و اس رمقشس ؿذ -10

سوی ػبیو نـهىاسي سشاس گیشد و دثیشخبنوً مجمىعوً   

نظشات اسائً ؿذي سا دس نلؼبت اتوبق فکوش مطوش  و    

 مىسد ثشسػ  سشاس دٌذ.

 پژٍّش هحَسی دس تَلیذ آثاستثادل ًظش دسخصَ  چگًَگی  -6
ای  مىضىع مىسد تىنً سشاس گشفتوً   8دس مصىثً  -11

 اػو.

تثادل ًظش دسخصَ  اًتخاب یک حذیث اص حضشت اهام سضاػلیِ السهم  -7

تا هَضَػات هَسدًیاص سٍص جاهؼِ هثتٌی تش سیشُ سضَی تِ ػٌَاى هحتَای 

 هؼشفتی تخش ٍیژُ فشاخَاى ّای تشًاهِ ّای هَضَػی تا قشاسدادى 

 جایضُ هت اٍت دس ساستای سثک صًذگی اسههی تا سٍیکشد اقتصاد هقاٍهتی

دس محىسٌبی اصول    انتخبة یک سذیث ىعمىض -12

 فشاخىاج نـهىاسي پیؾ ثیه  ؿذي اػو.

ثثات ًاام ٍ پازیشث آثااس اص طشیاق       اهکاى سٌجی ٍ چگًَگیتثادل ًظش  -8
 ساهاًِ الکتشًٍیکی پشتال شوس تَس

تغییشات متهبػت ثب نـهىاسي سػبنً ٌبی سضىی  -13

 انجب  ؿذ.

تؼاهال تاا هؼاًٍات    تثادل ًظش دسخصَ  ساصٍکاسّای تؼشیف شذُ تشای  -9
 تشًاهِ ّای هَضَػی استاى ّاّای تخصصی ٍ حوایت ّای هضاػف اص 

معبونو مطجىعبت  ضم  سمبیو ٌبی یبسانً ای  -14

اص دثیشخبنوً   ،اص سػبنً ٌوبی موشوف فشٌهو  سضوىی    

اػتبن  نـهىاسي سػبنً ٌوبی سضوىی سمبیوو موبل      

 خىاٌذ کشد.

 

 


