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 هیثن عبدلیدبیر کارگروه : جناب آقای  جواد هوحدرییس کارگروه : جناب آقای 
 

 هصَثبت دستَر کبر

 تشسسی ٍ تصَیة فشاخَاى ّای پیشٌْادی تشًاهِ ّای هَضَػی  .1

 دستگاُ ّای ػضَ جشٌَاسُ

 اضبفِ شذى ثخشی هجٌی ثز کبرگبُ ّب ثِ فزاخَاى ّب -1

 اصالح هَضَػبت ایذُ ّبی دیجیتبل رضَی -2

 اصالح هَضَػبت ثخش اصلی -3

 اصالح ثخش جَایش -4

 اجزای ثخش هسبثمِ جشٌَارُ ثِ صَرت ثیي الولل -5

هَضَع ثبسی ّبی رایبًِ ای ثِ ثخش اضبفِ شذى  -6

 اصلی

تثادل ًظش دس خصَص ّواٌّگی ٍ اػالنى ّوضهالاى فشاخالَاى تشًاهالِ ّالای       .2
 هَضَػی تاتَجِ تِ جذٍل ریل :

1 
آخشیي هْلت اسسال فشاخَاى هصَب طی ًاهِ سسوی اداسات کل ٍ 

 دستگاُ ّای ػضَ جشٌَاسُ
20/8/94 

2 
هیند حضشت اهام هَسی اػنى سشاسشی فشاخَاى ّوضهاى تا سالشٍص 

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

28/8/94 

 

 

تبریخ ّبی هٌذرج در جذٍل هَرد تَافك اػضبی کویسیَى 

 لزار گزفت.

تثادل ًظش دس خصَص ساصٍکاس اًتخاب ّیالتت داٍساى تالا ّوالاٌّگی تٌیالاد ٍ      .3

 ّای تخصصیتتییذ هؼاًٍتْای تخصصی ٍ حَصُ 

اًتخبة داٍراى ثب ّوبٌّگی هزکش تَسؼِ فٌبٍری اطالػبت ٍ 

رسبًِ ّبی دیجیتبل ٍ ادارُ کل فزٌّگ ٍ ارشابد اساالهی   

 استبى لشٍیي اًجبم خَاّذ شذ.

 ّوچٌیي اًجابم فزییٌاذ داٍری ًیاش ثاب ّوابٌّگی هزکاش       

 رساابًِ ّاابی دیجیتاابل ٍ ادارُ کاال اسااتبى لااشٍیي      

 ثزگشار خَاّذ شذ.

ًظش دسخصَص چگًَگی حضَس تشگضیذگاى ٍ تکشین آًاى دس صهاى تشگضاسی تثادل  .4

 اهشاسن اختتاهیِ تشًاهِ ّای هَضَػی استاى ّ
استبى لشٍیي توبهی فزایٌذ اسکبى ٍ پذیزایی هٌتخجیي در 

 طَل هذت ثزگشاری را ثز ػْذُ گزفتِ است.

ًالاظشاى   تثادل ًظش دس خصَص چگًَگی تؼاهل دتیشخاًِ ّای استاًی جشٌَاسُ تالا  .5

 ػوَهی، تخصصی ٍ اسصیاتی ػولکشد

ّوبٌّگی السم جْت تؼبهل دثیزخبًاِ اساتبى ثاب ًاب زیي     

 یهذ. خَاّذ ػولِ تخصصی ٍ ػوَهی ٍ .... ث

تخاب ًوایٌذُ  .6 تالشای ػضالَیت ٍ شالشکت فؼالال     کویسالیَى  تثادل ًظش دسخصَص ًا
    ِ ٍاختتاهیالال  چْالالاسدّویي دٍسُ ٍ ًوایشالالگاُ دسکویتالالِ تخصصالالی هشاسالالن افتتاحیالالِ 

َاسُ تیي الوللی اهام سضاػلیِ   السنم جشٌ

جٌبة یلبی هیثن ػجذلی ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ کویسیَى جْات  

درکویتِ تخصصی هزاسن افتتبحیِ ٍاختتبهیاِ ٍ  شزکت در 

 هؼزفی شذًذ. ًوبیشگبُ

 



 

 

 

 دوم کویسیوى رسانه های دیجیتال کویته برناهه ریزی صورتجلسه نشست 
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 هیثن عبدلیدبیر کارگروه : جناب آقای  جواد هوحدرییس کارگروه : جناب آقای 
 

 

 هصَثبت دستَر کبر

اػضاء اتاق ّای فکش تشاساس تشًاهالِ ّالای    تشهینتثادل ًظش دسخصَص  -1

شالیَُ ًاهالِ ٍ چگالًَگی اسالت ادُ اص      تالا تالاصًگشی دس  هَضَػی استاى ّا 

 ظشفیت تالقَُ آى ّا تا تاکیذ تش ًشست ّای هٌظن

پیشٌْبد هی گزدد تؼذاد فؼبالى ٍ تَلیاذ کٌٌاذگبى ٍ   

اػضبء اتبق فکز افاشایش   تزکیتثخش خصَصی در 

 یبثذ.

