جلسِ ّیبت هذیزُ اًجوي فقِ ٍ حقَق خبًَادُ ایزاى ثزگشار ضذ
جلسِ ّیبت هذیزُ اًجوي ػلوی فقِ ٍ حقَق خبًَادُ ثب حضَر رئیس اًجويً ،بئت رئیس ،خشاًِ دار ٍ سبیز اػضبی ّیئت هذیزُ در
رٍس سِ ضٌجِ  91تیز در داًطگبُ اهبم صبدق (ع) -پزدیس خَاّزاى ثزگشار ضذ .در ایي جلسِ دکتز راستی ،ثبسرس اصلی ٍ دکتز
هظبّزی ثِ ػٌَاى ثبسرس ػلی الجذل ًیش حضَر داضتٌذ.
در اثتذای جلسِ خبًن دکتز هْذٍی کٌیً ،بئت رئیس اًجوي ،ضوي ارائِ گشارش ػولکزدی اس سبل  ٍ 19سِ هبُ اٍل سبل  19ثِ
صَرت اجوبلی ثِ ارائِ ثزًبهِ ّبی پیص رٍی اًجوي ضبهل ثزگشاری ًطست رٍس خبًَادُ ،جلسِ ًقذ کتبة ،ثزگشاری کبرگبُ ثب ػٌَاى
آئیي دادرسی ،ثزگشاری ّوبیص فقِ ٍ تزثیت ،ثزگشاری دٍرُ آهَسضی کَتبُ هذت ٍ ًیش تزجوِ کتبة ضجْبت هسبئل سًبى هجبدرت
ًوَد.
سپس حبجیِ خبًن هْذٍی ،رئیس ّیبت هذیزُ اًجوي ضوي اضبرُ ثِ لشٍم ٍحذت رٍیِ در فؼبلیت ّبی اًجوي خبطز ًطبى کزدًذ:
ثْتز است در اًتخبة هَضَػبت ٍ فؼبلیت ّبی اًجوي ٍحذت رٍیِ ای ایجبد ضَد .ثذیي صَرت کِ اٍلَیت ّب تؼییي گزدد ٍ ّوِ
تحقیقبت ٍ آهَسش ّبً ،طست ّب ،کبرگبُ ّب ٍ ًقذ کتبة ّب در راستبی یک هَضَع ٍاحذ اًجبم گزدد تب کبرّب هٌسجن تز ٍ رٍی یک
رٍال هطخص اًجبم ضَد ٍ ًتبیج ػلوی تزی فزاّن گزدد.
دکتز غالهزضب پیًَذی ،ػضَ اصلی ّیبت هذیزُ ًیش در ّویي راستب ضوي اضبرُ ثِ رسبلت تزٍیجی ثزًبهِ ّبی اًجوي تصزیح ًوَد:
هْوتزیي کبر اًجوي اضبػِ فکز ّب ٍ دغذغِ ّب است .ایجبد دغذغِ ّبی السم ٍ سَاالت پژٍّص کبرّبی ثسیبر هْوی است کِ هی
تَاًذ در اًجوي پیگیزی ضَد .لذا ثزای اًجبم ایي کبر ،هی تَاى اس حضَر افزاد هتخصص کِ سبل ّب رٍی هَضَع ٍیژُ ای کبر کزدُ ٍ
صبحجٌظز ّستٌذ استفبدُ کزد ٍ ثِ تزٍیج افکبر ٍ داًص آًْب پزداخت.
در پبیبى جلسِ ،حضبر ضوي ثزرسی هَارد هختلف سٌذ راّجزدی اًجوي فقِ ٍ حقَق خبًَادُ ایزاى ثِ ثیبى ًقطِ ًظزات خَد راجغ
ثِ ثٌذّبی هختلف سٌذ هذکَر پزداختٌذ ٍ ثِ اجوبع ًظز رسیذًذ.

