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حاضران:
آقای دکتر آزموده اردالن رئیس کمیته ،آقای بلندیان دبیر کمیته ،آقای دکتر عباسی از ساازمان غررايیاایی نیروهاای مسال ،
آقای مهندس کشاورز از طرف آقای مهندس احمدی از وزارت غهاد کشاورزی ،آقای مهندس رادپای از طارف آقاای مهنادس
نصوحی از مرکز آمار ایران ،خانم پرسون از وزارت امور خارغه ،خانم مهندس عاملی از وزارت کشور ،آقای دکتار امیراحمادیان
رئیس کارگروه نامهای تاریخی ،آقای دکتر شهرام نقشبندی رئیس کارگروه آوانگاری،
غايبان:
آقای دکتر مقصودی از وزارت علوم ،تحقیقات و ينآوری ،آقای مهندس میرزایی از وزارت ارتباطات و ينااوری اطالعاات ،آقاای
دکتر محمد حسن طالبیان و آقای يرهاد نظری از سازمان میراث يرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
خالصه مذاكرات:
در خصوص اهداف کمیته در سال  96به مباحث زیر اشاره شد
 -1رفع مشکل تشتت و اختالف در نحوه نگارش و تلفظ نامهای جغرافیايی

 ترویج سیستم آوانگاری مصوب کمیته و الزام استفاده از آن برای همه دستگاهها بهعنوان مهمترین وظیفه کمیته
 تشکیل غلسات آموزش آوانگاری در دستگاههای عضو کمیته و اعالم آمادگی کمیته برای آموزش آوانگاری به دستگاههای
درخواست کننده
 به منظور يرهنگسازی ،ترویج و الزام استفاده از آوانگاری در کشور ،بایستی برنامه ریزی برای تدریس شیوه نامه آوانگااری
در مدارس و دانشگاهها صورت گیرد .همچنین دستورالعمل آوانگاری بصورت کتابچه چاپ و در اختیار کتابخاناه هاا قارار
داده شود تا بکارگیری این سیستم در غامعه يراگیر شود .تولید نقشه های حاوی آوانگاری نام توسط دستگاههای مختلا
می تواند به ترویج سیستم آوانگاری مصوب کشور کمک کند .بعالوه ارائه سرویس ناام هماراه باا آوانگااری از پایگااه ملای
نامهای غررايیایی ایران به سایر بانکهای اطالعاتی زمین مرغع ،به توسعه و ترویج سیستم آوانگاری کشور شتاب می دهد.

 دستگاههای مرغع ،نامهای غررايیایی را همراه با آوانگاری آن به کاربران ارائه نمایند.
 در حال حاضر سازمان نقشهبرداری کشور با ایجاد پایگاه ملی نامهای غررايیایی ایران تنها ماخذی است که نام غررايیایی رابههمراه آوانگاری به کاربران ارائه می نماید.
 به منظور غلوگیری از اختالف و تشتت در نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری ،آوانگاری همراه با نگارش يارسای آن
آورده شود.
 در نامگذاری عوارض طبیعی ،وزارت کشور از نام پیشنهادی کمیته استفاده نماید. الفبای التین ()Romanتمام اصوات زبان يارسی را پوشش نمی دهد و برای ثبت دقیق تلفظ ناام يارسای ،بایساتی از عالئاميونتیک استفاده کنیم.
 پیشنهاد شد در تابلوی نام شهرها و روستاها از برگردان التین استفاده کنیم ولی در نقشهها مکاتبات و اسناد حتما آوانگااریاعمال شود.
 وزارت کشور خواستار اضايه کردن صورت التین نامهای غررايیایی به اطالعات پایگاه نامهای غررايیایی ایران و ارائاه آن باهکاربران شد .در پاسخ توضی داده شد که استفاده از شیوه نامه آوانگاری مصوب کمیته ()Transcriptionکه در سازمان ملال
نیز برای برگردان زبان يارسی به التین تصویب شده ،تنها روش استاندارد بوده و عدم اغرای آن خود موغب تشتت و اخاتالف
در نامهای غررايیایی شده و با يلسفه وغودی و وظیفه کمیته در تضاد است.
 -به منظور ثبت صحی نام و غلوگیری از تشتت ،کمیته به وزارت کشور پیشانهاد مای کناد کاه آوانگااری ناام در مصاوبات
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تقسیمات کشوری دولت آورده شود تا هم صحت نگارش يارسی نام با آن کنترل شود و هم مخاطب به تلفظ صحی پی ببرد.
 در خصوص نام کشورها ،کتابچه لیست نام کشورها که برای زبان يارسی آماده شده و به سازمان ملل نیز ارسال شده اسات ازطریق سایت کمیته در دسترس است.
 -2فعال سازی گروه كاری تقسیمات كشوری
استاندارد سازی الیه اطالعاتی تقسیمات کشور ی بعنوان بستری که همه دساتگاهها اطالعاات خاود را روی آن نماایش دهناد از اهمیات
زیادی برخوردار است .به این منظور سال گذشته گروه کاری تقسیمات کشوری در ساختار کمیته ایجاد گردید و پیشنهاد شد این گروه با
هدایت وزارت کشور و با مسئولیت نماینده آن وزارت خانه محترم در کمیته ،مسئولیت استاندارد سازی نامها را در ایان زمیناه عهاده دار
شود.
_نماینده وزارت کشور ایشان توضی دادند که در وزارت کشاور کاارگروهی بارای تادقیق مزرهاای تقسایماتی تشاکیل شاده و ایشاان
هماهنگی الزم را برای حضور نماینده کمیته در این کارگروه انجام دهند.

از خانم عاملی نماینده محترم وزارت کشور درخواست شد حساسیت موغود در بحث تدقیق نام و محدوده عناصار تقسایماتیرا به وزارت کشور منتقل کند تا در این زمینه غدیتر يعالیت شود .هدف کمیته استفاده هماه نهادهاا از یاک ناام و محادوده
مشخص و یکسان مصوب وزارت کشور است.
 نظارت کارگروه تقسیمات کشوری بر استفا ده از مرز و نام مصوب وزارت کشور در سط کشور از دیگر مباحث مطرح شده درغلسه بود.
اهداف گروههای كاری
 -1گروه کاری نامهای تاریخی به سرپرستی آقای دکتر امیر احمدیان
اشاره شد از آنجاییکه گروههای کاری تحت حمایت مالی هیچ نهااد و دساتگاهی نیساتند بارای رسایدن باه اهدايشاان بایاد
بودغهای مشخص منظور گردد.
پیشنهاد تکمیل دائره المعارف که تا حرف (س) (چهارغلد انجام شده) انجام شده استپیشنهاد چاپ کتاب يهرستگان خلیج يارسپیگیری چاپ اطلس تاریخ به زبان انگلیسیپیگیری آخرین دستور کار غلسه (اهداف گروه کاری آوانگاری) به غلسه بعد موکول شد

مصوبات:
مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش برای تدریس شیوه نامه آوانگاری کشور در مدارسچاپ کتابچه آوانگاری و ارسال آن به کتابخانه ها و دستگاههای مرغعاضايه کردن آوانگاری به نامهای غررايیایی ذکر شده در مصوبات تقسیمات کشوری يعال سازی گروه کاری تقسیمات کشوری برای ارئه اطالعات یکسان سازی شده تقسیمات کشوری به دستگاهها-تشکیل دوره آموزش آوانگاری در سازمانها و وزارتخانه های عضو
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