
 

1 
 

 

 

 

 

 کِ ثَد ًـؼت ایي اّذاف هْوتشیي اص« 8102 ػبل دس آػیبیی گشدؿگشی پبیتخت ّوذاى،» الوللی ثیي سٍیذاد ّبی ظشفیت ٍ ّب فشصت ثشسػی

 قشاس ثشسػی ٍ ًقذ هَسد سٍیذاد ایي ثشگضاسی ثشای ًیبص هَسد ّبی صیشػبخت هختلف اؿکبل هختلف، ّبی گشٍُ ٍ  ACD هحتشم ًوبیٌذُ حضَس ثب

 دٍهیي دس ایشاى گشدؿگشی ٍ دػتی صٌبیغ فشٌّگی، هیشاث ػبصهبى ػَی اص آػیب گشدؿگشی پبیتخت ػٌَاى ثِ ّوذاى ؿْش هؼشفی .گشفت

 ستجِ ػبلی هقبهبت ٍ اسؿذ کبسؿٌبػبى ًـؼت دس. ؿذ هطشح( ACD) آػیبیی گفتگَّبی هجوغ ػضَ کـَسّبی گشدؿگشی ٍصیشاى اجالع

 ثشگضاس کبهجَج کـَس «سیپ ػین» ؿْش دس کِ( ACD) آػیبیی گفتگَّبی هجوغ ػضَ کـَسّبی گشدؿگشی ٍصیشاى اجالع دٍهیي گشدؿگشی

 ایي. کشد ػٌَاى آػیب گشدؿگشی پبیتخت ثِ تجذیل ؿبیؼتِ سا ؿْش ایي ّوذاى، گشدؿگشی ٍ توذًی تبسیخی، ّبی ٍیظگی ثشؿوشدى ثب اػت، ؿذُ

 ثشای پیـٌْبدی ؿْشّبی هؼشفی ثش هجٌی ثحشیي هٌبهِ دس 810۲ آٍسیل دس ػضَ کـَسّبی ٍصیشاى اجالع هصَثبت اػتٌبد ثِ کِ پیـٌْبد

 ػضَ کـَس ۳۳ دس کـَس گشدؿگشی تَػؼِ ٍ ّب ظشفیت هؼشفی ثشای ای گؼتشدُ دػتبٍسدّبی اػت، گشفتِ اًجبم آػیب گشدؿگشی پبیتخت تؼییي

 .داؿت خَاّذ ّوشاُ ثِ آػیب قبسُ اص

 

 ؿْش اػالهی ؿَسای ّبی ظٍّؾپ ٍ هطبلؼبت هشکض سئیغ) ًجبت ثبداهی حویذ ،(ّوذاى ؿْش اػالهی ؿَسای سئیغ) هَلَی اثشاّین دکتش

 هشکض سئیغ) سضبصادُ ػیؼی دکتش ،(ّوذاى ؿْشداس) صَفی ػجبع ،(ّوذاى اػتبًذاسی ػوشاًی اهَس هؼبٍى) ػشاقی هحوَدسضب ،(ّوذاى

 ّوذاى( اػتبى دػتی صٌبیغ ٍ گشدؿگشی فشٌّگی، هیشاث هذیشکل) هبلویش ػلی، (ACD) آػیب ّوکبسی گفتگَی فشٌّگی ّبی ّوبٌّگی
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 مولوی

