
 برگساری جلسً تُجیٍی طرح جابر به حیان

س تَ هٌظْس آهادٍ عاصی ّ یاسی سعاًذى تِتش تَ داًش آهْصاى ػاللَ هٌذ ّ عاػی دس دیطَ پژُّش ُای ػلوی ّ دضْس فؼال ّ هْثش ایي ػضیضاى د

جاهؼی سا پیشاهْى ششایظ ّ ظْاتطی کَ  جشٌْاسٍ جاتشتي دیاى، جلغَ ای دس دفتش هؼلویي تشگضاس گشدیذ. عشکاس خاًن هْهٌی تْضیذات کاهل ّ 

 ششکت کٌٌذگاى دس هغاتمات هْظف تَ اًجام آى ُغتٌذ سا ػٌْاى ًوْدًذ.

 

 وصب اطالعیً جشىُاري جابربه حیان

تَ هٌظْس اُویت ّ ضشّست عْق دادى داًش آهْصاى تَ عوت شٌاخت پذیذٍ ُای جِاى پیشاهْى شاى ّ آشٌاعاصی ایي ػضیضاى تا اصْل تذمیك ّ 

 پژُّش، ساٌُوای ششکت دس جشٌْاسٍ جاتش تي دیاى دس تاتلْ ّیژٍ ای دس عالي آهْصشگاٍ ًصة گشدیذ.

ى اص الصم تَ رکش اعت هشتی هذتشم آصهایشگاٍ تا دضْس دس کالط ُا تْضیذات کاهل ّ جاهؼی سا تَ کلیَ داًش آهْصاى اسائَ کشدًذ تا ػاللَ هٌذا

 جضئیات ایي طشح آگاٍ شًْذ.

 

 َیژي داوش آمُزان -ُر کار جشىُاري جابر به حیانارائً دست

 تْضیذات هٌاعة، هْضْع اًتخاب جِت ػضیضاى ایي ساٌُوایی ضوي جْاى پژُّشگشاى جوغ دس دضْس تا" علطاًی خاًن عشکاس"گشاهی آهْصگاس

 ًوْدًذ اسائَ ًوایشی تاتلْی دس اطالػات هختلف ُای لغوت لشاسگیشی جایگاٍ اطالػات، تٌذی طثمَ ّ آّسی جوغ ًذٍْ تا استثاط دس جاهؼی ّ کاهل

 .شذًذ هتزکش سا ُغتٌذ آى اًجام تَ هْظف کٌٌذٍ ششکت آهْصاى داًش کَ الصم ًکات ّ

 



 َیژي اَلیا –برگساری جلسً تُجیٍی جابر به حیان 

 ّالذیي جاهغ، ّ کاهل تْضیذات اسائَ تا صثخ 03:8 عاػت اص ًشغتی طی" دیاى تي جاتش جشٌْاسٍ ساتظ ّ چِاسم پایَ آهْصگاس" هْهٌی خاًن عشکاس

 .ًوْدًذ آشٌا جشٌْاسٍ ایي دس ػلوی ُای پشّژٍ اجشای ًذٍْ تا سا گشاهی

 3تاشذ هی صیش ششح تَ جلغَ ایي دس شذٍ هطشح هثادث

 اجشا لاتل هْضْػات اسائَ

 ُا پشّژٍ اًْاع

 ًوایشگاٍ تشگضاسی تاسیخ اػالم

 آثاس تذْیل هِلت آخشیي صهاى اػالم

 هذتشم ساتظ تْعظ ُفتَ طْل دس اّلیا عْاالت تَ پاعخگْیی صهاى اػالم

 

 حیان به جابر ٌای پرَژي تٍیً حال در پژٌَشگران

 پذیذٍ اص تِتشی دسک ّ کٌٌذ تفکش شاى پیشاهْى جِاى دس دلیك ًگاُی تا آهْصاى داًش تا عاصد هی فشاُن سا تغتشی ُا جشٌْاسٍ لثیل ایي تشپایی

 دس سا خْد تذمیمات ًتایج" علطاًی خاًن عشکاس"هذتشم آهْصگاس ساٌُوایی تا آهْصاى داًش ساعتا ُویي دس کٌٌذ، پیذا ُا آى اص تِشهٌذی ًذٍْ ّ ُا

 .ًوْدًذ ًصة ًوایشی تاتلْی دس هٌاعة جایگاٍ دس سا اطالػات ُایشاى، گشُّی ُن تا ًظش تثادل ّ تذث اص تؼذ ّ عاختَ آهادٍ صیثا لالثی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تابلُ ومایشی تُسط پژٌَشگران اَلیتحُیل 

