
1 
 

 يبسمٍ تعال

 «داخل کشور يانتخاب خادمان فرهنگ رضونحوه وه نامه يش»

 مقدمٍ:

، يًذگبى آثبس ػلوذ آٍسيل اص پذيٍ تدل يح فشٌّگ سضَي( کِ ثب ّذف تشٍليِ السالماهبم سضب )ػ يي الولليخشٌَاسُ ث

  ،تياهبهت ٍ ٍالي اختش تبثٌبک آسوبى يبم ٍالدت ثب سؼبدت ّشتويدس ا يٌِ هؼبسف سضَيصه دس ي، ٌّشيفشٌّگ

 القؼذُ دس  ير بصدُيؼظَهِ )س( دس فبطلِ اٍل تب ٍ حضشت فبعوِ ه( ليِ السالم)ػحضشت ػلي ثي هَسي الشضب 

 ييسا شٌبسب ياص خبدهبى فشٌّگ سضَ يي خشٌَاسُ تؼذاديِ ايگشدد ٍ ّوِ سبلِ دس هشاسن اختتبه يثشگضاس هدِّ کشاهت 

 ثشاي اخشا اثالؽ هي شَد. صيش آى ثِ ششح يبسّبيدٌّذ کِ ضَاثظ ٍ هؼ يهش قشاس يٍ هَسد تقذ
 

َ  يثرررشا -1ماااا ٌ  دس  يل اص خبدهررربى فشٌّرررگ سضرررَيرررترررِ تدليکو ،ياًتخررربة خبدهررربى فشٌّرررگ سضررر

 هي شَد.ل يتشک( ليِ السالم)ػثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب
 

  اعضای کمیتٍ اوتخاب خا مان فرَىگ رضًی -2ما ٌ

 (ليِ السالم)ػهذيش ػبهل ثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب -1-2

 ٍ حَصُ ّبي ريشثظ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهي ٍ دستگبُ ّبي ػضَ  ّب هؼبًٍت ًوبيٌذگبى -2-2

 دٍ ًفش طبحت ًظش دس سشتِ ّبي تخظظي ريشثظ ثب ًظش هسئَل هشثَعِ -3-2

 سضَيفشٌّگ طبحجٌظش آشٌب ثِ دٍ ًفش  -4-2

 ًوبيٌذُ ّيئت ػلوي خشٌَاسُ  -5-2

 .گشدد يطبدس ه ثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب)ػليِ السالم( سئيس ّيئت هذيشُاحکبم اػضبء تَسظ  تبصرٌ:
 

 يت ثشگرضاس يٍ هسرئَل هي شرَد  هٌظَة ثب حکن هذيشػبهل ثٌيبد  يتِ اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَيش کويدث -3 ما ٌ

 داسد.ػْذُ  ِث تِ سايخلسبت کو
 

 ثبشذ: يش هيص يگشٍُ ّب شيَُ ًبهِي يا دس يهٌظَس اص خبدهبى فشٌّگ سضَ -4ما ٌ

 يپژيَش يالف:محًر علم

 اسائِ  تَخِ کبس دس خَس ي، آهَصشيپژٍّش يبب اًدبم عشح ّيت يذ حَصُ ٍ داًشگبُ کِ دس ّذاياسبت الف: -1

 ًوَدُ ثبشٌذ.

 يػلو يّبذُ ٍ عشح يي ٍ اسائِ کٌٌذگبى ايتذٍ الف: -2

 يآثبس فبخش ػلوب ًششي، تشخوِ فيتبل الف: -3

  یَىر يمحًر فرَىگ ب:

  يهشتجظ ثب فشٌّگ سضَ يِ سشتِ ّبيکل دس ي، ٌّش يکٌٌذگبى آثبس ٍ هحظَالت فشٌّگذ يتَل ة: -1
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 ِ سشتِ ّب يکل ي، ٌّشيغ کٌٌذگبى آثبس ٍ هحظَالت فشٌّگيى ٍ تَصِ کٌٌذگبيتْ ة: -2

 تيرياجرا ي مدمحًر :ج

ٍ  يش دٍلتيٍ غ يت ٍ هَسسبت دٍلت، سبصهبى ّب، اداسايحقَق ٍ يقيٍ سٍسب )اشخبص حقشاى يهذ :ج -1

