جلسِ ّیئت هذیشُ اًجوي ػلوی فقِ ٍ حقَق خبًَادُ ثِ هٌظَس ثشسسی ٍ تذقیق دس پیش ًَیس تٌظین شذُ دس تبسیخ 61آثبى
 6931ثب حضَس اکثشیتی اػضبی اصلی ،ػلی الجذل ٍ ّوچٌیي ثبصسسبى اصلی ٍ ػلی الجذل اص سبػت  61الی  61دس داًشگبُ اهبم
صبدق (ع) – پشدیس خَاّشاى ثشگضاس گشدیذ.
دس اثتذا ًبیت سییس هحتشم اًجوي ،خبًن دکتش هْذٍی کٌی گضاسشی اص کبسّبی صَست گشفتِ سا ثیبى ٍ سپس پیش ًَیس اٍلیِ
تٌظین شذُ سا جْت ثشسسی اػضبی هحتشم حبضش دس جلسِ هطشح ًوَدًذ .پیش ًَیس اٍلیِ ثِ ششح ریل ثَدُ است:
پیص وًیس:
اَذاف وًتاٌ مذت اوجمه فمٍ ي حمًق خاوًادٌ:
 )1تُزٌ گیزی اس ظزفیت ػلمی وطًر تٍ مىظًر تثادل وظز صاحثىظزان ي سیاستگذاران حًسٌ فمٍ ،حمًق ي تزتیت
در ػزصٍ خاوًادٌ
)2تمًیت ومص آفزیىی اوجمه در تثییه مثاحث فمٍ ،حمًق ي تزتیتی خاوًادٌ
)3وطز مؼارف دیىی تٍ مىظًر پاسخگًیی تٍ ضثُات والمی ،فمُی ،حمًلی ي تزتیتی خاوًادٌ تزوامٍَای پیص
تیىی ضذٌ جُت تحمك اَذاف وًتاٌ مذت
تزوامٍ َای پیص تیىی ضذٌ جُت تحمك اَذاف وًتاٌ مذت:
-1سمیىٍ ساسی جُت تاسیس ولیىیه خاوًادٌ
 -2فؼال وزدن پًرتال اوجمه
-3تزگشاری جلسات اوجمه تٍ صًرت ماَی یىثار تٍ مىظًر تصًیة سىذ راَثزدی  5سالٍ اوجمه ي وصًیة تزوامٍ
اجزایی ساالوٍ ي وظارت تز اجزایی ضذن آن
 -4تزگشاری مجمغ ػمًمی تٍ مىظًر اصالح اساسىامٍ ،سىذ راَثزدی  5سالٍ اوجمه ي وصًیة تزوامٍ اجزایی
ساالوٍ پس اس تصًیة َیات مذیزٌ
-5چاج وتاب ي مجلٍ تٍ صًرت مطتزن تا دیگز اوجمىُا
-6اوؼماد تفاَمىامٍ تیه اوجمه ي وطزیات ػلمی پژيَطی ي ػلمی تزيیجی
-7اوؼماد لزارداد یا تفاَموامٍ تیه اوجمه ي دیگز مزاوش پژيَطی
 -8تزگشاری وارگاٌ ،وطست یا سخىزاوی در مًضًع خاوًادٌ

 -9تزگشاری تاسدیذَای ػلمی اس مزاوش ػلمی
 -11ارتثاط تا اػضای پیًستٍ ي ياتستٍ اوجمه
تثصزٌ :صذير گًاَی تزای اػضای َیات مذیزٌ مىًط تٍ ضزوت در اوثز جلسات ي ارائٍ گشارش فؼالیتُای محًلٍ
اس طزف اوجمه میثاضذ.
ّش یک اص اػضبی هحتشم ّیئت هذیشُ ًظشات اسصشوٌذ خَد سا دس خصَص ثٌذّبی هختلف پیش ًَیس ثیبى فشهَدًذ ٍ پس اص
تجویغ ًظشات ،ثٌذ  6ثشًبهِّبی پیش سٍ ثب ػٌَاى سمیىٍ ساسی جُت تاسیس ولیىیه خاوًادٌ حزف گشدیذ.
دس ًْبیت ایي جلسِ ثب تصَیت هَضَػبت ریل ثِ پبیبى سسیذ:
دٍ کویتِ فقِ ٍ حقَق تشکیل شَد :کویتِ حقَق ثِ سیبست سشکبس خبًن دکتش الیبسی ٍ کویتِ فقِ ثِ سیبست سشکبس خبًن
دکتش ساستی.
پَستبل اًجوي فؼبل گشدد.
کشسی ػلوی – تشٍیجی هٌبظشُ ای هیبى خبًن دکتش پَسػجذاهلل ٍ خبًن دکتش هیشّبشوی ثب ػٌَاى ثبصًگشی ٍ اصالح اجشت الوثل
ایبم صٍجیت دس دی هبُ ثشگضاس گشدد.
اًجوي ػلوی فقِ ٍ حقَق خبًَادُ دس ثشگضاسی ّوبیش فقِ تشثیتی ّوکبسی ًوبیذ.
ًشست تخصصی ثب حضَس سشکبس خبًن دکتش پَسػجذاهلل دس خصَص ثشسسی ًْبد حضبًت ٍ ٍالیت ثشگضاس گشدد.
ّن چٌیي اًجوي دس ثشگضاسی ًشست ًقذ کتبة چگًَِ یبدگشفتي ٍ چگًَِ یبدگیشی ّوکبسی داشتِ ثبشذ.