ّیی گشُّی اص داًش آهْصاى کْشا ّ کاّشگش تا ساٌُوایی ّ کوک آهْصگاس گشاهی"عشکاس خاًن خْسعٌذ" اطالػات جاهغ ّ جالثی پیشاهْى گیاُاى داس

ًوایش دس جشٌْاسٍ جاتش تي دیاى کاهل  هختلف ّ تاثیش آى ُا تش تیواسی ُای گًْاگْى جوغ آّسی ًوْدًذ ّ تا ُوکاسی تا یکذیگش طشح خْد سا جِت

 .کشدٍ ّ تَ آهْصشگاٍ تذْیل دادًذ

 

 آمادي سازی ومایشگاي جابر به حیان

ول عشکاس خاًن هْهٌی ّ عشکاس خاًن علطاًی تاتلْ ُای ًوایشی پژُّشگشاى کَ ًتایج تذمیمات خْد سا تَ صیثاتشیي صْست ّ هطاتك تا دعتْس الؼ

دسیافت ًوْدٍ دس هشخصات داًش آهْصاى سا دس لیغت ششکت کٌٌذگاى ثثت کشدٍ ّ ًوایشگاُی اص آثاس ایشاى دس  اسعالی تِیَ کشدٍ تْدًذ سا

 .ًواصخاًَ آهْصشگاٍ تشپا ًوْدًذ

 

 برپایی ومایشگاي جابربه حیان

  .آهْصشگاٍ لشاس گشفتتاتلُْای ًوایشی پژُّشگشاى دس تیغت ّ پٌجویي سّص اص تِوي هاٍ جِت هشاُذٍ تاصدیذکٌٌذگاى دس ًواصخاًَ 

تشگضاسی طشح ُای ػلوی پژُّشی هْجة تمْیت دظ کجکاّی ّ کاّّشگشی دس داًش آهْصاى هی شْد ّ تَ ایشاى کوک هی کٌذ تا تا ًگاٍ دلیك 

تتْاًٌذ طشح ُای تشی تَ پذیذٍ ُای اطشاف شاى تٌگشًذ ّ پیشاهْى آى ُا تفکش کٌٌذ، ُوچٌیي فضای هٌاعثی اعت تا داًش آهْصاى خالق ّ هثتکش 

 . رٌُی خْد سا اص ایي طشیك تَ ًوایش تگزاسًذ

وْدًذ ّ داًش آهْصاى ػاللَ هٌذ تَ ششکت دس جشٌْاسٍ جاتشتي دیاى، داصل تذمیمات ّ یافتَ ُای خْد سا دس لالثی صیثا تَ هشتیاى ػضیضشاى اسائَ ً

 .ایشگاُی دس هؼشض دیذ ُوگاى لشاس دادًذآهْصگاساى گشاهی"خاًن علطاًی ّ خاًن هْهٌی" آثاس فشاگیشاى سا دس ًو

 

 



 

 

 
 بازدید از آثار ومایشگاي جابربه حیان

گش هذیشیت هذتشم دس تیغت ّ پٌجویي سّص اص تِوي هاٍ، تا دضْس دس ًواصخاًَ آهْصشگاٍ اص طشح ُای اسئَ شذٍ تْعظ داًش آهْصاى کْشا ّ پژُّش

  .دیذى ًوْدًذ

ًوایشگاٍ جاتش تي دیاى، هذیشیت هذتشم"عشکاس خاًن سّعتایی" اص تواهی آثاس اسائَ شذٍ تاصدیذ ًوْدًذ، تؼذ اص آى عایش داًش دس اّلیي سّص اص تشپایی 

آهْصاى دس پایَ ُای هختلف تا هشاُذٍ تاتلُْای ًوایشی دّعتاى شاى تا ًذٍْ اًجام فؼالیت ُای پژُّشی آشٌا شذًذ ّ تْاًغتٌذ تش داًغتَ 

 .فضایٌذُای ػلوی خْد تیا

سد تْجَ الصم تَ رکش اعت تؼذاد لاتل تْجَ ای اص داًش آهْصاى تا اًتخاب هْضْع طشادی ّ عاخت، پشّژُای خاللاًَ ّ جالثی سا اسائَ ًوْدًذ کَ هْ

 .تواشاگشاى لشاس گشفت

  



 