 تَػؼِ دس تَاًذ هی 8102 سٍیذاد 8 ّبی ظشفیت ثش تأکیذ 

 .ثبؿذ هَثش ثؼیبس ّوذاى گشدؿگشی پبک صٌؼت

 استقبی فشٌّگی، ٍ ؿغلی ّبی فشصت ایجبد ضوي سٍیذاد ایي 

 ٍ تبسیخی ٍ تَسیؼتی ثکش فضبّبی ؿٌبػبًذى پبیذاس، اهٌیت

 ّذف ثبصاسّبی ثبصتؼشیف ثِ تَاًذ هی ؿْشًٍذاى هـبسکت استقبی

 .ؿَد هٌجش ًیض ّوذاى ثشای ػبصی الوبى ٍ ثشًذػبصی ٍ جذیذ

 ًبم ثِ ًِ الوللی ثیي سٍیذادّبی ایي ثشگضاسی دس ًبکبهی گًَِ ّش 

 ًظش ایي اص ٍ ؿَد هی ًَؿتِ ایشاى ٍ ّوذاى ًبم ثِ کِ اؿخبف

 .ثبؿذ ّوذاى ثشًذ ؿٌبػبًذى ثشای اقذام ایي ثبیذ

نجات بادامي  

 حضَس ٍ آػیب گشدؿگشی پبیتخت ػٌَاى ثِ ّوذاى اًتخبة اػالم ثب 

 خذهبتی ّبی ؿشکت unwto ػبصهبى ٍاثؼتِ اػضب ًوبیٌذگبى

 کِ ؿذًذ خـٌَد ّوذاى ػالقوٌذاى ؿْش، ایي دس جْبى گشدؿگشی

 ًگشاًی ثِ خَؿحبلی تذسیج ثِ اهب اػت، ؿذُ هحقق ظشفیتی چٌیي

 ایي ٍ ؿَد اًذیـیذُ الصم توْیذات ٍ اقذاهبت چگًَِ کِ ؿذ ثذل

 .ًـَد تجذیل تْذیذ ثِ فشصت

 ثشداسی ثْشُ ثیـتشیي ّوذاى ؿْشداس ٍ اػتبًذاس دسایت ثب اهیذٍاسین 

 .ثبؿین داؿتِ گشدؿگشی هْن سٍیذاد دٍ اص سا

 پزیشای تَاًذ هی گشدؿگشی ٍ فٌبٍسی ّبی حَصُ دس ّوذاى 

 .ثضًذ سقن سا اؿتغبل ٍ اقتصبد سًٍق ٍ ثبؿذ ثؼیبس ّبی گزاسی ػشهبیِ

  صوفي

 ثب هشدم، ثِ سٍیذادّب ایي هؼشفی ٍ هحیطی تجلیغبت ػشصِ دس 

 هٌبػجی اقذاهبت این تَاًؼتِ هؼئَل ّبی دػتگبُ دیگش هـبسکت

 .دّین اًجبم

 ًیبصهٌذ الولل ثیي ػشصِ دس سٍیذاد ایي هؼشفی ثشای تجلیغبت اًجبم 

 ّیچ ؿْشداسی داخلی ثَدجِ جض ثِ اهشٍص تب کِ اػت ای ٍیظُ ثَدجِ

 .اػت ًـذُ گشفتِ ًظش دس کبس ایي ثشای دیگشی اػتجبس

 دیگش دس هقین ّبی ّوذاًی ٍ ّوذاًی ٌّشهٌذاى اص داسین ًظش دس 

 .کٌین اػتفبدُ اػتبى گشدؿگشی ػفیش ػٌَاى ثِ کـَسّب

 ِثِ سٍیذاد ایي هؼشفی ثشای ٍ داؿتِ ػشصِ ایي دس اقذاهبتی اگشچ 

 ثؼیبس ًقؾ داسد اّویت آًچِ اهب این، دادُ اسائِ ّبیی ثشًبهِ هشدم

 .صذاٍػیوبػت هؤثش

 رضازاده                                                                          

 ِکشد گوبى ًجبیذ ٍ ؿَد هی طشح گشایی جْبًی دل دس گشایی هٌطق 

 گبُ کِ اػت کَچک کـَسّبی ػلیِ تَطئِ اّذاف ثب تٌْب گشایی جْبًی

 دسایت ٍ َّؿوٌذی ثب ٍ داسد ٍجَد ػبصی جْبًی ّویي دل دس ّبیی فشصت

 .ثشد ثْشُ آى اص تَاى هی ایشاًی

 پبسلوبى دس ثبیذ ؿَد، هی تصَیت آػیبیی ّبی ػبصهبى دس هَسدی کِ صهبًی 

 اجشایی ػشاًجبم ٍ ثگیشد قشاس تأییذ هَسد ٍصاستخبًِ دس ؿَد، تصَیت ّن

 .اػت توبم ًیوِ ٍ پشاکٌذُ هصَثبت، ثؼیبسی ًظش ایي اص ٍ ؿَد

