
  

 

 

 

  اهشمی زاده اقضی حسه سید دکتر    جناب آاقی  

شت،     وزری محترم   زپشکی آمىزش و ردمان بهدا
 استان 13ي ادارات کل  بٍ سازمان َای تابعديمیه کىگرٌ ملی زوان مًفق ایران  فراخًان مقالٍ اطالع رساوی مًضًع:

  تا سالم

، هزکش ٍسارتراًِ ّا، ساسهاى ّا، زاًطگاُ ّاکِ تا حوایت  "ًخستیي کٌگرُ هلی زًاى هَفق ایراى  "احتزاهاً، تا تَخِ تِ تزگشاری 

سًاى زاًطگاُ الشّزا ٍ تا حضَر ضرصیت ّای هلی ٍ تیي الوللی، ٍسرا اس خولِ خٌاب آلای زکتز هحوَز ٍاػظی هطالؼات سًاى زاًطگاُ تْزاى، پژٍّطکسُ 
تْوي هطکیٌی هطاٍر هحتزم زکتز خٌاب آلای  ٍسیز هحتزم ارتثاطات ٍ فٌاٍری اطالػات، خٌاب آلای زکتز ػلی رتیؼی ٍسیز تؼاٍى، کار ٍ رفاُ اختواػی،

ماهات سزکار ذاًن الرٍش اس ساسهاى یًَسکَ، سزکار ذاًن فاطوِ ّاضوی رفسٌداًی ٍ سایز ه ّای هززم ًْاز ٍسارت کطَر، ٍسیز ٍ هؼاٍى اهَر ساسهاى
تْزاى، تا هَفمیت  زر زاًطگاُ ضْیس تْطتی  95اس تاًَاى فزّیرتِ اس سزاسز کطَر، اسفٌسهاُ  خوؼیٍ پژٍّطگزاى حَسُ سًاى ٍ هلی، زاًطگاّیاى 

زر ًظز  ، لذا ایي هزکشزر ّیات زٍلت هطزح ٍ تاستاب هثثتی زاضتِ استساز ، تِ گًَِ ای کِ زستاٍرزّای ایي رٍی تزگشار گززیس ٍ لاتل تَخِ چطوگیز

تا  را تا حوایت ٍسارتراًِ ّا، ساسهاى ّا ٍ زاًطگاُ ّای هؼتثز کطَر  "دٍهیي کٌگرُ هلی زًاى هَفق ایراى در دستگاُ ّای اجرایی"زارز 

ًوایس. تزگشاری پٌل ّا،  تزگشار برج هیالد تْراىزر  96اسفٌس هاُ  تَاًوٌسساسی سًاى زر خاهؼِ ٍ ...  ص تاًَاى زر تَسؼِ التصازی،ًم ًگاُ ٍیژُ تِ
اس ٍ ّوچٌیي تْیِ تستِ ّای سیاستی ًطست ّای ترصصی ٍ کارگاُ ّای آهَسضی هٌطثك تز هحَرّای کٌگزُ ّوزاُ تا ًتایح کارتززی ٍ هَثز 

 هْوتزیي تزًاهِ ّای ایي رٍیساز ذَاّس تَز.  

هقالِ ٍ  فراخَاى گستززُ رساًی اطالع خْت السم زستَرات ذَاّطوٌس اخزایی ّای زستگاُ زر تاًَاى ًمص اّویت تِ ػٌایت تا لذا

 تزلزاری خْت استاى 31ازارات کل ٍسارتراًِ، ساسهاى ّای تاتؼِ ٍ  آى هرتلف ّای ترص تِ را (پیَست بِ) تشرگ رٍیساز ایي فراخَاى حضَر 

 .فزهاییس اتالؽ کٌگزُ هحَرّای اساس تز ػلوی ارتثاطات

 سپاستا 

 سیما فردوسی

 دبیر علمی کنگره
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 ارزز پیَست :

 

جْت استحضارخاًِ آى ٍزارت ٍ خاًَادُ اهَر باًَاى هحترم  هشاٍر سَدابِ طایریرکار خاًن ست بِ رًٍَش 
 



 هىالحکیم

 
 

تا حضَر ٍسرای هحتزم تؼاٍى، کار ٍ رفاُ اختواػی ٍ ارتثاطاات ٍ فٌاٍری  "ًخستیي کٌگرُ هلی زًاى هَفق ایراى"تا تَخِ تِ تزگشاری تاضکَُ 
ًفز اس تاًَاى فزّیرتِ کطَر، تا زستاٍرزّای ػلوی  1000پژٍّطگزاى حَسُ سًاى ٍ تیص اس  اطالػات، ًرثگاى، زاًطگاّیاى، صاحثٌظزاى، زاًطدَیاى ٍ

