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مقدمه:

هطاسكت دس توام ابؼاد خَد اص جولِ هطاسكت دس تصوينگيشي ،اجشاً ،ظااس ٍ اسصضاياب طاش ّاا ٍ راشٍطُّاا ،هحاَس
بشًاهِّاي تَسؼِ سٍستاي هَفك است .دس ايي ساستا ساصهاى ضْشداسيّا ٍ دّياسيّاي كطَس بش ايي اػتماد است كِ جلا
هطاسكت تواه سطَ هذيشيت (هحل ٍ هٌطمِاي) دس كليِ هشاحل تصوينگيشي ،اجشاً ،ظاس ٍ اسصضياب ه تَاًاذ ًماص
بسضاي دس هَفميت دّياسيّا دس اهش اجشاي بشًاهِ ّاي تَسؼِ سٍستاي ايفا ًوايذً .ظش بِ ايٌكِ بخطاذاساى ،اٍلايي ساطَ
هذيشيت هشتبط با ًْاد دّياسي ّستٌذ ،با كن ٍ كيف فؼاليت آًاى اص ًضديك آضٌا بَدُ ٍ بِ هسائل ٍ هطاكت دّيااسيّاا
اضشاف داسًذ ،لزا ًطست ّاي هطَست بخطذاساى دس سطَ استاً ٍ هل ه تَاًذ دس هذيشيت ٍ ساّباشي هطلاَ تاش ًْااد
دّياسي هؤثش باضذ.
 -1نوع و هدف:

ًطستّا اص ًَع هطَست ٍ با ّذف بْشُگيشي اص ديذگاُّا ٍ ًظشا بخطذاساى دس اهش سياستگازاسي ،بشًاهاِسياضي ٍ
ّواٌّگ اهَس هشتبط با دّياسيّا تطكيل ه ضَد .ايي اهش اص طشيك اخز ديذگاُّا ٍ ًظشا اػضا دس خصَظ هَضَػا ٍ
هسائل جاسي دّياسي ّا ،دسيافت گضاسش اص كن ٍ كيف فؼاليت دّياسيّا ٍ ّوچٌيي اًتمال سياستّا ٍ بشًاهِّا ،تجشبياا
هَفك بخطذاساى دس صهيٌِ هذيشيت ٍ ساّبشي دّياسيّا صَس ه رزيشد.
 -2اركان :

ًطست هطَست بخطذاساى دس دٍ سطح استاً ٍ هل تطكيل ه ضَد كِ اسكاى آى بِ ضش صيش ه باضذ:
 -2-1سطح استاني

الف) سئيس :سياست ًطستّاي استاً بش ػْذُ هذيش كل دفتش اهَس سٍستاي ٍ ضَساّاي استاًذاسي ه باضذ.
) دبيش :دبيشي ًطستّا بش ػْذُ يك ًفش اص بخطذاساى كِ با سأي هستمين سايش اػضا اًتخا ه ضَد ،خَاّذ بَد.
تبصشُ :دبيش ًطست استاً بشاي هذ دٍ سال اًتخا ه ضَد ٍ اًتخا هجذد ٍي بتهاًغ ه باضذ.
ج) اػضا :اػضاي ًطست ضاهل كليِ بخطذاساى استاى ٍ هذيشاى دفاتش ريسبط حَصُ هؼاًٍت اهاَس ػوشاًا اساتاًذاسي
ه باضذ.
 -2-2نشست ملي

الف) سئيس :سياست ًطستّا بش ػْذُ هؼاٍى اهَس دّياسيّاي ساصهاى ضْشداسيّا ٍ دّياسيّاي كطَس ه باضذ.
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) دبيش :دبيشي ًطستّا بش ػْذُ يك ًفش اص بخطذاساى كِ با سأي هستمين سايش اػضا اًتخا ه ضَد ،بَدُ كِ ضوي
ّواٌّگ با هذيش كل دفتش بشًاهِسيضي ٍ هذيشيت سٍستاي اهَس هحَلِ سا ػْذُداس ه باضذ.
ج) اػضا :اػضاي ًطست هل ضاهل هذيشاى حَصُ هؼاًٍت اهَس دّيااسيّاا ٍ دبياشاى ًطسات اساتاً بخطاذاسيّاا
(هَضَع بٌذ

 )2-1ه باضٌذ كِ تَسط هؼاٍى اهَس ػوشاً استاًذاسي ريسبط كتباً بِ سئيس ًطست هؼشف ه ضَد.

تبصشُ :دسصَس تغييش دبيش استاً ًطست بخطذاساى ،هؼاٍى اهَس ػوشاً استاًذاسي هَظف است هشات سا حذاكثش رس
اص يك ّفتِ بِ هؼاٍى اهَس دّياسيّا اػتم ًوايذ.
 -3موضوعات نشست:

 -1بشسس ٍ تبادل ًظش دس خصَظ هباحث ٍ هسائل ٍ هطكت هشتبط با دّياسيّا
 -2اسائِ گضاسش اص فؼاليتّا ٍ بشًاهِّاي دّياسيّاي تابؼِ (دس هَسد ًطستّا استاً ) ٍ استاى (دس هَسد ًطستّاي
هل ) تَسط بخطذاساى.
 -3تطشيح بشًاهِّا ،سياستّا ٍ الذاها دس دست اًجام حَصُ هؼاًٍت اهَس دّياسيّا (دس هَسد ًطستّااي هلا ) ٍ
حَصُ هؼاًٍت اهَس ػوشاً استاًذاسي (دس هَسد ًطستّاي استاً ) تَسط هذيشاى ريسبط.
 -4اًتمال تجشبِّاي هَفك بخطذاساى دس صهيٌِ هذيشيت ٍ ساّبشي دّياسيّا دس سطَ هل ٍ استاً .
ّ -5ناًذيط دس خصَظ افضايص هطلَبيت ػولكشد دّياسيّا دس سطح هل .
 -4برنامه زماني:

ًطستّاي هل دس ّش سال يك باس ٍ ًطستّاي استاً ّش سِ هاُ يك باس بشگضاس خَاّذ ضذ ٍ دس صَس ضاشٍس ،
تطكيل جلسِ فَقالؼادُ كتباً اص سَي دبيش ًطست بِ اطتع اػضا خَاّذ سسيذ.
 -5دستور كار:

دستَس كاس ّش ًطست بش اساس ريطٌْادّاي ٍاصلِ اص سَي اػضا تؼييي خَاّذ ضذ .دػَ ًاهِ ،دستَسجلسِ ٍ هستٌذا
هشبَطِ دٍ ّفتِ لبل اص بشگضاسي ّش ًطست بشاي اػضا اسسال ه ضَد ٍ صَستجلسا ّش ًطست حذاكثش ظشف دٍّفتِ تْيِ
ٍ رس اص تأييذ سئيس ،تَسط دبيش بشاي اػضا ٍ هؼاًٍت اهَس دّياسيّا اسسال ه ضَد.
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