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 هتعبلت هأهَریتی کِ ضَرای عبلی اًمالة فرٌّگی ثِ ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی در - 

ٍالعی  کردُ ثَد، طرح احیبی ًمص تْبجن فرٌّگی هحَلزهیٌِ ارائِ طرحْبیی ثرای همبثلِ ثب 

دٍلتی کِ اهکبى  ّبی فرٌّگی ٍ تجلیغی هسبجذ ٍ استفبدُ ثْیٌِ از اهکبًبت ٍ تأسیسبت دستگبُ

ثب تَجِ ثِ ًمص ٍ  دارًذ، تَسط ٍزیر فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی هطرح ضذ ٍ ٍری فرٌّگی ثْرُ

تَاًٌذ ثر  حسبس هی  همطع ظیر هسبجذ در ایيهسئَلیتی کِ هراکس ٍ ًْبدّبی فرٌّگی هردهی ً

اسالهی ّیأتی تطکیل دّذ  عْذُ داضتِ ثبضٌذ، ضَرا تصَیت کرد کِ ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضبد

هسئَل ضَرای ّوبٌّگی اهَر  اسالهی ثِ عٌَاى رییس ّیأت، هرکت از: ٍزیر فرٌّگ ٍ ارضبد

 اٍلبف ٍ ثسیج، ٍ رییس سبزهبىهمبٍهت  هسبجذ، رییس سبزهبى تجلیغبت اسالهی، فرهبًذُ ًیرٍی

ضْردار  ٍ رییس سبزهبى ترثیت ثذًی ٍ ثٌب ثِ ضرٍرت ٍزیر آهَزش ٍ پرٍرش اهَر خیریِ )

ایي ّیأت هَظف است کِ فعبلیتْبی ریل را در هسبجذی کِ  ذ.( تْراى ًیس دعَت خَاٌّذ ض

 ذ.ثبضٌذ ّذایت ٍ سبزهبًذّی کٌ آهبدگی ٍ استعذاد کبفی داضتِ

 ذ.ٌبًچِ اهکبى دایر ثَدى داضتِ ثبضخبًِ ایي گًَِ هسبجذ چتجْیس کتبث -1

ی ثرا ثِ ًحَی تجْیس گردد کِ از ایي اهبکي ِ سبلٌی ثرای ًوبیص داضتِ ثبضٌذ،هسبجذی ک -2

 د.ًوبیص فیلوْبی هفیذ استفبدُ ضَ

ارضبد  در هسبجذی کِ از ًظر سبختوبًی اهکبى دایر کردى کالس دارًذ، ٍزارت فرٌّگ ٍ -3

سرٍدّبی  اًجوي سیٌوبی جَاى، کبًَى  ثب کوک اًجوي ًوبیص، اًجوي خَضٌَیسی، اسالهی

 د.دایر خَاّذ کر آهَزش لرآى( ایي گًَِ آهَزضْب را در ایي هسبجذ ّبی ًَر ) اًمالثی، خبًِ

 ّوکبری ثب ایي گًَِ هسبجذ کِ ثتَاًٌذ کالسْبی آهَزش زثبى، آهَزضْبی اعتمبدی، -4

 آهَزش خیبطی ٍ... را ثب هَر ثْذاضتی ٍ ثْذاضت خبًَادُ،آهَزش کبهپیَتر، آهَزش ا

 ذ.ّبی دیگر دایر ًوبیٌ کبری دستگبُّو

 ٍزارت فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهی هَظف است کِ ثرای ّذایت ٍ سبزهبًذّی ایي -1تجصرُ  

 ذ.تطکیل دّ  یأتْبیی ثب ترکیت هطبثِفعبلیتْب در استبًْب ٍ ضْرستبًْب ًیس ّ



فَق  ٍ ًْبدّبی هختلف اجرایی ٍ تجلیغی ٍ فرٌّگی ثرای تحمك اهَر ّب دستگبُ -2تجصرُ  

 ذ.ثبضٌ هی رت فرٌّگ ٍ ارضبد اسالهیهَظف ثِ ّوکبری ثب ٍزا

 ثرای تحمك هفبد ایي هصَثِ ٍزارت فرٌّگ ارضبد اسالهی ثرای هسبجذی کِ -3تجصرُ  

 تَاى فعبلیت ٍ ثر حست  آهبدگی تأسیس هراکس فرٌّگی ٍ ٌّری دارًذ، الذام خَاّذ کرد

کتبة،  ّبی هْن در زهیٌِ فعبلیتْبیی ًظیر: تأسیس کتبثفرٍضی، ًطر ایي هراکس داضتي صالحیت

ثرای ایي  فعبلیتْبی ٌّری ًظیر گبلری ًمبضی ٍ خط، ٍ ٍیذئَ کلَح  تأسیس کتبثخبًِ عرضِ

 د.هراکس هْیب خَاّذ کر

اجرایی کطَر  ّبی تأسیسبتی کِ دستگبُایي ّیأتْب ثرای استفبدُ ثْیٌِ از اهکبًبت ٍ  -4تجصرُ  

 د.خَاّذ کر ریسی گیرًذ، ثرًبهِ تَاًٌذ در جْت فعبلیتْبی فرٌّگی ٍ ٌّری ثِ کبر هی

 


