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غـَستجلسـِ وبسگشٍُ سشهبيِگزاسي ٍ جزة هٌبثغ
پبسوْبي ػلن ٍ فٌبٍسي ٍ هشاوض سضذ ايشاى
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صفحه 1 :از 2
حبضشاى دس جلسِ :آلبيبى صًگَيی ،دوتشًجَهی ،هٌْذس سلجَلی ٍ هٌْذس لبسوی
غبيجبى جلسِ :آلبيبى هٌْذس اغغشي ،هٌْذس غبثشي ،هٌْذس سٍضي ،هٌْذس دّجیذيپَس ٍ دوتش دلیشي.

هیْوبًبى جلسِ  :آقايان

دوتش هْبجشاًی ،اهیش صهبًی ٍ خبٍسيپَس ( .) 8112-3531338 – 61154136

دستَس جلسِ :
 .1ثحث ،هزاوشُ ٍ تجبدلًظش دس خػَظ جضيیبت اجشايی ٍ ضشٍع الذاهبت هشثَط ثِ تطىل خیشاى ٍ ًیىَ وبساى تجبسي سبصي فٌبٍسي ّبي داًص
ثٌیبى دس جشيبى ثشگزاسي چْبسهیي جطٌَاسُ ػلن تب ػول،
 .2ثحث ،هزاوشُ ٍ تجبدل ًظش دس خػَظ جضيیبت اجشايی ٍ ضشٍع الذاهبت هشثَط تبسیس ضشوت تخػػی غبدسات هحػَالت داًص ثٌیبى دس
جشيبى ثشگزاسي چْبسهیي جطٌَاسُ ػلن تب ػول، ،
 .3اسايِ گضاسش ثشخی اص سخذادّب هشتجظ ثب وبسگشٍُ.

خالغِ اي اص اّن هزاوشات :
اثتذاء آلبي هٌْذس لبسوی دثیش هحتشم وبسگشٍُ اص حضَس اػضبي هحتشم وبسگشٍُ ثِ ٍيژُ اصحضَس هیْوبًبى گشاهی جٌبة آلبي اهیش صهبًی  ،هذيش ول
هحتشم ّوىبسي ّبي ػلوی ٍ فٌبٍسي ٍصاست اهَس خبسجِ ٍ آلبي خبٍسي پَس  ،هؼبٍى ايي اداسُ ول دس جلسِ تطىش ٍ لذسداًی ًوَدًذٍ سپس اًگیضُ ّبي
اغلی تطىیل ايي جلسِ وِ ثِ ّوت آلبي صًگَيی ثشًبهِ سيضي ضذ سا تطشيح ًوَدًذ .اهیش صهبًی ضوي تطىش اس تطىیل ايي جلسِ تَضیحبتی ثِ ضشح
صيش ثِ جلسِ اسايِ ًوَدًذ:

آفبي اهیش صهبًی :


فىش تطىیل اداسُ اي ثب ّذف سبهبًذّی هسبيل ثشٍى هشصي هشثَط ثِ حَصُ فٌبٍسي ثب ّوىبسي دفتش فٌبٍسي سيیس جوَْس (آلبي اهیشي ًیب)
دس هحل ٍصاست اهَس خبسجِ ثِ  1318ثش هیگشدد.



ايي اداسُ اص اسديجْطت ّ 1311ن صهبى ثب ثبصگطت ايٌجبًت اص هبهَسيت سٌگبپَس فؼبلیت جذي خَد سا آغبص ًوَد،



اضبسُ ايطبى ثِ ّوبٌّگی ّب ٍ اًجبم هىبتجبت غَست گشفتِ ثیي ايي اداسُ ول ثب حَصُ هؼبًٍت اهَس ثیي الولل ٍ اًتمبل فٌبٍسي هؼبًٍت ػلوی ٍ
فٌبٍسي سيیس جوَْس ،هشوض فٌبٍسي سيیس جوَْس  ،پبسن فٌبٍسي پشديس  ،ضْشن ػلوی تحمیمبتی اغفْبى،

آلبي صًگَيی :


اضبسُ ثِ سبثمِ ٍ ًتبيج جلسبت لجلی ثب آلبي اهیش صهبًی دس ٍصاست اهَس خبسجِ،



اضبسُ ثِ لضٍم تذٍيي فشآيٌذي ثشاي حوبيت اص ضشوت ّبي غبدساتی هحػَالت داًص ثٌیبى ٍ ًحَُ اسايِ خذهبت ٍصاست اهَس خبسجِ ثِ ايي
گًَِ ضشوت ّب ،

آلبي دوتش ًجَهی :


ثب تَجِ ثِ هَضَع جلسِ وِ اهَس ثیي الولل دس حَصُ فٌبٍسي است پیطٌْبد هی ضَد حذالل ّبي الصم دس اهَس ثیي الولل ،تَسظ ٍصاست اهَس
خبسجِ ٍ يب هؼبًٍت ػلوی فٌبٍسي سيبست جوَْسي تؼشيف ،تجییي ٍ اػالم ضَد 6( .هبُ)



دستگبُ ّبي اغلی ثشاي اجشايی ًوَدى ايي حذالل ّب تالش خَيص سا ثىبس ثٌذًذ 6( .هبُ دٍم)