 کتاتچِ خْت چاج همالِ ػٌَاى 98سًاى تِ زتیزذاًِ رٍیساز کِ  حَسُ تا هزتثط پژٍّطی ٍ ػلوی همالِ 250 اس تیص ٍ کارتززی ارسضوٌس اػن اس ارسال
پٌل، ًطست ترصصی ٍ کارگاُ  15سرٌزاًی تاییس ضسُ ٍ ارائِ تیص اس  صَرت تِ همالِ ػٌَاى 17ٍ  پَستز صَرت تِ همالِ ػٌَاى 31هماالت،  هدوَػِ

 یرتِ ٍآهَسضی، زر هزکش ّوایص ّای تیي الوللی زاًطگاُ ضْیس تْطتی تْزاى، تِ اطالع کلیِ زاًطدَیاى، اساتیس، پژٍّطگزاى، هسیزاى، تاًَاى فزّ
 فزآیٌس زر تاًَاى تَاًوٌس اًساًی اس سزهایِ خاهؼِ هٌسی تْزُ ّسف تا "دٍهیي کٌگرُ هلی زًاى هَفق ایراى "ًس،هی رسافؼال زر زستگاُ ّای اخزایی 

زر هزکش ّوایص ّای تیي الوللی تزج هیالز  96ٍ افشایص حضَر آًاى زر هٌاصة هسیزیتی ٍ سیاسی کطَر زر زستگاُ ّای اخزایی ، اسفٌس  پایسار تَسؼِ
س. اس ایي رٍ اس کلیِ ػاللِ هٌساى زػَت هی ضَز تزاساس هحَرّای کٌگزُ ٍ طثك سهاًثٌسی اػالم ضسُ، ًسثت تِ ارسال هماالت تْزاى تزگشار ذَاّس ض

 ذَز السام ًوایٌس.

 محًرَای کىگرٌ:
 ساسهاًی تاالی رزُ هطاغل ٍ ّا پست هطارکت سًاى زر تصسی هَاًغ هْوتزیي تِ ػٌَاى ضرصیتی ٍ اختواػی فزٌّگی، ػَاهل تزرسی (1
 ّای آى زرزستگاُ ّای اخزایی ٍ تزرسی چالص گیزی تصوین ٍ هسیزیتی هٌاصة زر سًاى هطارکت ارتمای ٍ تْثَز خْت ػولیاتی ّای ضٌاسایی ضاذص (2

 ساسهاًی آًاى خایگاُ ارتمای ٍ هَخَز ساذتارّای کززى ًْازیٌِ طزیك زر زستگاُ ّای اخزایی اس سًاى راّکارّای حضَر (3
 کار زر پست ّای ساسهاًی همزرات ٍ لَاًیي ازاری، ساذتار زر تاسًگزی (4

 ًگاُ ٍیژُ تِ تزًاهِ ریشی خٌسیتی (5
 زرزستگاُ ّای اخزایی سًاى اضتغال ٍ فؼالیت هطارکت ّای ًزخ تَزى پاییي تزرسی ػلل (6
 زٍلتی ٍ هسیزیت اثز ترص سًاى ّای زستگاُ هسیزیتی ساذتار زر سًاى حضَر ضزایط راّکارّای تسْیل (7

 کطَرّای اسالهی سایز ٍ ایزاى زر سًاى هسیزیتی ٍضؼیت تِ تطثیمی ًگاُ تزرسی (8

 حمَق ٍ اضتغال سًاى اس زیسگاُ اسالم (9

 تزرسی ضزایط خْت تَسؼِ حضَر سًاى هسیز، ًرثِ ٍ فزّیرتِ زر زستگاُ ّای اخزایی (10

 ارسیاتی اثز ًاتزاتزی خٌسیتی تز تَسؼِ  (11

 هَاًغ تزاتزی خٌسیتی زر تَاسى کار ٍ سًسگی (12

 ای زر هسیزیت، کارآفزیٌی ٍ اضتغال تزرسی هفَْم سمف ضیطِ (13

 ًمص تاًَاى زر تَسؼِ التصازی ٍ تَسؼِ پایسار (14

 چالص ّای حَسُ کارآفزیٌی سًاى زر ایزاى (15

 تزرسی اهٌیت اختواػی سًاى ٍ چالص ّای آى (16

 تَاًوٌسساسی سًاى زر خاهؼِ (17

 اضتغال سًاى ٍ تاثیز آى تز ذاًَازُ (18

 ٍرشًمص سًاى زر آهَسش ٍ پز (19

 آگاّی تاًَاى اس حمَق ذَز ٍ افشایص اهٌیت آًاى (20

 آساز ّایهحَر (21
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