 اجالع حبؿیِ دس آػیبیی کـَسّبی ػشاى کِ ثَد ایي پیـٌْبد اثتذا 

 گشفتي شًظ دس ثذٍى سا ّب فشصت ٍ ثبؿٌذ داؿتِ ًـؼت هلل ػبصهبى

 هٌبػت اًذاص چـن یک تشػین ثب تب دٌّذ قشاس ثشسػی هَسد ػیبػی هؼبئل

 .گیشد ؿکل آػیب دس اسٍپب اتحبدیِ ثِ ؿجیِ چیضی ساُ اداهِ دس

                             عراقي                                                                                 

 تَػؼِ اػتشاتظی تذثیشٍاهیذ، دٍلت دس ؿذُ اخز تصویوبت هجٌبی ثش 

 ّبی فؼبلیت دلیل، ّویي ثِ ٍ ؿذ اػتَاس گشدؿگشی ثش ّوذاى اػتبى

 .گشفت قشاس هذًظش ثخؾ ایي افضاسی ًشم ٍ افضاسی ػخت تَػؼِ ثشای صیبدی

 ایي دس کِ اػت گشدؿگشی ّبی جبرثِ ّویي هب ایشاًی کبالّبی ثْتشیي 

 ثش هتؼذد ّبی پشٍطُ ٍ هـکالت ّوِ ٍجَد ثب ّب صیشػبخت تأهیي صهیٌِ،

 .گشفت قشاس هذًظش هبًذُ، صهیي

 آى جولِ اص کِ گشفت قشاس هذًظش اقذاهبتی ّن افضاسی ًشم ثخؾ دس 

 ایي دس اهب ثَد؛ ّوذاى دس هختلف ّبی هٌبػجت ثِ سٍیذادّبیی ثشگضاسی

 .داسین هـکل آى، ثَدى ثلٌذهذت ٍ کبفی هتخصصبى ًجَد دلیل ثِ حَصُ

 حبل ّش ثِ کِ ؿَد هی اجشا ّوذاى دس ثضسگی سٍیذادّبی حبضش حبل دس 

 ایي ثبؿین هشاقت ثبیذ ٍ اػت افضاسی ًشم اقذاهبت هجوَػِ یک حبصل

 .ًـَد ثذل تْذیذ ثِ ّب فشصت

 اػت ّوذاى ّبی داؿتِ ثشای ثضسگ تجلیغ یک سٍیذادّب ایي ثشگضاسی. 

 اص پزیشایی ثِ ًگبّوبى تحقیقبت، ٍ هطبلؼبت ثٌبثش ًخؼت هشحلِ دس 

 سا ّب کبػتی ٍ کشدُ ایجبد سا ّبیی ظشفیت اثتذا کِ اػت داخلی هیْوبًبى

 دس ثبؿین؛ خبسجی پشؿوبس گشدؿگشاى پزیشای ثتَاًین آًگبُ ٍ کٌین سفغ

 ثذٍى خبسجی گشدؿگشاى اص ػظیوی حجن ثب یکجبسُ ثِ صَست ایي غیش

 ٍ ػَصی فشصت ثضسگتشیي خَد کِ ؿَین هی هَاجِ الصم صیشػبخت

 .ثَد خَاّذ ضذتجلیغ
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 مالمیر                                                                     

 اص هب اصلی ّذف ACD ثب هشدم ّوِ دادى هـبسکت ٍ کشدى دسگیش 

 .ثَد گشدؿگشی ؿْش ثِ ّوذاى تجذیل ّذف

 هٌذى دغذغِ هٌظَس ثِ گفتوبى یک ثِ گشدؿگشی هَضَع تجذیل 

 قذس ّش کِ اػت دػتبٍسدّبیی اص خصَصی، ٍ دٍلتی ثخؾ ؿذى

 .ؿَد هی اػتبى گشدؿگشی صٌؼت تَػؼِ ثِ هٌجش کٌذ، پیذا تَػؼِ

 هشدم ػبیش ٍ اػتبى ایي هشدم خَد ثِ سا اػتبى ثبیذ، کِ آًچٌبى ٌَّص 

 ایي طشیق اص ّب ظشفیت کِ ثَد ًیبص ثٌبثشایي این؛ ًـٌبػبًذُ ایشاى

 .ؿًَذ هؼشفی سٍیذادّب

 ثِ ّن اػتبى دیگش ّبی ثخؾ ثبؿین، داؿتِ سا گشدؿگشی تَػؼِ اگش 

 گشدؿگش پزیشؽ ثشای فضب ٍ ؿذ خَاٌّذ تش قَی ای صًجیشُ صَست

 .ؿَد هی فشاّن خبسجی

 

 

 

 

 

 