 ت داشتِ اًذ.يت ٍ هَفقيخذ يق ٍ گستشش فشٌّگ سضٍَ تحق يشيگي، پ(کِ دس اخشايحقَق()اشخبص يهشده

ت يٍ هَفق تياهبم سضب )ع( خذ يي الولليششفت خشٌَاسُ ثيٍ پ يشيگي، پکِ دس اخشا يٍ حقَق يقياشخبص حق ج: -2

  .داشتِ اًذ

دبد يشُ ايٍ غ،  ي، آهَصش يدسهبً،  يهزّج،  يکض فشٌّگاهش( ليِ السالم)ػ ًبم اهبم ّشتنِ ش کِ ثيخ افشاد ج: -3

 ًوَدُ ثبشٌذ.

  ict/itاطالعات یمحًر فه آير  :

 ح يدس تررشٍ ت /ٍثرال// يدربد ٍة سرب  ياٍ  يذ ًرشم افرضاس دٌرذ سسرربًِ ا   ير کرِ ثررب تَل  يٍ حقرَق  يقر ياشرخبص حق 

 ثش قشاس گشفتِ ثبشٌذ.ؤه يفشٌّگ سضَ

شبخض ّبي اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَي پس اص تذٍيي اص سَي ثٌيبد ٍ تأييذ دس کويتِ ثِ تظَيت  تبصرٌ:

 ّيئت هذيشُ ثٌيبد خَاّذ سسيذ. 
 

َ يوک :5مااا ٌ   يهحَسّررب يٍ حقررَق يقرريسررت افررشاد حقيل ياص ثشسسررپررس  يتررِ اًتخرربة خبدهرربى فشٌّررگ سضرر

 .ذ کشدٌخَاّ يسا اًتخبة ٍ هؼشف يفشٌّگ سضَخبدهبى ي هظَة بثشاسبس شبخض ٍّ ، د جالف، ة، 

 شتش ًخَاّذ ثَد.يًفش ث 8ي افشاد حذاکثش اص يتؼذاد ا تبصرٌ :
 

 ياسزتگسر بيس يشرَسا  سيسئر  ٍ يفشٌّرگ ٍ اسشربد اسراله    شيثِ اهضبء ٍص يش خبدهبى فشٌّگ سضَيلَح تقذ :6ما ٌ

 ذ.يخَاّذ سس( السالمليِ )ػاهبم سضب يي الولليخشٌَاسُ ث
 

َ   :7مااا ٌ  ِ يررش خررَد سا ثررِ ّوررشاُ خررَائض هشثَعررِ دس هشاسررن اختتبه     يلررَح تقررذ  يخبدهرربى فشٌّررگ سضرر

 بفت خَاٌّذ کشد.يدس( ليِ السالم)ػاهبم سضب يي الولليخشٌَاسُ ث
 

َ  يه :8ما ٌ ِ  يضاى خَائض خبدهبى فشٌّرگ سضر َ     يک اثرش ٌّرش  ير ّورشاُ   ثر ِ  يثرب هَضرَع فشٌّرگ سضر  شرٌْبد  يپ ثر

 .ي خَاّذ شذييتؼ يتِ خبدهبى فشٌّگ سضَيت کويٍ تظَ( ليِ السالماهبم سضب)ػ فشٌّگي ٍ ٌّشي يي الولليثثٌيبد 

 ک اص افشاد هٌتخرت سا کرِ ثرِ ػٌرَاى     يّش  يکبسًبهِ  يصًذگ ،يسضَ فشٌّگ تِ اًتخبة خبدهبىيشخبًِ کويدث :9ما ٌ

 شذ.خَاّذ هٌتشش  هذيشػبهل ثٌيبدذ يياص تبِ ٍ پس يي شذُ اًذ تْييتؼ يٌّگ سضَخبدم فش

 ثٌذ خَاّذ ثَد.ي يثش اسبس سصٍهِ هَضَع ا يسضَ ى خبدهبى فشٌّگبذ ًوبٌّگ اص هٌتخجيتَل تبصرٌ:
 

