اداره آموزش  ،پژوهش و فناوری :
 ًظبست بش ػولکشد آهَصضی هشاکض ػلوی  -کبسبشدی تحت پَضص ٍصاستخبًِ دس استبىگشدآٍسی ٍ اػالم ًیبصّبی آهَصضی بخص بِ صَست سبلیبًِ بشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی اٍلَیت داس دس استبى بشای ٍاحذّبی تَلیذی ٍ تجبسیّوکبسی دس اجشای طشحْبی آهَصضی ًظیش کبسآهَصی ،کبسٍسصی ٍ... بشسسی ٍ پیطٌْبد ساّکبسّبی الصم جْت استمبء بْشُ ٍسی ػَاهل تَلیذ دس بٌگبّْبی تَلیذی استبى -حوبیت اص حمَق هبلکیت صٌؼتی ٍاحذّبی صٌؼتی ٍ تجبسی استبى

 حوبیت اص حمَق هبلکیي فکشی ٍ صٌؼتی کطفیبت ػلوی ٍ فٌبٍسی ّبی صٌؼتی ،اختشاػبت طشحْابی صاٌؼتی ًاَ ٍبشًذّبی تجبسی دس سطح استبى
 -بشسسی ،هطبلؼِ ٍ استؼذاد یببی تَلیذات صٌؼتی ،هؼذًی ،سٌتی ،خذهبتی ٍ غزایی جْت ّوبٌّگی ثبت هلی ٍ جْبًی

 اطالع سسبًی ٍ فشٌّگ سبصی باِ ٍاحاذ ّابی صاٌؼتی ٍ تجابسی دس هاَسد حماَق هبلکیات صاٌؼتی ٍ هضیتْابیبشًذ سبصی
 هستٌذسبصی ٍ تٌظین اظْبس ًبهِ ّبی ثبت ًطبى جغشافیبیی کبال ّب ٍ هحصَالت استبى حوبیت اص تجبسی سبصی اختشاػبت ٍ طشحْبی صٌؼتی ثبت ضذُ هلی ٍ جْبًی استبى پیطٌْبد دٍسُ ّبی آهَصضی خبظ بِ هٌظَس استمبء بْشُ ٍسی بٌگبّْبی التصبدی هستمش دس استبى بشًبهِ سیضی جْت ایجبد ٍ تَسؼِ بخص بْشُ ٍسی ٍ کٌتشل کیفی دس بٌگبّْبی التصبدی استبى هطبسکت دس خصَظ استمشاس سیستن ّبی ًَیي هذیشیتی بِ هٌظَس بْبَد بْشُ ٍسی دس بٌگبّْبی التصبدی استبىصذٍس جَاص تبسیس ٍ پشٍاًِ فٌی – هٌْذسی جْت ٍاحذّبی فٌی – هٌْذسی استبىببصدیذ اص ٍاحذّبی فٌی – هٌْذسی جْت صذٍس هجَص ٍ اسائِ گضاسشایجبد ّوبٌّگی ٍ استببط هیبى ٍاحذ ّبی فٌی – هٌْذسی ٍ تطکلْبی هشبَطِ بب بخص صاٌؼت ،هؼاذى ٍ تجابست بابتَجِ بِ صهیٌِ ّب ٍ سضتِ ّبی تخصصی
اطالع سسبًی ٍ اًجبم الذاهبت الصم دس استببط بب اًتخبة ٍاحذّبی فٌی – هٌْذسی ًوًَِ استبىًظبست بش ػولکشد ٍاحذّبی فٌی – هٌْذسی استبى اسائِ پیطٌْبد جْت تْیِ ٍ تٌظین بشًبهِ ّبی کَتبُ هذت ،هیبى هذت ٍ بلٌذ هذت هشبَط بِ گستشش صٌؼت ٍ کبسبشدفٌبٍسی اطالػبت دس استبى
تؼبهل بب تطکلْبی هشدم ًْبد دس صهیٌِ تَسؼِ صٌؼت ٍ کبسبشد فٌبٍسی اطالػبت اًجبم حوبیتْبی الصم آهَصضی ٍ پژٍّطی دس صهیٌِ تَلیذ ًشم افضاس بَهی صذٍس هجَص جْت تبسیس پشٍاًِ بشای ٍاحذّبی پژٍّطی صٌؼتی ٍ هؼذًی دس سطح استبى صذٍس گَاّی ٍ پشٍاًِتحمیك ٍ تَسؼِ ٍاحذّبی تَلیذی استبى فشاّن ًوَدى صهیٌِ ّبی آهَصش الصم بشای هسئَالى تطکل ّبی ری سبط (اتحبدیِ ّب  ،هجبهغ ) ٍ افشاد صٌفیپیشاهَى اهَس اصٌبف ٍ لبًَى ًظبم صٌفی بب ّوکبسی هَسسبت آهَصضی هشبَط
-اًجبم سبیش اهَس هحَلِ دس چبسچَة ٍظبیف ٍاحذ ٍ لَاًیي ٍ همشسات هشبَطِ

