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 ثِ ًبم خذا

 جوؼِ ًْن اسفٌذ هبُ سبل یکْشارٍسیصذٍ ًَد دٍصجح رٍس 01سبػت  زمان  :

كان  :  بُهَسسِ آگ -دثیزخبًِ اًجوي داًص آهَختگبى ارسٌجبى م

 معرفی آن چگًوگی شکل گیری اوجمه ي بررسی راهکارهای  دستور جلسه :

 ،هَسَی سیذهْذی ،السبدات رئیس سیذػجذالحسیي ،هَسَی سیذاسوبػیل ،حسیٌی هحوَد سیذآلبیبى  حارضيه :

 سجبد ،هَسَی سیذحسیي، فزٍردیي ٍحیذ ،اسکٌذری هْذی هحوذ،ًصیزی هحسي ،ضیزاسی هحوذحسیي

 رحیوی سؼیذ، ضبّی حسي ػلیزضب، رحیوی الِ رٍح ،ًؼوتی حسیي هحوذ ،حسیٌی الذیي سیذرضی ،ًیب ػجبس

 الْی ًؼوت حسیي ٍ

  غائبیه :

  موارد مورد ربرسی 

 ِ اًجوي را هؼزفی ًوبیین؟چگًَ .1

 ضکل گیزی ایي اًجوي را چگًَِ هؼزفی ٍتَضیح دّین؟ اّویت ٍجَد ٍ .2

 چگًَِ  ٍ ثب چِ راّکبرّبیی افزاد را ثزای ػضَیت در اًجوي تزغیت ًوبیین؟ .3

 

 ذیگزثزای ضٌبسبیی ارسٌجبًی ّب ثب یک داتی هغزح ضذُ استبلجال چٌیي پیطٌْ .1

 حتوبٌ ثبیذ ّذف گذاری ضَد)جْت پبسخگَیی ثِ چزایی ٍجَد چٌیي اًجوٌی( .2

در حذ اهکبى در اثتذا یک هاللبت حضَری ثب ارسٌجبًی ّب داضتِ ثبضین ٍثِ آًْب اعالع رسبًی  .3

 کزدُ ٍ دػَت ثزای پیَستي ثِ ایي اًجوي

 ة هبلی ٍ.....ًیبس ثِ ّیئت اهٌبء، اسبسٌبهِ، حسب .4

یک رٍس هثالٌ اٍلیي پٌجطٌجِ سبل جذیذ ثِ هٌظَر ػیذ دیذًی ثِ ّوزاُ خبًَادُ ّب دٍر ّن جوغ  .5

 ضَین.

 تطکیل یک صٌذٍق لزض الحسٌِ ثزای اًجوي .6

 ایجبد ٍتطکیل یک ثبًک ایذُ اس ایذُ ّبی افزاد گًَبگَى .7
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ّستِ اٍلیِ تطکیل گزدد ٍ سپس ضزٍع ثِ تٌظین تصوین ثز ایي ضذ  در جلسِ اٍل ّیئت هَسس  .1

 اسبس ًبهِ ًوبیٌذ.

 جوغ حبضز در جلسِ در عَل ایبم ػیذ اًجوي را ثِ الَام ٍ دٍستبى هؼزفی ًوبیٌذ. .2

 تی هیتَاى اس افزادی کِ در تَاثغ ارسٌجبى هی ثبضٌذ ، جْت ػضَیت در اًجوي دػَت ًوَد.ح .3

 هؼزفی اًجوي در هجلِ پیبم ارسٌجبى .4

 هٌظَر ارائِ ثِ هجلِ فَق ثِ تْیِ یک گشارش .5

 

 ضکل گیزی ٍ ایجبد کویتِ ّب .0

 سیبست گذاری ٍ ّذف گذاری ضکل گیزی ٍایجبد کویتِ اسبس ًبهِ، .2

 تطکیل کویتِ رٍاثظ ػوَهی، ػضَ گیزی ٍ ػضَ یبثی  .3

 

