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ﺣﺎﺿﺮان :
آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺪد ،ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﻌﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻀﻨﻔﺮی و ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر ،آﻗﺎی اﻣﯿﺮی از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،آﻗـﺎی
دﮐﺘﺮ ﻣﻘﺼﻮدی از وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ آوری ،آﻗﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف آﻗﺎی ﻣﺤﺮﻣﯽ از وزارت ﮐﺸﻮر ،آﻗﺎی ﮔﻮدرزی ﭘـﻮر
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف آﻗﺎی ﺻﺎﺣﺐ از ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎدی و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓـﻦ آوری اﻃﻼﻋـﺎت ،آﻗـﺎی
زارﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪام ﻣﺤﻤﺪی وآﻗﺎی ﻣﻨﺒﺮی وﺧﺎﻧﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﺋﯽ .

ﻏﺎﯾﺒﺎن :
آﻗﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،آﻗﺎی دﮐﺘﺮﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ .

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﮐﺮات:
در اﺑﺘﺪا آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺪد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در
وﯾﻦ) اﻃﺮﯾﺶ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ .
-1در اﯾﻦ اﺟﻼس ﭘﻨﭻ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﮔﺰارش از اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ آن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
اﻟﻒ– اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ب -اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آواﻧﮕﺎری اﯾﺮان در اﺟﻼس و ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء و رﻓﻊ اﯾﺮادات آن
ج -اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺎﻣﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان
د -اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺑﺨﺶexonym
ه – ﮔﺰارش ﮐﺸﻮری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻗﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ) ﺑﺠﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن( ،ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﯾـﺮان ﺑﺨﻮاﻫـﺪ در
ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻫﺪاف زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ
 -1اﺟﺮای ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
 -2اﺧﺬ ﮔﺰارش ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ) ﺑﺠﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن(
 -3ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺰارش ﮐﺸﻮری
 -4اﯾﺠﺎد دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
 -5ﺣﻀﻮر ﻗﻮی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺳﭙﺲ آﻗﺎی اﻣﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ،ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاس اﺧﯿﺮ وﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ) ﺑﺠﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
زﺑﺎن(اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻘﺼﻮدی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﻋﻠﻮم،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ آوری ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﺗﯽ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  2007در ﻧﯿﻮﯾـﻮرک
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ .
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ و
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد .
ﺿﻤﻨﺎً ،آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﺎم ﻧﮕﺎری وﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و از زﺣﻤﺎت آﻗـﺎی ﻣﻬﻨـﺪس
ﻏﻀﻨﻔﺮی ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﺪ .

ﺑﺎﺑﮏ ﺷﻤﻌﯽ
دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺘﻪ

