
 

 

 2017 آگَست 10 تا 7- ًاگازاکی - جذٍل برًاهِ ّای ًْویي کٌفراًس عوَهی شْرداراى صلح 

 

رٍز 
برًاهِ 

  آگَست7

 دٍشٌبِ

 :بعذ از ظْر

  (هخػَظ ضْش ّای اجشایی)کٌفشاًس اجشایی 

 ثثت ًام 

 تقذین گل دس هحل اغاتت توة اتوی 

 تَس هَصُ توثاساى اتوی ٍ سالي یادتَد غلح 

 :غرٍب 

 هْواًی خَضاهذگَیی 

 

  آگَست8

 سِ شٌبِ

افتتاحیِ، سخٌراًی در خصَص هَضَعات کلیذی کٌفراًس، صحبت ّای بازهاًذگاى بوباراى اتوی : صبح

:  بعذ از ظْر

 

 ًشست اٍل

 جلسِ ػوَهی

ِ ّای دیگش دس آیٌذُ تِ هٌظَس ًیل تِ چطن اًذاص : هحتَا ِ ّای ػولی ٍ تشًاه  تشای حزف کاهل سالح ّای اتوی ٍ ّوچٌیي 2020هطَست ٍ تػوین گیشی تش سٍی تشًاه

 هَضَػات حیاتی ٍ اساسی تطش ّن چَى فقش ٍ پٌاٌّذگی ٍ تغییشات آب ٍ َّا ٍ تشٍسیست 



 

 

 :ًشست دٍم

 ًقص دٍلت ّای هحلی: هَضَع

گضاسش ضْش ّای ػضَ دس طاپي ٍ دیگش ًقاط جْاى اص فؼالیت ّای  آى ّا تِ ػٌَاى ضْشداساى غلح ٍ تثادل دیذگاّطاى دس آیٌذُ دس ساتغِ تا فؼالیت ّای غلح علثاًِ ٍ : هحتَا

 خلغ سالح

 

 

  آگَست9

 چْارشٌبِ

 حضَر در هراسن صلح ًاکازاکی: صبح

 

 : بعذ از ظْر

 

 ًشست سَم

 ًقص جَاًاى: هَضَع

 تحث ّای گشٍّی جَاًاى ّیشٍضیوا ٍ ًاکاصاکی ٍ غیشُ: هحتَا

 ٍ تحث گشٍّی ضْشداساى غلح تش سٍی هَضَػات حشکت تِ سَی خلغ سالح، آهَصش غلح ٍ فؼالیت ّای غلح علثاًِ

 

 ّفتویي ًشست شْرداراى صلح شاپي

 (فقظ تا حضَس ضْش ّای اجشایی )کویتِ تْیِ پیطٌَیس تیاًیِ ًاکاصاکی : غرٍب



 

 

 

 

  

  آگَست10

 پٌج شٌبِ

 صبح

 

 ًشست چْارم

 ًقص ساصهاى ّای هشدم ًْاد، گشٍُ ّای ضْشًٍذی، تاصهاًذگاى توثاساى اتوی ٍ غیشُ: هَضَع

ُ ّا هیاى ًوایٌذگاى ساصهاى ّای هشدم ًْاد، گشٍُ ّای ضْشًٍذی ٍ تاصهاًذگاى توثاساى اتوی ٍ غیشُ: هحتَا  تثادل ًظش ٍ دیذگا

 

 ًشست پٌجن

 خالغِ ٍ پزیشش تیاًیِ ًاکاصاکی: هَضَع

 گضاسش اص ًطست ّا ٍ پزیشش تیاًیِ ًاکاصاکی: هحتَا

 

  بعذ از ظْر

 اختتاهیِ هشاسن

 (فقظ تا حضَس ضْش ّای اجشایی )هػاحثِ هغثَػاتی کٌفشاًس 



 

 

  ثبت ًام#

 . آغاص ضذُ است 2017 آپشیل 10 دس ٍتسایت ثثت ًام کٌفشاًس هشاجؼِ کٌیذ ثثت ًام اص دٍضٌثِ 4تشای ثثت ًام تِ غفحِ 

 

ِ ّا #   ّسیٌ

 :ّسیٌِ ای کِ بر عْذُ برگسار کٌٌذُ است  (1

  آگَست 9 آگَست ٍ ًاّاس سٍص چْاسضٌثِ 8 آگَست ، ًاّاس سٍص سِ ضٌثِ 7ّضیٌِ هْواًی خَضاهذگَیی  دٍضٌثِ - 

 

 :ّسیٌِ ّایی کِ بر عْذُ شرکت کٌٌذگاى هی باشذ  (2

  یي طاپي تشای ّش ضشکت کٌٌذ12000ُّضیٌِ ثثت ًام  .1

 ّضیٌِ سفش اص ضْش هحل اقاهت  ضشکت کٌٌذگاى تِ ًاکاصاکی .2

 ّضیٌِ سفت ٍ آهذ دس ًاکاصاکی- .3

 تَجِ کٌیذ کِ اًتقال تیي هحل کٌفشاًس تا ّتل تا اتَتَس سایگاى است ٍ دس ٍب سایت ثثت ًام هطخع ضذُ است * 

 هحل اقاهت-  .4

 . تاال رکش ضذ 1ٍػذُ ّای غزایی تِ جض هَاسدی کِ دس تٌذ -  .5

 ّضیٌِ ٍیضای طاپي-  .6

 (چِ ّوشاُ ضوا تاضٌذ یا استخذام کٌیذ  )هتشجن خػَغی -  .7

 خشیذ ٍ گشدش-  .8

 



 

 

 : هعرفی#

لغفا تَجِ داضتِ تاضیذ کِ ضْش ّای ػضَ تقذم داسًذ ٍ تِ دلیل . سخٌشاًی  داضتِ تاضیذ لغفاً تا دسج اعالػات دس ٍتسایت ثثت ًام تِ ها اعالع دّیذ  (1ٍ2 )اگش هی خَاّیذ دس عَل ًطست 

 .هحذٍیت صهاًی هوکي است دس تؼذاد سخٌشاًاى ٍ صهاى تخػیع دادُ ضذُ تِ آى ّا هحذٍدیت تاضذ

 

  دیگر هَارد #

ِ ّای سازهاى ّای هردم ًْاد ٍ شْرّای حاضر-   غرف

ِ ّا هؼشفی فؼالیت ّای غلح علثاًِ ضْش ّا ٍ ساصهاى ّای هشدم ًْاد است (1 . ضشکت کٌٌذگاًی کِ ػالقوٌذ تِ داضتي غشفِ ّستٌذ، لغفاً دس ٍتسایت ثثت ًام کٌفشاًس اػالم کٌٌذ. ّذف اص تشپایی غشف

 .هوکي است تِ دلیل هحذٍدیت هکاًی اهکاى اسائِ غشفِ تشای تؼذادی اص دسخَاست کٌٌذگاى ٍجَد ًذاضتِ تاضذ

 .اختػاظ غشفِ تشای ًوایطگاُ سایگاى است- 

ِ ّا لغفا تِ ٍتسایت ثثت ًام کٌفشاًس هشاجؼِ کٌیذ-   .تشای دستشسی تِ جضییات هکاًی غشف

 

. تِ هٌظَس ّش گًَِ پشسص دس خػَظ کٌفشاًس ًْن ضوا هی تَاًیذ تِ آدسس ایویل صیش هشاجؼِ کٌیذ

m4p@tehranpeacemuseum.org 

 

 


