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 بسمه تعالی

  کلیاثالغ ٍ ضشح ٍظبیف صذٍس ستبًذاس ثب ستبد ّفتِ پظٍّص ٍ فٌبٍسی استبى تَسط اکل تعییي دثیش

 تعییي دثیشخبًِ هکبتجبت  (1

 : ّفتِ پظٍّص ٍ فٌبٍسی تعییي اعضبی ستبد  (2

 ی عضَ ّبُ دستگب 

 َاعضبی ّیئت علوی ٍ سبیش افشاد عض 

 تعییي هکبى ثشگضاسی جلسِ( ثب)تطکیل اٍلیي جلسِ ستبد  (3

 : ستبد تطکیل کویتِ ّبی صیش هجوَعِ  (4

  کویتِ علوی 

  کویتِ اطالع سسبًی ٍ تجلیغبت 

 ُکویتِ اجشایی ٍ ًوبیطگب 

 کویتِ اسصیبثی 

 ّش کویتِ ٍ اعضبء آى ثب اثالغ ضشح ٍظبیف تعییي دثیش  (5

 اعضبی کویتِ ّب  ثب اثالغ ضشح ٍظبیف ستبد ٍ  بیصذٍس اثالغ ثشای اعض (6

 ٍ سبیش تصویوبت کلیثشگضاسی سٍصّبی ثشگضاسی ًوبیطگبُ ٍ هحل  تعییي (7

 ٍ جطٌَاسُ تجلیل اص پظٍّطگشاى ثشگضیذُ هشاسنثشًبهِ سیضی جلسبت افتتبحیِ ٍ اختتبهیِ  (8

 (تش)پظٍّطگشاى ٍ فٌبٍساى ثشفشاخَاى ٍ اًتخبة افشاد ثشگضیذُ ثب رکش فعبلیت عوذُ ٍ ثشجستِ آًبى  (1

 ثشای افشاد هعشفی ضذُ تکویل فشم اهتیبصات ثشسسی دقیق هذاسک اسسبلی ٍ  (2

 ٍ پیگیشی اجشای آًْب ی تخصصی علوی ٍ پظٍّطی ّبُ فشاخَاى ٍ تعییي کبسگب (3

  ّوبٌّگی ٍ ثشگضاسی ّوبیص ّبی علوی دس کٌبس جطٌَاسُ (4

 (دیگش ّبی ٍ سسبًِ ّوبٌّگی ثشگضاسی هیضگشدّبی تخصصی پظٍّطی ٍ هصبحجِ ثب افشاد هسئَل ٍ هتخصص ٍ گضاسضبت ٍیظُ )صذا ٍ سیوب (5

 تصَیت جذٍل سْویِ ّش داًطگبُ یب دستگبُ اجشایی ٍ سبیش ثخص ّبی جطٌَاسُ  (6

 فعبلیت ّب ثِ دثیشکل ستبدسائِ ًتبیج ٍ گضاسش ا (7

 

 تعییي صهبى ثٌذی ثشًبهِ ّب ، جلسبت ٍ سبیش فعبلیت ّب ٍ اقذاهبت  (1

 تعییي هحل ثشگضاسی ًوبیطگبُ ٍ ًحَُ اسائِ غشفِ ّب ٍ دستبٍسدّب، سبعبت ٍ ًحَُ ثبصدیذ ، ایبة ٍ رّبة  (2

 ی تخصصی علوی ٍ پظٍّطی ّبُ کبسگبثشگضاسی  (3
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هايى كه ى بخشانسانى ، در هوه ها، علوم تجربى، علومزهينهى تحقيقاتى در هوه ها و هراكسدانشگاه

 هقام هعظّن رهبري  .كشور هورد نياز است، بايستى هوتشاى را در تحقيق و علن افسايش بذهنذ براى

 

گَاّی صذٍس  -تْیِ لیست دٍسُ  –اسصیبثی دٍسُ  -پزیشایی  -هحل ثشگضاسی  -هسئَل ثشگضاسی  -ي ضشکت کٌٌذگبى یتعی  -تعییي استبد 

 ًبهِ ثشای ضشکت کٌٌذگبى 

ثٌش ٍ تجلیغبت پیگیشی ًصت  –هحل ثشگضاسی تعییي  –ٍ ّوبٌّگی ثب آًبى هذعَیي ٍ سخٌشاًبى تعییي ثشًبهِ افتتبحیِ ًوبیطگبُ :  ثشگضاسی (4

