
جلسه شورای  ماونمی   
کننرن موووون  گیمی وووو   
میووی   نییوو  ت یجیاوون   

هییننینشجرینن نینش نه ت
۱۴۰۰یانیبهشووووووووووووووووو  ۱۸

.

 موا  علیرضا صبا، دبیر شورای  ماوامی ک نانر 
فرمی ک، میور ، دنیوک ا یمااواعک دینیونرنا 
دینیوووووووووووووووو ا    ووووووووووووووووری 

.



نسیرا جلسه
حلیل ا براسک مییریا  داا  دینی امک اانش 

براسک اضعیت فعالیت نانر  ما

ما بادل نظر داباا  نحر  ن ااش شیر  نامه نانر  

۲

یمووری  نووانر  مرسوویشک دینیوونرنا   ووردن : شوورت  یوورنر
ینی ا  دینیکد  ما  فیک دا یخااامیه دامین مییریا  فرمیگ د

۱۳۹۸  ری ، باش ا  دینینرنا  دینی ا    ری ، آبا  

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 



سخینن جینب آقن  نکیی محاد ل  زیاع چنمرک 

معاا  محارم فرمی ک ا یماااعک دینی ا    ری 

یفاااحیووه دامووین: شوورت  یوورنر
، مییریا  فرمیوگ دینیو ا    وری 

.۱۳۹۸آبا  

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسه شرای  ماوامی ک نانر  موا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 



تحلیل ت بیاس  جشیریاه 
ناتن نینش نه اتیش

گزیاش بیگزیا  جشیریاه اتیش نهم

یییینیت یسنس  جشیریاه اتیش

 بیگزیا  جشیریاه من  آت

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

  ملوک یخااامیه مفااوین میویریا: شرت  یرنر
۱۳۹۸اانش، دینی ا   ربیت مداس، ش رنرا 

۴



گزیاش بیگزیا  جشیریاه اتیش نهم

جدتل زمنن  اتیدینمن

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

۵

زمنناتیدینانیف

۱۳۹۹د  ۱۰یعالم فریخری  ملک۱

۱۳۹۹د  ۱۸یعالم فریخری  دینی امک۲

۱۳۹۹( یسفید۱۵ ادند به )ب ان ۳۰م لت یاسال آثااآخرنن۳

۱۴۰۰فراادنن ۲۰یسفید  ا ۲۰یزدیاا ۴

۱۴۰۰فراادنن۲۰ ا ۱۰یز ملکبااگزیا  دا سامانه۵

فراادنن۳۰ ا ۲۰یز دیاا ماع بید ۶

۱۴۰۰فراادنن۳۱یعالم ناانج۷



یقدیمنت ینجنم شده
ی الم گییخرین

رم بلیغات گسارد  با امرد به محدادنت ما  ناشک یز یماحانات  انا   
ایه یندیز  سنمننه

 ری ای  یندیز  ا ناک گیر  یز سامانه مامع مسابشات یدیا  نل فرمی ک ا یماااعک دینی ا   

یاسنل آثنا به نیتاین
یثر به دیاای  مییریا ۲۰۰دانافت، طبشه بید  ا یاسال بیش یز 

بناگزیا  آثنا نا سنمننه مل 
۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸.بااگزیا  شد اام آثاا برگزند ، شانساه  شدنر ا نار  باال  ا سشف مراد نظر دا سامانه مییریا  ملک اانش

ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

۶

  ملوک یخااامیه مفااوین میویریا: شرت  یرنر
۱۳۹۸اانش، دینی ا   ربیت مداس، ش رنرا 



یییینیت یسنس  جشیریاه مل  اتیش

۱
 منگسیینگ  مرضر   ت تعدین بخش

اشوواه ۳۶بخووش مخالووف ا ۱۳میوویریا  اانووش 
ا ینن میکل باعو  یننواد ماشرشوانک.  خیص دیاد

ت ضعف دا یطالع اسانک ا دا ناینه ضوعف دا نایو
.آثاا مک شرد

۲
 دم شفنگی  معینامن  نیتا 
ر  نامه برخالف دا مییریا  ملک حرنت ا  یار نه شی

ا فرم مووا  دیاا  آ  مووا  وویش یز میوویریا  یعووالم 
یور مک شرد، دا مییریا  اانش  ی ا نک فریخری  میا

.مک شرد
ه حاک فریخری  دا مییریا  فرق یلوکنر میودیق ما بو

  حال آ  نه دا میویریا. صرات شفاف ااشن یست
. شرداانش  ی ا ضریبط نیفک یاسال آثاا یعالم مک

۳
 دم تریل  بیگزیا  جشیریاه
ه دا عدم  ریلک برگزیا  مییریا  چه دا سطح ملک چ

سطح دینی امک باع  آ  شد  یست نه مو  مامعوه
مخاطبووا ، موو  شوورنت نییدگا  ا سیاسووت گکیای  
  فرمی ک، ااش مید  میخیک ای دا یمری  میویریا