 حبضزیي ٍعي سپبسیتطکز اس  .1

 پیطٌْبد ثزگشاری جلسِ سَم در ارسٌجبى .2

 ضیزاسپیطٌْبد ثزگشاری جلسِ دیگزی در  .3

 پیبهک ثِ ّوطْزیبى 4111گشارش ارسبل ٍاعالع رسبًی  .4

 تبکیذ ثز داضتي اسبس ًبهِ ٍ چبرچَة هطخص .5

 ثجت در ٍسارت کطَر .6

هغزح کزدى ایٌکِ چِ افزادی هی تَتٌٌذ ػضَ ضًَذ؟)هطخص ضذى ایٌکِ چِ افزاد ثب چِ ٍیژگی  .7

 (ٍ ارتجبعطبى ثب ارسٌجبى ّبیی هیتَاًٌذ ػضَ ضًَذ

 

جِ ثِ ایٌکِ اسن اًجوي، داًص آهَختگبى ارسٌجبى ٍ ّذف، تؼبلی ارسٌجبى هی ثبضذ ثبیذ ثب تَ .1

 ثتَاى ٍسیلِ آى را فزاّن ًوَد کِ یکی اسهْن تزیي ٍسیلِ ّب جَاًبى ارسٌجبى هی ثبضٌذ.

 اغلت جَاًبى هطکل ٍعي گزیشی پیذا کزدُ اًذ.  .2

 هحیغِ ثستِ ای ثزای جَاًبى در حبل ضکل گیزی است .3

 ثِ ًمل ٍ هکبى ثِ ضْز دیگزی هی هججَرثب تَجِ ثِ آهبدُ ًجَدى ثستز ّبی السم، جَاًبى اغلت  .4

 .ضًَذ

 اگز اًجوي ّذفص تؼبلی ٍ رضذ ارسٌجبى است، هی تَاًذ ّذفص را جَاًبى لزار دّذ. .5

 ّز کس ًمطی را ثز ػْذُ ثگیزد. ثِ ّز گزٍّی جْت هؼزفی اًجوي .6

 

اعالػبت کلی ٍ کالى هزثَط ثِ ضْز ارسٌجبى را هی تَاى  جوغ آٍری ٍ در سبیت هؼزفی  .1

 کزد.)هثل ٍیکی پذیب(
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 هؼزفی اس عزیك اًجوي ّبی خیزیِ ای کِ در ارسٌجبى هی ثبضٌذ. .1

هؼزفی اًجوي در ضیزاس اس عزیك ّیئت ارسٌجبًی ّبی همین ضیزاس)اس عزیك جٌبة حبج ػشت  .2

 (ٍ سبیزیي ضیزاسی

 

ثزرسی ٍتحمیك راجغ ثِ ػٌَاى اًجوي )ثزرسی ضَد کِ ػٌَاًی اًتخبة ضَد کِ ثِ اّذاف گذاضتِ  .1

 ضذُ ًشدیکتز ثبضذ(

 پیطٌْبد ارائِ هجلغی ثِ ثبًک ٍ در اداهِ استفبدُ اس تسْیالت یب سَد آى ثزای پیطجزد اّذاف .2

 

 در سبیت ثزای جوغ آٍری ایذُ ّب اس عزیك سبیت فیلذیایجبد  .1

 ثخص هؼزفی ضْزارسٌجبى: .2

 پیشیىه تاریخی: 

 هب لجل تبریخ 

 ایزاى ثبستبى 

 ثبستبى تب کٌَى 

 اماکه دیذوی 

 :شخصیتها 

  تبریخی 

  سیبسی 

 ػلوی 

  يیژگی های جغرافیایی، سیاسی، آمار شهرستان، بیًگرافی ي یا اتًبیًگرافی

 مچىیه اعضای عضً همیه اوجمهبزرگان ي شخصیتها ي ه

ایجبد اّذاف ثسیبر ثشرگ در ّویي اثتذای کبر ثِ ًظز دست ًیبفتٌی هی ثبضذ پس ثزای   .3

جلَگیزی اس دل سدگی ٍ کٌبرُ گیزی اػضب، ّذف یب اّذاف ثبیذ ضکستِ ضذُ ٍ لذم ثِ لذم 

 تؼزیف ضَد حتی در هَرد اّذاف کَچک ّن ثبیذ ثِ ّویي ًحَ ثزخَرد کزد.

 ))ارتمبی ضْزستبى ارسٌجبى ٍ کیفیت سًذگی ارسٌجبًیْب در ّز کجبی دًیب(( .4

 ت، تخصص ّب، رٍاثظ، سزهبیِ،ٍ...تطکیل ثبًک دادُ اس داًص آهَختگبى ارسٌجبى )تَاًبییْب،اهکبًب .5

  مصوبات

ضٌذ کلیِ افزاد حبضز در جلسِ هَظف ثِ ارائِ لیستی اس افزادی کِ هیتَاًٌذ در اًجوي ػضَ ثب .0
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 .تب دثیزخبًِ ًسجت ثِ ثجت ًبم آًْب الذام ًوبیذ ارائِ دٌّذ

 ِ الَام ٍ دٍستبى ٍ تزغیت آًْب ثِ ػضَ ضذىث  زفی اًجوي در عَل ایبم ػیذ اًجويهؼ .2

 گذاضتي ثخص پیًَذّب در سبیت .3

 ) آلبی جَاد حسیٌی( Ravi.comهؼزفی سبیت  .4

 Arsanjaniha.comهؼزفی سبیت  .5

 هؼزفی اًجوي در هجلِ پیبم ارسٌجبى .6

 هٌظَر ارائِ ثِ هجلِ فَق ثِ گشارشتْیِ یک  .7

 nwanaasraهؼزفی اًجوي در سبیت  .8

 سهبى ثزگشاری جلسبت در رٍس جوؼِ  آخزّزهبُ هطخص ضذى .9

 ٍ ًبیت رییس کویتِ ّبرییس  –تطکیل کویتِ ّبی سیز  ٍ هطخص ضذى اػضب  .01

 اثظ ػوَهی ٍ ػضَ گیزی ٍ ػضَ یبثیکویتِ رٍ 

 ًبهِ، سیبست گذاری ٍ ّذف گذاری کویتِ اسبس 

کویتِ ّب هَظف ضذًذ تب جلسِ آتی ثزًبهِ ّب ٍ راّکبرّبی خَد را ثب تطکیل جلسبت داخلی تْیِ ٍ ثِ ّیئت 

 هَسس ارائِ ًوبیٌذ

 ًبهِ، سیبست گذاری ٍ ّذف گذاری: فْزست اػضبی کویتِ اسبس .00

 - سیذهْذی هَسَی -سیذػجذالحسیي رئیس السبدات -سیذاسوبػیل هَسَی -سیذ هحوَد حسیٌیآلبیبى : 

 هحوذحسیي ضیزاسی

 رئیس کویتِ اسبس ًبهِ، سیبست گذاری ٍ ّذف گذاری: .02

 جٌبة آلبی دکتز سیذ هحوَد حسیٌی                 

 ًبیت رئیس کویتِ اسبس ًبهِ، سیبست گذاری ٍ ّذف گذاری: .03

 آلبی هٌْذس سیذ اسوبػیل هَسَیجٌبة                   

 فْزست اػضبی کویتِ رٍاثظ ػوَهی ٍ ػضَ گیزی ٍ ػضَ یبثی: .04

سیذحسیي  -ٍحیذ فزٍردیي -رٍح الِ رحیوی -هحوذ حسیي ًؼوتی - هحوذ هْذی اسکٌذریآلبیبى : 

  حسیي ًؼوت الْی -سؼیذ رحیوی -ػلیزضب حسي ضبّی -سجبد ػجبس ًیب -هَسَی

 رئیس کویتِ رٍاثظ ػوَهی ٍ ػضَ گیزی ٍ ػضَ یبثی: .05

 جٌبة آلبی هحوذ حسیي ًؼوتی
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 ًبیت رئیس کویتِ رٍاثظ ػوَهی ٍ ػضَ گیزی ٍ ػضَ یبثی: .06

 جٌبة آلبی رٍح الِ رحیوی

 ثزرسی هصَثبت پیطٌْبدی کویتِ ّب دستور جلسه آينده :

 صجح 01سبػت  0393آخزیي جوؼِ فزٍردیي هبُ  زمان جلسه آينده :

كان جلسه آينده :  دثیزخبًِ اًجوي داًص آهَختگبى ارسٌجبى م

 

 

 

    

 