 گضاسش خجش ٍ تْیِ فیلن ٍ عکس ٍ  – دیگش اهکبًبت الصم پشٍطکتَس ٍ ضجکِ ٍ ًَس ٍ صذا ٍ ّوبٌّگی–پزیشایی  – (خیشهقذم) ثشگضاسیهحل 

اجشای سشٍد  –ٍ قبسی قشآى  هجشی –هذعَیي ٍ ّوبٌّگی ثب آًبىٍ : تعییي سخٌشاًبى  جلسِ تجلیل اص پظٍّطگشاى ثشگضیذُ  ثشگضاسی (5

ّوبٌّگی ًَس ٍ صذا ٍ ضجکِ ٍ پشٍطکتَس ٍدیگش اهکبًبت الصم  –پزیشایی  – ثٌش ٍ تجلیغبت هحل ثشگضاسی –هحل ثشگضاسی   - جوَْسی اسالهی

 ٍ ّذایبًحَُ اّذای تقذیشًبهِ ّب  - گضاسش ثشای هستٌذسبصیخجش ٍ تْیِ فیلن ٍ عکس ٍ  –... 

 ستبد  کلتْیِ لَح تقذیش ثِ اهضبی استبًذاس یب هعبٍى ایطبى یب دثیش (6

 هبًٌذ کبست ّذیِ (ثشای ثشگضیذگبى تَسط داًطگبُ یب دستگبُ هعشفی کٌٌذُ ) تعییي هیضاى ّذیِ ٍ ًَع آى  ایبتْیِ ّذ (7

 بُ دستبٍسدّب ثبصدیذّبی گشٍّی اص ًوبیطگ ّوبٌّگی (8

 )تَس علوی( کطَس یباستبى سطح  دسفٌبٍسی  پظٍّطی ٍ فضبّب ٍ فعبلیت ّبی علوی ٍسبیش اهکبًبت ٍ  ثبصدیذّبی گشٍّی اص ّوبٌّگی (9

 اسائِ ًتبیج ٍ گضاسش فعبلیت ّب ثِ دثیشکل ستبد (11

 

 ّب ٍ اطالعیِ ّب ٍ صَستجلسبت ٍ ... ِالصم ٍ تصبٍیش ثشًبه سبیت ٍیظُ ّفتِ پظٍّص ٍ فٌبٍسی ٍ دسج خجشّب ، فبیل ّبیایجبد  (1

تْیِ  – پَستش تَصیعطشاحی ٍ  -–، اداسات ٍ سطح ضْشّب ّبُ دس سطح داًطگبًصت ثٌش  –طشاحی ثٌش  –طشاحی لَگَ  –تجلیغبت : سسبًِ ای  (2

 ٍ ... ًوبیطگبُ ٍ هشاسوبت تْیِ ٍ ًصت ثٌش ٍ تجلیغبت الصم دس هحل ثشگضاسی  -ثشٍضَس ٍ تَصیع 

 اطالع سسبًی عوَهی ٍ  یخجش پَضصسسبًِ ّب ٍ صذا ٍ سیوب جْت  ،ّوبٌّگی ثب خجشگضاسی ّب  (3

 اسائِ ًتبیج ٍ گضاسش فعبلیت ّب ثِ دثیشکل ستبد (4

 اسسبل پیبهک ّبی تجلیغبتی ٍ اطالع سسبًی  (5

 جطٌَاسُ ثشگضیذگبى ٍ تجلیغبت دیجیتبلی دس هشاسن اسالیذ ّبی الصم جْت هعشفی پبٍسپَیٌت ٍ تْیِ  (6

 تْیِ فشم ّب ٍ ثشگِ ّبی اسصیبثی هَسد ًیبص (1

 ٍ هعشفی دستگبُ ثشتش ّبُ ٍ داًطگب ّبُ اسصیبثی هیضاى ّوکبسی ٍ هطبسکت دستگب (2

 ٍ اًتخبة ٍ هعشفی غشفِ ثشتش ی ًوبیطگبُاسصیبثی غشفِ ّب (3

 ی تخصصی ) اسصیبثی استبد ٍ دٍسُ(ّبُ اسصیبثی جلسبت کبسگب (4

 اسصیبثی جلسِ اختتبهیِ  (5

 اسائِ ًتبیج ٍ گضاسش اسصیبثی ّب ثِ دثیشکل ستبد  (6

 صلی تطکیل ضَد.صیش هجوَعِ کویتِ اجشایی یب ستبد ا گشٍُ اسصیبثیتَجِ: کویتِ اسصیبثی هی تَاًذ دس قبلت یک 
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