.ندیشاه باشید

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

۷



بیگزیا  نتاه من  آت 

  سوت یسوافاد  یز  نربیوات بوه د)دالنل لزام برگزیا  مییریا  ا یسوااریا آ
آمد ، یفزینش  نربه، یفزینش ماوامی ک میوا  نانر  موا، شویاخت ترفیت موا 

...(نانر  ما به دینی ا  ا
م ور فعالیت موا )نا فرمیگ سرم، نا اانش دمو  : بری  برگزیا  مییریا  آ ک

(۱۴۰۰ ا م ر ۱۳۹۹
 لزام میاانت نانر  ما ا مسئرلیت  کنر  دبیری  نانر  ما دا مییریا
 راننک دا میابه سلسله مسابشات سخیرینک علاک  )لزام ینناد یند  ما  خالقانه

(یننان ما  علاک

رمیگ یخااامیه دامین مییریا  ف: شرت  یرنر
۱۳۹۸دینی ا    ری ، باش ا  دینینرنا ، آبا 

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

۸



پیسش  ت پنسخ نابناه اتیش

.دحااا خرد ای معرفک نیی. لطفا دست ای باال ببرند

برگووزیا  مرحلووه : شوورت  یوورنر
نش، دینی امک مفااین مییریا  اا

۱۳۹۷دینی ا    ری ، آذا 

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسه شرای  ماوامی ک نانر  موا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 



بیاس  تضعی  گعنلی  
کننرن من

ییگزیاش مقنیسه گعنلی  کننرن من نا سنل من  یخ

مریان قننرن  میتبط بن کننرن من  ننگعنل

لیقدیمنت ینجنم شده نا ایبطه بن کننرن من  ننگعن

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

ردن  برگزیا  مین زمساانه  و: شرت  یرنر
۱۳۹۹نیاااز  ا میابع طبیعک، د  

۱۰



مقنیسه تعدین گعنلی  نا سنل من  یخیی نا ینجان من   لا  ت نا کننرن من

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

۱۱

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹

۲۸۴ عدید برنامه ۲۵۳ ۳۷۲

۱۷۱ عدید یننان ۱۸۱ ۱۱۸

۰
۵۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰
۳۵۰
۴۰۰

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

د 
دی
 ع

ان
نن
ی

یننان ما  علاک دینینرنک

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹

۱۲۸ عدید برنامه ۱۰۷ ۱۰۲

۸۹ عدید نانر  ۹۲ ۴۳

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰
۱۰۰

د 
دی
 ع

ر 
نان

نانر  ما  دینینرنک

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹۱.۴۴ ۲.۳۷ ۳.۱۲۱۰
۱.۱۶
۲

۱.۶۶
۱۵

۱.۳۹
۹

  نسبت نانر
به برنامه
 عدید مرینز 
اانش ملک

نسبت یننان
به برنامه
 عدید مرینز 
حرنت ملک



گعنلمریان قننرن  میتبط بن کننرن من  نن
  نانر  دا یالین چلسه شرای  مرنز  نانر ، یعضا  شرای  نک نفر ای یز میا  خرد به عیری  دبیر: ۱۷ماد

ات شورای  دبیور نوانر  مسوئرلیت برناموه انز  ملسو. یناخاب ا به مدنر نل یمرا فرمی ک معرفک مک نیید
ی ا شراشیک  نا جلسنت شرای  مانمی   ت یایئه گزیاش مسیای بهمرنز ، نظاات بر یمری  میربات، 

. ی یر  میربات شرای  ماامی ک ای ع د  دیا یست
  ان دا صرا ک نه دبیر ا یعضا  شرای  مرنز  نانر  سه ما  ماوریلک  یوکیل ملسوه ندمود، ضو: ۲۶ماد

ااز فرصت دیاد نسبت بوه برگوزیا  ملسوه شورای  مرنوز  ۱۵دانافت یخطاا نابک یز شرای  ماامی ک، 
م دا صرات عدم یقدیم الزم دا م لت مشرا شرای  فرمی ک، شرای  مرنز  ای میحل یعوال. نانر  یقدیم نید

.مک نید
 ای  ماوامی ک چیانچه نانرنک دا طرل نک نی  سال میچ فعالیاک دا سطح دینی ا  ندیشاه باشد، شور: ۲۷ماد

یوا دا صرات مرمه نبرد  یدله، ب. دا ینن خیرص دبیر ا یعضا  شرای  مرنز  ای مراد سریل قریا مک دمد
شورای  دت نک موا  بوه دبیور امبه نظر ینثرنت مطلق یعضاء شرای  ماامی ک ضایک صداا یخطاا نابک، 
انر  دا ینن دا صرات عدم فعالیت ن. مرنز  نانر  م لت مک دمد  ا نسبت به فعال نرد  نانر  یقدیم نیید
.مدت، شرای  فرمی ک دینی ا  شرای  مرنز  نانر  ای میحل مک نید

  ۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸.ددا صرات دابافت دا یخطاا نابک، شرای  فرمی ک دینی ا  مک  ریند نانر  ای میحل نی: ۲۸ماد
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

۱۲



یقدیمنت ینجنم شده نابناه   کننرن من  ننگعنل

۱
مشخص نارنن کننرن من  ننگعنل
ا  مازما  با برگزیا  ن این مییریا  اانوش دینیو 

بوه دبیوری  نانر  موا  ۱۳۹۹یسوفید ۱۵  ری ،  وا 
رخانه م لت دید  شد  ا گزیاش فعالیت خرد ای به دبی
خورد شرای  ماامی ک یاسال نیید نا محاری  فعالیت

نانر  گزیاش فعالیوت ۱۸. ای به مییریا  یایئه نیید
نوانر  مویچ ۲۵. نا میاانت محارینک یایئوه نردنود
.گزیاش نا محارینک یایئه نکردند

۲
 معیگ  ت ناخریس  جلسه یخیصنص

نانر  ۲۵   یز برگزیا  مییریا  دا طک نک نامه 
ل آنین نامه نانر  ما به مدنرن۲۷نافعال حسب ماد  

لسوه فرمی ک ا یماااعک بوری  براسوک ا  یوکیل م
.یخایاصک با دبیر مر نانر  معرفک شدند

الزم به ذنر یست م لت یایئوه گوزیاش فعالیت موا 
. خریمد برد۱۴۰۰ش رنرا ۳۰ رم دام  ا 

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

۱۳
 ورنش عیور ماودلک: شرت  یورنر

ا  نووانر  نیکرنوواا  ایلعیوور باشوو 
دینیوووونرنا  دینیوووو ا    ووووری ، 

۱۳۹۸یادنب یت 



گعنلی  منپیسش  ت پنسخ نابناه 

.دحااا خرد ای معرفک نیی. لطفا دست ای باال ببرند

  مین نلودی   وردن: شرت  یرنر
.۱۳۹۸یبرانحا  دینی ا    ری ، د  

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسه شرای  ماوامی ک نانر  موا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 



نحره ن ناش شیره ننمه 
کننرن من

گزیاش  یز یقدیمنت ینجنم شده

پیشیهننیت یجییی  بیی  ینیمه کنا

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

ملسوووه دبیووور دبیری  موووا  : شووورت  یووورنر
 ان دینیکد  ما ا  ردن  ما  دینی ا    ری ، ب

، باش ا  دینیحرنا ۱۳۹۸

۱۵



یقدیمنت ینجنم شده نابناه   شیره ننمه

۱
ن ناش شیره ننمه

 یش یز یناخاب دبیور شورای  ماوامی ک نانر  موا 
، بور اا  موان یالیوه ۱۳۹۸دینی ا    ری  دا سوال 

دا ینوون . نوورن  شوویر  نامه نانر  مووا نوواا شوود وویش
شیر  نامه، ملزامات یناخابات موا  نانر  موا، منوامع 
ا  خییووک داا  دینیوو امک، ا به بیوود  نانر  مووا

.ردفعالیت ا صداا منرز مراد بح  قریا گرفاه ب

۲
بیگزیا  جلسه نقد ت بیاس 

بیور بری  ینن شیر  نامه، ملسات نشود ا براسوک بوا د
دبیری  مووا   ووردن  دینیووکد  ما ا دبیووری  موور 

بوه  ردن  چه به صرات حضرا  ا به چه/دینیکد 
.صرات مناز  برگزیا شد

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

۱۴

ملسوووه دبیوووری  : شووورت  یووورنر
نانر  مووا   ووردن  یبرانحووا  بووا 
ن حضرا دبیر شرای  ماامی ک، ب او

۱۳۹۸

۱۶



تشکیل کاییه تدتین شیره ننمه

مایکل یز دبیری  نانر  ما  فعال
نااشیاسا  بر ر دینیکد  ما
 دینیکد  ما/معاانا  ا مدنری  بر ر  ردن

دبیری  سابق نانر  ما

پیشیهننت یجییی  بیی  ن ناش
شیره ننمه

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسووه شوورای  ماووامی ک نانر  مووا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 

۱۷



شیره ننمهپیسش  ت پنسخ نابناه 

.دحااا خرد ای معرفک نیی. لطفا دست ای باال ببرند

ا  آخرنن ملسه حضر: شرت  یرنر
گفت اشووویرد دینیووونرنک یعضووواء 
نانر  ما  فرمی ک، میور ، دنیوک ا
ری  یماااعک دینینرنا  دینیو ا    و
سابق با دنار منید سرسی ک، معاا 

فرمی ووک ا یمااوواعک دینیوو ا ، د 
۱۳۹۸.

۱۴۰۰یانیبهش  ۱۸
ملسه شرای  ماوامی ک نانر  موا  
فرمی ووک، میوور ، دنیووک ا یمااوواعک 
دینینرنا  دینی ا    ری 
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بن تشکی یز شان


