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باسمهتعالي

            مقدمه:

هحَس ، ّا ّا ٍ پشٍطُ طشح اسصضياتي، ًظاست ٍ اجشا ،گيشي جولِ هطاسكت دس تصوين اصهطاسكت دس توام اتؼاد خَد 

ايي اػتماد است كِ جلة  تش ّاي كطَس ّا ٍ دّياسي ساصهاى ضْشداسيدس ايي ساستا  ّاي تَسؼِ سٍستايي هَفك است. تشًاهِ

تَاًذ ًمص  ٍ اسصضياتي هي ، ًظاستگيشي، اجشا تصوينهشاحل دس كليِ  اي( )هحلي ٍ هٌطمِ تواهي سطَح هذيشيتيهطاسكت 

ًظش تِ ايٌكِ فشهاًذاساى دٍهيي سطَح ّاي تَسؼِ سٍستايي ايفا ًوايذ.  ّا دس اهش اجشاي تشًاهِ تسضايي دس هَفميت دّياسي

ّا  تِ هسائل ٍ هطكالت دّياسيٍ  تَدُّستٌذ، تا كن ٍ كيف فؼاليت آًاى اص ًضديك آضٌا  ًْاد دّياسيهذيشيتي هشتثط تا 

تش ًْاد دّياسي  تَاًذ دس هذيشيت ٍ ساّثشي هطلَب دس سطَح استاًي ٍ هلي هي هطَستي فشهاًذاساى ّاي اضشاف داسًذ، ًطست

ثش تاضذ.ؤه

نوع و هدف:  -1

ٍ  سيضي تشًاهِگزاسي،  سياستاهش  دس فشهاًذاساىّا ٍ ًظشات  گيشي اص ديذگاُ تْشُاص ًَع هطَستي ٍ تا ّذف  ّا ًطست

دس خصَظ هَضَػات ٍ  اػضاّا ٍ ًظشات  ضَد. ايي اهش اص طشيك اخز ديذگاُ تطكيل هي ّا ّواٌّگي اهَس هشتثط تا دّياسي

تجشتيات  ٍ ّا تشًاهِّا،  ّا ٍ ّوچٌيي اًتمال سياست سيّا، دسيافت گضاسش اص كن ٍ كيف فؼاليت دّيا هسائل جاسي دّياسي

پزيشد. صَست هيّا  هَفك فشهاًذاساى دس صهيٌِ هذيشيت ساّثشي دّياسي

اركان : -2

تاضذ: ضَد كِ اسكاى آى تِ ضشح صيش هي دس دٍ سطح استاًي ٍ هلي تطكيل هي فشهاًذاساىًطست هطَستي 

 استانی سطح -1-2

 تاضذ. هي استاًذاسيػوشاًي تش ػْذُ هؼاٍى اهَس استاًي  ّاي ًطستسياست  :الف( سئيس

تَدُ كِ ضوي  ،ضَد اًتخاب هي هستمين سايش اػضاي أس كِ تا فشهاًذاساىاص  ّا تشػْذُ يك ًفش ي ًطستدتيش ب( دتيش:

تاضذ. داس هي اهَس هحَلِ سا ػْذُ اهَس سٍستايي ٍ ضَساّاي استاًذاسيهذيش كل دفتش تا ّواٌّگي 

 تاضذ. ٍ اًتخاب هجذد ٍي تالهاًغ هي ضَد خاب هيسال اًت تثصشُ: دتيش ًطست استاًي تشاي هذت دٍ

ستط حَصُ هؼاًٍت اهَس ػوشاًي استاًذاسي  استاى ٍ هذيشاى دفاتش ري فشهاًذاساىًطست ضاهل كليِ  ياػضا :ج( اػضا

 .تاضذ هي

 ملی  نشست -2-2

تاضذ. هي ّاي كطَس ٍ دّياسي ّا ّاي ساصهاى ضْشداسي تش ػْذُ هؼاٍى اهَس دّياسي ّا ًطستسياست  :الف( سئيس
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ضَد تَدُ كِ ضوي  اًتخاب هي أي هستمين سايش اػضاّا تشػْذُ يك ًفش اص فشهاًذاساى كِ تا س ي ًطستدتيش دتيش:ب( 

 تاضذ. داس هي اهَس هحَلِ سا ػْذُ سٍستايي ٍ هذيشيت تَسؼِ سيضي دفتش تشًاهِكل هذيش ّواٌّگي تا 

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

 .ضَد هؼشفي هي ًطستتِ سئيس   كتثاًستط  ري  استاًذاسي اهَس ػوشاًيهؼاٍى  تَسطتاضٌذ كِ  هي (2-1)هَضَع تٌذ ب 

هَظف است هشاتة سا حذاكثش  تغييش دتيش استاًي ًطست فشهاًذاساى، هؼاٍى اهَس ػوشاًي استاًذاسي: دسصَست تثصشُ

ّا اػالم ًوايذ. پس اص يك ّفتِ تِ هؼاٍى اهَس دّياسي

:نشست موضوعات  -3

ّا  دّياسي هشتثط تاٍ هطكالت ٍ هسائل هثاحث تشسسي ٍ تثادل ًظش دس خصَظ  -1

)دس هَسد  استاًي( ٍ استاى يّا ًطستّاي تاتؼِ )دس هَسد  ّاي دّياسي تشًاهِ ّا ٍ اسائِ گضاسش اص فؼاليت -2

 فشهاًذاساىهلي( تَسط  ّاي ًطست

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

ستط استاًي( تَسط هذيشاى ري ّاي ًطست)دس هَسد  حَصُ هؼاًٍت اهَس ػوشاًي استاًذاسي

ّا دس سطَح هلي ٍ استاًي هاًذاساى دس صهيٌِ هذيشيت ٍ ساّثشي دّياسيّاي هَفك فش تجشتِاًتمال  -4

ّا دس سطح هلي اًذيطي دس خصَظ افضايص هطلَتيت ػولكشد دّياسي ّن -5

 : یزمانبرنامه  -4 

 ،دس صَست ضشٍستهاُ يك تاس تشگضاس خَاّذ ضذ ٍ سِ ّش ّاي استاًي  ٍ ًطستتاس  يك سالّش  دس ّاي هلي ًطست

.خَاّذ سسيذ  تِ اطالع اػضا ًطست  كتثاً اص سَي دتيشالؼادُ  فَق تطكيل جلسِ

 :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 هشتَطِ

 ضَد. اسسال هي ّا ٍ هؼاًٍت اهَس دّياسي  تشاي اػضا دتيش سطَت ،يذ سئيسيأتْيِ ٍ پس اص ت
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