تشالکیل ًشسالت ّالای هٌطقالِ ای هسال َ ى      چگًَگی تثادل ًظش تشای  -2

دس استاى ّا تشاسالاس تقسالین تٌالذی     دتیشخاًِ ّای ًوایٌذگی ّای تٌیاد

 گاًِ اداسُ کل اهَس استاى ّا  8هٌاطق 
 

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

 گینى،گلستاى، هاصًذساى 2هٌطقِ 

 کشدستاى،کشهاًشاُ، ّوذاى، اینم، لشستاى 3هٌطقِ 

 یضد، کشهاى، جٌَب کشهاى، اص ْاى 4هٌطقِ 

 ششقی، آرستایجاى غشتی، اسدتیل، صًجاىآرستایجاى  5هٌطقِ 

 خشاساى سضَی، خشاساى شوالی، خشاساى جٌَتی 6هٌطقِ 

 فاسس، چْاسهحال ٍ تختیاسی، کْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ 7هٌطقِ

 تَشْش، ّشهضگاى، ، سیستاى ٍتلَچستاى، خَصستاى 8هٌطقِ 
 

 

ثزگشاری چٌیي ًشست ّبیی جْت ّن افشایی ٍ  -1

جشٌَارُ هی تَاًذ ثسیبر افشایش کیفی ثزگشاری 

 هفیذ ٍالغ شَد

پیشٌْبد هی گزدد ایي ًشست ّب در صَرت ػذم  -2

اهکبى حضَر فیشیکی ٍ تؼذد جلسبت ثِ صَرت 

 هجبسی ثزگشار گزدد.

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

اهکبى ثزگشاری دٍرُ ّبی یهَسشی ثِ صَرت   -1

هجبسی ٍجَد دارد ٍ در صَرت ارائِ هحتَا اس طزیك 

 ثٌیبد لبثل پیبدُ سبسی است.

در لبلت دیذگبُ ّب  شذُهی تَاى ثزای یثبر تَلیذ  -2

ثخش یب جبیشُ ی جٌجی یب ٍیژُ در فزاخَاى گٌجبًذُ 

 شَد.

ثب ّویي دیذگبُ جبیشُ جٌجی در ایي دٍرُ  -3

رسبًِ ّبی دیجیتبل رضَی دیذُ شذُ جشٌَارُ 

 است.

تثادل ًظش دسخصَص چگًَگی هشاقثت ٍ صیاًت اص هؼٌَیت تشًاهِ ّالای   -4
 هَضَػی جشٌَاسُ

، استفبدُ اس کبرشٌبسبى ٍ هتخصصیي هحتَایی -1

 در ثزگشاری کبرگبُ ّب ارسشی ٍ هذّجی

، استفبدُ اس کبرشٌبسبى ٍ هتخصصیي هحتَایی -2

 در داٍری یثبر ارسشی ٍ هذّجی



 

 

تثادل ًظش تشای ایجاد ًظالام پیشالٌْادات تالشای تشًاهالِ ّالای هَضالَػی ٍ        -5
 است ادُ اص ایذُ ّای هشدهی دس استاى ّا

ثزًبهِ ّبی هَضَػی هَ ف ثِ لزارداد سبهبًِ  -1

پیشٌْبدات در ٍثگبُ ّبی اختصبصی ّز ثزًبهِ 

 شًَذ.

پیشٌْبد هی گزدد یک ًفز ثِ ػٌَاى هسئَل  -2

ثزًبهِ ّبی پبسخگَیی ثِ ًظزات اس طزف 

 هَضَػی هؼزفی گزدد.

پیشٌْبد هی گزدد ثٌیبد ضوي رػبیت ٍ اػوبل  -3

پیشٌْبدات ٍ ًظزات هفیذ ٍ سبسًذُ اس ًظزات 

 ثزگشیذُ تمذیز ثِ ػول یٍرد.

 پژٍّش هحَسی دس تَلیذ آثاستثادل ًظش دسخصَص چگًَگی  -6

در داٍری یثبر ثِ تَلیذی ٍ ثذیغ ثَدى هحتَا  -1

 اّویت دادُ شَد.

هستٌذات ٍ پشتَاًِ ّبی ػلوی هزثَط ثِ ارائِ  -2

 هحتَا ٌّگبم ثجت اثز

تثادل ًظش دسخصَص اًتخاب یک حذیث اص حضشت اهام سضاػلیِ السنم  -7

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

 هؼشفتی تخش ٍیژُ فشاخَاى ّای تشًاهِ ّای هَضَػی تا قشاسدادى 

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

 در فزاخَاى گٌجبًذُ شذُ است

ثثالت ًالام ٍ پالزیشث آثالاس اص طشیالق       اهکاى سٌجی ٍ چگًَگیتثادل ًظش  -8
 ساهاًِ الکتشًٍیکی پشتال شوس تَس

اصالح رًٍذ ثجت ًبم اػضب ثِ صَرت دریبفت  -1

 حسبة کبرثزی

ایجبد پزتبل شخصی ٍ هیشکبر ثزای شزکت  -2

 کٌٌذگبى در جشٌَارُ هَضَػی

 تؼاهالالل تالالا تثالالادل ًظالالش دسخصالالَص سالالاصٍکاسّای تؼشیالال  شالالذُ تالالشای   -9
تشًاهِ ّای هَضالَػی  هؼاًٍت ّای تخصصی ٍ حوایت ّای هضاػ  اص 

 استاى ّا

جلسِ ثب هؼبًٍت ّب در طَل  2اختصبص حذالل  -1

 دٍرُ

 استفبدُ اس ایذُ هؼبًٍت ّب در جلسبت اتبق فکز -2

 

 



پیشٌْاد هی گشدد دس تخش ّای ت َسی ٍ اجشای جشٌَاسُ هاًٌذ اتاق فکش ، داٍسی ّا ٍ تشگضاسی اص پتاًسیل تخش خصَصی ٍ 

 گشدد.تشکل ّای هشدم ًْاد است ادُ 

 


