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باسمه تعالي

            مقذمه:

اًذاصي  ّاي اصلي تَليذ اًكاسًاپزيش است. ساُ ًمص تَسؼِ سٍستايي دس تَسؼِ هلي ٍ اّويت سٍستاّا تِ ػٌَاى كاًَى

ّاي  سيس دّياسيأسٍستاّا ٍ تش اساس هادُ ٍاحذُ لاًَى ت پايذاس تَسؼِ ساّثشيدس سٍستاّاي كطَس تِ هٌظَس ّا  دّياسي

ّاي  تَجِ تِ پشاكٌذگي سٍستاّا، تطاتِ هسائل ٍ هطكالت دس حَصُخَدكفا دس سٍستاّاي كطَس صَست گشفتِ است. تا 

ّا ًمص هْوي دس ّذايت،  ثش تيي دّياسيؤّاي هحلي، ايجاد استثاط هستوش ٍ ه ّوگي ٍ لضٍم استفادُ اص تجشتيات هذيشيت

اى دس سغَح ّاي هطَستي دّياس ٍ سفغ هسائل هَجَد آًْا خَاّذ داضت. ايي استثاط اص عشيك تشگضاسي ًطست ثشيساّ

تاضذ. هختلف اهكاى پزيش هي

نوع و هذف:             -1

، تشسسي ٍ سفغ هسائل ٍ هطكالتدس دّياساى ّا ٍ ًظشات  گيشي اص ديذگاُ تْشُاص ًَع هطَستي ٍ تا ّذف  ّا ًطستايي 

دس خصَظ  ااػضّا ٍ ًظشات  ضَد. ايي اهش اص عشيك اخز ديذگاُ تطكيل هي ّا ٍ ّواٌّگي اهَس هشتثظ تا دّياسي سيضي تشًاهِ

پزيشد. ّا، دسيافت گضاسش اص كن ٍ كيف فؼاليت صَست هي هَضَػات ٍ هسائل جاسي دّياسي

 اركان : -2

ضَد كِ اسكاى آى تِ ضشح صيش  استاًي ٍ هلي تطكيل هي تخص، ضْشستاى، سغحچْاسدس  دّياساىًطست هطَستي 

ضذ:تا هي

 بخش: سطح -1-2

 تاضذ. هيدس سغح تخص تش ػْذُ تخطذاس  ّا ًطستسياست  :سئيس الف(

 اهَس هشتَعِ سا ضَد ٍ اًتخاب هي أي هستمين سايش اػضااص دّياساى كِ تا س ػْذُ يک ًفش ّا تش ي ًطستدتيش :دتيش ب(

.ًوايذ تا تخطذاس ّواٌّگ هي

 تاضذ. هيًطست ضاهل كليِ دّياساى تخص  ياػضا: اػضاج( 

 شهرستان: سطح -2-2

 تاضذ. هيدس سغح ضْشستاى تش ػْذُ فشهاًذاس  ّا ًطستسياست  :سئيس الف(

 ، خَاّذ تَد.ضَد  اًتخاب هي اػضاي هستمين سايش أاص دّياساى كِ تا س ػْذُ يک ًفش ّا تش ي ًطستدتيش :دتيش ب(

( ٍ دتيش ًطست دّياساى تخص اػضااًتخاب )تِ  ًفش اص دّياساى هٌتخة ّش تخص يکًطست ضاهل  ياػضا: اػضاج( 

تاضذ. هي هشتَعِ
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 استاني سطح -3-2

 تاضذ. هي هذيش كل دفتش اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي استاًذاسيتش ػْذُ استاًي  ّاي ًطستسياست  :سئيس الف(

  خَاّذ تَد.، ضَد اًتخاب هي اػضاي هستمين سايش أكِ تا س دّياساىاص  ػْذُ يک ًفش ّا تش ي ًطستدتيش :دتيش ب(

 تاضذ. يک ًفش اص دّياساى هٌتخة ّش ضْشستاى هيًطست ضاهل  ياػضا :اػضا ج(

ًفش اص دّياساى هٌتخة ّش ضْشستاى  2ّايي كِ ضص ضْشستاى يا كوتش داسًذ اػضا ًطست ضاهل  تثصشُ: دس استاى

