
 ساهاى ششن -اى ایزثِْ هلی خ دٍستذاراىٍ  ّوًَذاى  تِ درٍد 

ساختار تغییزات اس کشَر در خصَص  جدر داخل ٍ خار دٍستذاراىٍ  ّوًَذاىخی اس ِ تِ پزسش ّای تزختا تَ

ٍ پاسخ تِ پزسش ّا  ْت سدٍدى اتْاهاتخساهاى ششن السم داًستِ هی شَد  –ایزاى ثِْ هلی ختشکیالتی 

 .ارایِ گزدد اتیحَضیت

تشکل ّای سیاسی تزای تذاٍم کارآیی ٍ َالت شتاب تسیاری یافتِ است ٍ حاهزٍس تغییزات ٍ ت هذرى در دًیای

کِ اس اى ایزثِْ هلی خپَیایی ًیاس است خَد را تا اتشار، لَاسم ٍ هلشٍهات سهاى ّوگام ٍ ّوساس ًوایذ؛ اس ایٌزٍ 

ٍ ساختار ًظام  َالتحتزاى است ٍ ّوَارُ  ًقش هَثزی در دیزپای تزیي ٍ خَشٌام تزیي تشکل ّای سیاسی ای

خَد در فضای سیاسی ضزٍرت ًَساسی ساختاری را ًقش آفزیٌی  اء ًوَدُ است تزای تذاٍمایزاى ایفسیاسی 

ِ دام آسیة شٌاسی ساختار پیشیي تِ ایي ًتیدساس ًوَدُ ٍ در ایي راستا اعضاء تا گفتگَّای هتعذد ٍ اًحا

تغییز  12.40.89تذیي رٍ در ًشست شَرای هزکشی تِ تاریخ . ی گزددحطزارسیذًذ کِ تایستی ساختار ًَیٌی 

 .اعضاء رسیذتِ تصَیة اکثزیت ایي هْن ام داًْت خکارگزٍّی تعییي تار ٍ ساخ

َرای در ًشست ش ٍتا دیگز اعضاء تعول آٍردُ  سم راتغییز ساختار تزرسی ٍ هشَرت ّای الکارگزٍُ اعضاء 

 پس اس ات السم دادُ شذ کِحَضیتٍ  ی شذُ تِ اعضاء ارایِ گزدیذحساختار طزا 40.12.49اریخ هزکشی تِ ت

 .ذیذ تِ تصَیة اکثزیت اعضاء رسیذخساختار ٍ گزدیذ ام داًرای گیزی  اتحَضیتارایِ 

ى آٍ پس اس ( پلٌَم) تاالتزیي رکي تشکیالت کٌگزُ  ساهاى ششن –ثِْ هلی  ایزاى خدر ساختار تصَیة شذُ 

ذف شَرای حذیذ تا ساختار پیشیي خِ ساختار خٍ قاتل تَآشکار اس توایشات یکی ؛ هی تاشذ شَرای هزکشی

 .گزدیذُ است ذفحشَرای رّثزی  ذیذخکِ در ساختار  رّثزی است

تزای تزخی اس ارکاى ساختار  12.49.92در ًشست شَرای هزکشی در تاریخ  ذیذختذًثال تصَیة ساختار 

 .پاییي ارایِ هی گزدد حِ شزت دٍستذاراىٍ ّوًَذاى اًتخاتات تزای آگاّی  حکِ ًتای تعول آهذ اتاًتخات

 ریاست شَرای هزکشی. 9

 .ٌاب دکتز تاًٍذ تا کسة اکثزیت آرا تعٌَاى رییس شَرای هزکشی تزگشیذُ شذًذختزای ریاست شَرای هزکشی 

 شَرای هزکشی  ریاست ة اٍلًای. 8

شَرای  ریاست ًایة اٍل تا کسة اکثزیت آرا تعٌَاى رشیذی ٌاب دکتزخشَرای هزکشی  ریاست یًایة اٍلتزای 

 .هزکشی تزگشیذُ شذًذ

 



 شَرای هزکشی  ریاست دٍم ةًای. . 3

 ریاست دٍمًایة  تا کسة اکثزیت آرا تعٌَاى هٌْذس سعینٌاب خشَرای هزکشی  ریاست یدٍهًایة تزای 

 ذًذتزگشیذُ ش شَرای

 

 دتیز شَرای هزکشی. 0

تزگشیذُ  دتیز شَرای هزکشی تعٌَاىهٌْذس تختیاری تا کسة اکثزیت آراء ٌاب ختزای دتیزی شَرای هزکشی 

 .ذًذش

 

 سخٌگَ .9

 .ذًذتزگشیذُ ش سخٌگَی  تعٌَاىتا کسة اکثزیت آراء  دکتز رساقیٌاب خ سخٌگَییتزای 

 

در صَرت آهادگی اعضاء آى اًتخاتات شَرای هزکشی هَکَل گزدیذ کِ تات تقیِ ارکاى تِ ًشست ّای آتی اًتخا

 .ًیش تزگشار خَاّذ شذ

یا دفتز  َتَسط سخٌگ ساهاى ششن -اى ایزثِْ هلی خ ...ٍ تیاًیِ ّا ٍ دیذگاُ ّاالسم تِ گفتي است کِ در پایاى 

ساهاى  -اى ایزثِْ هلی ختا عٌَاى  ...هی رسذ ٍ ّزگًَِ اًتشار تیاًیِ ٍ دیذگاُ ّا ٍ عوَم تِ آگاّی هزدهذاری

 .سَب هی گزدد حهاس سَی دیگز ارکاى ٍ یا اعضاء فاقذ اعتثار ساسهاًی تَدُ ٍ تخلف ساسهاًی  ششن

 تزامحتا ا                                                                              

 ساهاى ششن -اى ایزثِْ هلی خسخٌگَی 

 دکتز اهیز رساقی                                                                                     

 


