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"ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی"
ﺳﭙﺎری
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮه ی آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و آﺛﺎری ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺌﻮن و اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ،ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ و ﻓﺮاﻗﻮهای از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒ ﻦ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﻈﺎم در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻧﻘﺸﯽ وﻓﺎق آﻓﺮﯾﻦ در ﺗﻤﺎم
ﺑﺨﺶﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ در اداره ی اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری از ﻃﺮﯾﻖ »ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﻧﺠﻢ« ،ﺗﻼش
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از اﯾﻦ رو ،دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﻧﻈﺮ دارد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻋﻤﻮم اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان و اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎی زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 -1ﻣﻮاﺟﻬﻪ ی ﻓﻌﺎل و ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ
 -2ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
 -3ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی آن
 -4ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﯿﻊ و زاﯾﻨﺪه ی ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺬاب و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی )ص( و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
 -5ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﮐﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﻮن ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺒﺎدل ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻮء
 -6ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
 -7اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻗﺘﺪار ﻣﻠﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ی دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه ی ﮐﺸﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
 -8ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ارزشﻫﺎی
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1/3/1400ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﯾﺎ ورود در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﻧﺠﻢ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﻮط
راﻫﻨﻤﺎی ﻓﻮق ،اﯾﺪه ﻫﺎ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را ذﯾﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ی ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﯾﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪی
ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
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ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی:
 -1از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ،ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﺣﻮزه ی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﯿﺴﺖ؟
 -2ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد؟
 -3ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -4ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل )ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ(«
اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -5ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺸﻮر« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -6ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -7ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و ﻣﺼﻮن ﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -8ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -9ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »ﻣﺤﺘﻮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -10ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -11ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺮدمﻧﻬﺎد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -12ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و
ِ
ّ
 -13ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص »ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
 -14ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺪهﻫﺎ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری
 ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن

1400/3/1 - 1399/12/12

 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮑﻤﯿﺴﯿﻮن
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﮑﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﻓﺎﻋﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯿﮑﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدﮐﻼن ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ادارﯾﮑﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ

 ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎ

 ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ

#ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد

#اﺷﺘﻐﺎل

#ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
#ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی



#اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
#ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ

#ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
#ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ

#ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری







ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 ﻣﻌﺮﻓﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری

ﺟﻤﻊ ﺳﭙﺎری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
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 - Challengesﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧﺟم  -ﺟﻣﻊﺳﭘﺎری

راﻫﻨﻤﺎیﺳﺮﯾﻊ:
درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ورود ﮐﻨﯿﺪ /درﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ روی "ﺷﺮﮐﺖدرﺟﻤﻊﺳﭙﺎری" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ /روی ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﻤﻊﺳﭙﺎریﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ /درﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ،روی دﮐﻤﻪ
ﺳﺮﻣﻪای "ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ /درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و اﺧﻄﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ،
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮدرا ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و
ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ )در ﺟﻤﻊﺳﭙﺎری ،ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده و
درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺸﺮده را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎ ﺪ( /در اﻧﺘﻬﺎ دﮐﻤﻪ "ﺗﺎ ﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت" را ﺑﺰﻧﯿﺪ
و ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ ﺪ( /درﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺳﻮال ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻤﺎره:
66971676

آدرس:
ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آﯾﺖ ا...ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت
ﻧﻔﺖ ،ﭘﻼک  - 376ﻃﺒﻘﻪ دوم
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی راﻫﺒﺮدی
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
ﺗﻠﻔﻦ66971676 :
اﯾﻤﯿﻞinfo@cfss.ir :






ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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