دس غَستی وِ هَاسد فَق دس جبيی اًجبم ًطذ ٍصاست اهَسخبسجِ ٍ يب هؼبًٍت ػلوی ،هسبػذت ّبي الصم سا ثِ ػول آٍسًذ 3( .هبُ)



حذالل ّبي الصم هی تَاًذ اص ايي لشاس ثبضذ:



تؼییي فشدي اص ّش هجوَػِ ثشاي پیگیشي اهَس ثیي الولل



ساُ اًذاصي سبيت اًگلیسی يب ػشثی ٍ چبح ثشٍضَسّبي خبسجی دس غَست ضشٍست ،
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اعالع سسبًی دس خػَظ الذاهبت ،اهىبًبت ٍ دستبٍسدّبي ّش هجوَػِ ثِ صثبى هٌبست ثیي الولل ،



تجویغ ٍ تَجیِ هسئَالى ثیي الولل دستگبُ ّبي اغلی ٍ تؼییي استشاتژي هشحلِ دٍم ٍ سَم ،



پس اصفشاّن آهذى ثستشّب ٍ هسیشّبي الصم ثشاي تجبسي سبصي دس خبسج اص وطَسًَ ،ثت ثِ تحمك اّذاف هی سسذ وِ اجضاي آى ػجبستٌذ:


اص اسايِ ووه ّبي اسبسی ثِ فٌبٍساى وطَس دس ثبصاسيبثی ّبي ثیي الوللی،



تجلیغبت ثِ صثبى غحیح ٍ هَثش ،وَتبُ وشدى هسیشّبي عَالًی،



جلَگیشي اص اضتجبّبت ٍ الذاهبت غیش ضشٍس،



تطىیل دٍسُ ّب ٍ ثشًبهِ ّبي آهَصضی ثشاي اهَس ثیي الولل،



ايجبد ضجىِ اي چبثه ٍ هٌسجن ثشاي تجبدل اعالػبت ٍ اػالًبت هْن دس اهَس ثیي الولل.

آلبي سلجَلی:


تَضیح ٍ تطشيح لضٍم تْیِ ٍ تَلیذ هحتَي حبٍي اعالػبت ظشفیت ّبي ضشوت ّبي داًص ثٌیبى ثِ خػَظ ضشوت ّبي هستمش دس هشاوض
سضذ ٍ پبسن ّبي ػلن ٍ فٌبٍسي دفتش ّوىبسي ّبي ػلوی ٍ فٌبٍسي ٍصاست اهَس خبسجِ فْشست ػٌبٍيي هَسد ًیبص سا تْیِ ٍ ثشاي جوغ آٍسي
دس اختیبس اًجوي لشاس دّذ ،



ّوچٌیي ثِ هٌظَس اهىبى ثِ سٍصآٍسي ٍ دس اختیبس گزاسدى ايي تَاًبيی اص عشيك ٍثگبُ اًجوي هجبدست ثِ ايجبد ٍثگبُ هٌبسجی ضَد ،



ثشاي تبهیي هٌبثغ اٍلیِ ايي الذام  ،الصم است اًجوي هجبدست ثِ تْیِ ٍ اسسبل پیطٌْبد خَد ثِ سبصهبى فٌبٍسي اعالػبت ًوبيذ .
آلبي هْبجشاًی :



لضٍم تَجِ ثِ ّوبٌّگی ٍ اتخبر سیبست ّبي هطخع ٍ اص پیص تؼشيف ضذُ دس سغح هذيشاى اسضذ دٍلت ٍ اجتٌبة اص دٍثبسُ وبسي ّبيی وِ
ثِ تىشاس ضبّذ ثشٍص آى ّستین،

جوغ ثٌذي ٍ ًتبيج :
.1

همشس ضذ اص آلبي اهیش صهبًی ثشاي ثبصديذ اص پبسن ػلن ٍ فٌبٍسي فبسس ٍ ضشوت دس ّوبيص ثیي الوللی سبل آتی ايي پبسن اص عشيك آلبي دوتش
فبضل صادُ دػَت ثِ ػول آيذ  .دس غَست غالحذيذ ٍ هَافمت آلبي دوتش فبضل صادُ  ،آلبي صهبًی دس ايي ّوبيص سخٌشاًی خَاٌّذ داضت ،

.2

پیطٌْبد ضذ اداسُ ول ّوىبسي ّبي ػلوی ٍ فٌبٍسي ٍصاست اهَس خبسج جْت ثشلشاسي استجبط ٍ ّش گًَِ تؼبهل ثب پبسن ّب اص عشيك اًجوي ػلوی
پبسن ّب ٍ هشاوض سضذ وطَس الذام ًوبيٌذ ،

.3

پیطٌْبد ضذ ثب ّوىبسي ٍ هطبسوت هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍسي سيیس جوَْس( حَصُ آلبي دوتش سبالس ) ،دس غَست ثِ سٍص سسبًی ثخص اًگلیسی سبيت
پبسن ّب ٍ هشاوض سضذ وطَس الذام ضَد

.4

دس ساستبي تحمك ثٌذ سِ ايي غَست جلسِ  ،هَافمت ضذ تب اص عشيك اًجوي هىبتجِ اي ثب سبصهبى فٌبٍسي اعالػبت ٍصاست استجبعبت ٍ فٌبٍسي
اعالػبت غَست گیشد .
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