آگْی زعَت بِ هجوع عوَهی فَق العازُ شطوت بَضس واالی ایطاى

(سْاهی عام)

شواضُ ثبت <@ ٍ ;89Aشٌاسِ هلی 9898;;@?=:8

بسیٌَسیلِ اظ ولیِ سْام زاضاى هحتطم زعَت هی شَز تا زض جلسِ هجوع عوَهی فَق العازُ وِ با زستَضجلسهِ
ظیط ضأس ساعت  99الی  9:ضٍظ شٌبِ هَضخ  9;A=/8;/::زض هحل هطوع ّوایشّای بهیيالوللهی ضاظی بهِ
ًشاًی  Bتْطاى ،بعضگطاُ شْیس ّوت ،حسفاصهل بعضگهطاُ شهید فاهل اننن ًهَضی ٍ شهْیس وهطاى ،هطوهع
ّوایشّای بیيالوللی زاًشگاُ علَم پعشىی تْطاى ،سالي ضاظی بطگعاض هیگطزز ،حاَض بِ ّن ضساًٌسن
زستَض جلسِB
 -9افعایش سطهایِ  -:تغییطات اساسٌاهِ
الظم بِ شوط است وِ هجَظ ٍضٍز بِ جلسِ هجوع زض ساعات ازاضی ضٍظّای یه شٌبِ ٍ زٍشٌبِ هَضخ
> 9;A=/8;/9? ٍ 9زض هحل ساذتواى شواضُ  :شطوت بَضس واالی ایطاى بِ ًشاًی Bتْطاى ،ذیاباى آیت اننن
طالماًی  ،بعس اظ تماطع ذیاباى ٍلیعصط (عج)  ،ذیاباى بٌسض اًعلی ً،طسیسُ بِ ذیاباى ضٍزسط ،پالن  ، :9طبمِ
ّوىف  ،اهَض سْام ٍ هجاهع ،بِ سْام زاضاى هحتطم یا ًوایٌسگاى لاًًَی آىّا اضایِ ذَاّس شسن لصا اظ
سْامزاضاى گطاهی زضذَاست هیشَز تا با هطاجعِ بِ ًشاًی یاز شسًُ ،سبت بِ زضیافت هجَظ ٍضٍز بِ جلسِی
هجوع عوَهی فَق العازُ لبل اظ تاضید تشىیل هجوع ،السام فطهایٌسن

ًىات بسیاض هْن B
 -1بِ ّوطاُ زاشتي واضت هلی ٌّگام زضیافت هجَظ ٍضٍز بِ جلسِ العاهی است ن
 -:بطاساس هفاز تبصطُ  :هازُ ; :اساسٌاهِی شطوتّ ،یچ شرص حمیمی یا حمَلی ًوی تَاًس زض هجوع
ٍوالت بیش اظ یه سْاهساض ضا بط عْسُ بگیهطز زض ذصهَو ٍوالهت اشهراو حمیمهی صهطفاً
ٍوالتٌاهِ ّای ضسوی هحاطی ٍ یا با تاییس اهااء هَول تَسط زفتط ذاًِّهای اسهٌاز ضسهوی هجهاظ
هی باشسنّوچٌیي ّیچ شرص حمیمی یا حمَلی ًوی تَاًس ٍوالت بیش اظ یه سْاهساض زیگهط ضا بهِ
ًحَی وِ بِ ّوطاُ سْام ذَز بیش اظ = :/زضصس اظ ول سْام شطوت باشس  ،زض هجهاهع بهط عْهسُ
بگیطز ن ضوٌاً زض ذصَو هعطفی ًاهِ اشراو حمَلی ًیع هعطفهی ًاههِ بایهس زض سهطبطي شهرص
حمَلی ٍ با اهاای اشراو زاضًسُ اهاای هجاظ بِ ّوطاُ هْط شطوت بِ عول آیس ن
; -ضعایت واهل ٍ زلیك حىن آهطُ هازُ <= لاًَى باظاض اٍضاق بْازاض جوَْضی اسالهی ایهطاى هصهَس سها
<@; ٍ 9هازُ  99اساسٌاهِ شطوت بَضس واالی ایطاى بِ عٌَاى یه تىلیف لاًًَی بط عْسُ سْاهساضاى بَزُ ٍ
شطوت بَضس واالی ایطاى ٍ ساظهاى بَضس اٍضاق بْازاض هَظف بِ اعوا آى هی باشٌس ن
سْاهساضاى هحتطم هی تَاًٌس بطای وسب اطالعات بیشتط اظ ططیك شواضُ تلفي 8:9-@@;@;88; Bبا اهَض سْام
ٍ هجاهع شطوت تواس حاصل فطهایٌسن
ّیأت هسیطُی شطوت