 تاضٌذ. هي

 ملي  نشست -4-2

 تاضذ. هي ّاي كطَس ٍ دّياسي ّا ّاي ساصهاى ضْشداسي تش ػْذُ هؼاٍى اهَس دّياسي ّا ًطستسياست  :سئيس الف(

ضوي  ٍضَد  اًتخاب هي اػضاي هستمين سايش أاص دّياساى كِ تا س ػْذُ يک ًفش ّا تش ي ًطستدتيش :دتيش ب(

 تاضذ. هيداس  اهَس هحَلِ سا ػْذُ سيضي ٍ هذيشيت تَسؼِ سٍستايي تشًاهِهذيش كل دفتش ّواٌّگي تا 

)هَضَع  ّا  دتيشاى ًطست استاًي دّياسيّا ٍ   هؼاًٍت اهَس دّياسي ًطست هلي ضاهل هذيشاى حَصُ ياػضا :اػضا ج(

 .ضَد هؼشفي هي ًطستتِ سئيس   ستظ كتثاً ّاي ري اهَس ػوشاًي استاًذاسيهؼاٍى  تَسظتاضٌذ كِ  هي (2-3تٌذ ب 

اى، هؼاٍى اهَس ػوشاًي استاًذاسي هَظف است هشاتة سا حذاكثش پس : دسصَست تغييش دتيش استاًي ًطست دّياستثصشُ

 ّا اػالم ًوايذ. اص يک ّفتِ تِ هؼاٍى اهَس دّياسي

 

 :نشست موضوعات  -3

 ّا  هشتثظ تا دّياسيٍ هطكالت ٍ هسائل هثاحث تشسسي ٍ تثادل ًظش دس خصَظ  -1

 ( دس سغَح استاًي ٍ هلي) ٍ استاى ّاي تاتؼِ ّاي دّياسي تشًاهِ ّا ٍ اسائِ گضاسش اص فؼاليت -2

هلي( ٍ  ّاي ًطست)دس هَسد  ّا ٍ الذاهات دس دست اًجام حَصُ هؼاًٍت اهَس دّياسي ، سياستْاّا تشًاهِ تطشيح -3

 استاًي( تَسظ هذيشاى ريشتظ ّاي ًطست)دس هَسد  حَصُ هؼاًٍت اهَس ػوشاًي استاًذاسي

ّا  ًطست اػضاتِ  سغَح تاالتشّاي  ًطست اصّاي تؼول آهذُ  تٌذي جوغ شٍحِ ٍاًتمال ٍ تياى هجوَػِ هثاحث هغ -4

 لؼكس ات ٍ تش دس سغَح پاييي

ّاي سغَح تخص ٍ  )تِ ٍيژُ دس ًطست ّا تطشيک هساػي، عشح هسائل ٍ هطكالت ٍ اًتمال تجشتيات دّياسي -5

 ضْشستاى(

 



تشكيل نشست شيىه  
  دهياراناهي مشىرتي  انهم 

4 
 

 

 

 : يزمانبرنامه  -4 

هاُ  سِّاي سغح ضْشستاى ّش  ، ًطستيک تاسهاُ ضص ّش ّاي استاًي  ًطستيک تاس،  سالّش ّاي هلي  ًطست

كتثاً اص الؼادُ  فَق تطكيل جلسِ ،دس صَست ضشٍستٍ  هاُ يكثاس تشگضاس خَاّذ ضذدٍ خص ّش تّاي سغح  يكثاس ٍ ًطست

 .خَاّذ سسيذ اػضاتِ اعالع  ًطست  سَي دتيش

 

 :دستور كار -5

هستٌذات ًاهِ، دستَسجلسِ ٍ  تؼييي خَاّذ ضذ. دػَت ّاي ٍاصلِ اص سَي اػضا تَس كاس ّش ًطست تش اساس پيطٌْاددس

ّفتِ  ضَد ٍ صَستجلسات ّش ًطست حذاكثش ظشف دٍ اسسال هي تشاي اػضا ّش ًطستتشگضاسي  دٍ ّفتِ لثل اص ،هشتَعِ

 ضَد. اسسال هيٍ سغَح تاالتش   اػضا تشاي دتيش سظَت ،يذ سئيسيأتْيِ ٍ پس اص ت
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