ًَ   يهٌَط ثِ ع يشًبهِ خبدهبى فشٌّگ سضَيطذٍس تقذ :11ما ٌ َ يير ٍ تب يهشاحرل قربً  ثظ ٍشير ر يهدربس  يذ اص سر

 خَاّذ ثَد. يفشٌّگ ٍ اسشبد اساله شيهَافقت ٍص
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 ياص آًْب ثرب ّوربٌّگ   ليٍتدلِ يششکت دس هشاسن اختتبه يثشا يٍَ دػَت اص خبدهبى فشٌّگ سض يّوبٌّگ :11ما ٌ

 خَاّذ ثَد. يتِ اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَيش کويػْذُ دث ِث هذيشػبهل ثٌيبد
 

هبُ قجل دٍثبشذ کِ حذاکثش  يثِ گًَِ ا يستيٍ اًتخبة افشاد ثب يتِ اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَيخلسبت کو :12ما ٌ

 ذ.ٌافشاد هشخض شذُ ثبش يخشٌَاسُ اسبه ياص ثشگضاس

 ل خَاّذ ثَد:يثِ ششح ر يفشٌّگ سضَخبدهبى  يهؼشفشٌْبد دٌّذُ يپ يهدبس :13ما ٌ 

  يٍصاست فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهٍ سبصهبى اهَس سيٌوبيي ٍ سوؼي ٍ ثظشي  يتخظظ يهؼبًٍت ّب -1-13

 ، ٌّشٍاستجبعبتپژٍّشگبُ فشٌّگ  -2-13

 هشکض تَسؼِ فٌبٍسي اعالػبت ٍ سسبًِ ّبي ديديتبل -3-13

 ستبد ػبلي کبًَى ّبي فشٌّگي ٍ ٌّشي هسبخذ کشَس -4-13

 کبًَى پشٍسش فکشي کَدکبى ٍ ًَخَاًبى -5-13

 خشٌَاسُ  يأت ػلويّ -6-13

 استبًْب يفشٌّگ ٍ اسشبد اسالهداسات کل ا-7-13

 خشٌَاسُ ػضَ يّب ٍ ًْبدّبسبصهبى  -8-13

 يتِ اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَيکو ياػضب-8-13

 (ليِ السالماهبم سضب)ػ فشٌّگي ٍ ٌّشي ثيي الوللي ثٌيبد-8-13
 

سا اص  يخبدهبى فشٌّگ سضَ يهؼشف يٌذ الصم ثشايآَُ ًبهِ هشثَعِ فشيٍ ثب اسسبل ش ثٌيبدق يتِ اص عشيش کويدث :14ما ٌ

َ  خَاّذ کشد ک يشيگيپ يثِ گًَِ ا 13هَضَع هبدُ  يق هدبسيعش  يصهربً  هرذت دس  يِ اًتخبة خبدهبى فشٌّرگ سضر

 َُ ًبهِ اًدبم شذُ ثبشذ.يي شيا 12هبدُ  دسي شذُ ييتؼ

 دس طَستيکِ ثٌب ثِ ّرش ػلتري اهکربى تشرکيل خلسرِ کويترِ فرشاّن ًگرشدد ٍ يرب کويترِ اًتخربة خبدهربى             :15ما ٌ

ي شذُ ثِ خوغ ثٌذي ٍاحرذي ًشسرٌذ اًتخربة خربدم يرب      يافشادي دس سقف تؼيفشٌّگ سضَي ًسجت ثِ پيشٌْبد فشد يب 

 هذيشُ ثٌيبد طَست خَاّذ گشفت. ثِ پيشٌْبد هذيش ػبهل ٍ تظَيت ّيئتخبدهبى فشٌّگ سضَي 

ي ٍ يتذٍ(ليِ السالم)ػثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب يتجظشُ اص سَ 6هبدُ  16َُ ًبهِ دس يي شيا :16ما ٌ

  يسشررربد اسرررالهفشٌّرررگ ٍ ا شيرررت ٍصيثرررِ تظرررٍَ ذ ييرررتبّيئرررت هرررذيشُ   13/02/1393خلسرررِ هرررَس دس 

 ذُ است.يسس( ليِ السالم)ػاهبم سضب  يي الولليخشٌَاسُ ث يسزابستگيس يس شَسايٍ سئ


