


 



        

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 



    

 

 
 

 

 

 



    

 

 

 

 



 

 

 تذکر

 به انتهر دانشگاه محترم ریاست انتصاب خصوص در ایران اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم به توجه با

  ؛ فصل شش بر مشتمل) گزارش این 1398 ماه فروردین 27 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت ریاست

 پیشنهاد (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (3 سیل روایت (2 کلیات(1

  هایکارگروه های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات و راهکارها و ها

 و قیقاتتح آن راستای در که بوده الاشعار فوق حکم اجرای در صرفاً ، آن با مرتبط مسایل سایر و گانه پانزده

 متضمن شریب اقدام هر مانند گزارش این تردید بدون .است گرفته صورت کارشناسانه علمی گسترده های پژوهش

 هایتن در ها سیلاب زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است هایی کاستی و ها محدودیت

 زارشگ ینا ،رو این از .باشد جمهور محترم ریاست سوی از ارجاعی دستور به مناسبی پاسخ تا شده فراهم دقت

 پیوست در مندرج گانه چهارده های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور محورهای در محوله ماموریت اجرای در

   . است شده انجام مرتبط ی ها تخصص در خبره و مستقل علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن

 کمح ارچوبچ در صرفا و نبوده وغیره قضایی اجرایی، حقوقی، برداری بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 آن زینشیگ  یا ناقص انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی جمهوری محترم ریاست

 لزوماً  حقوقی ای حقیقی خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید یا و

 .بود نخواهد گزارش این در جمندر هیئت این های دیدگاه بر منطبق

 میقع و موشکافانه عالمانه، دقیق، هایتلاش علیرغم آن با مرتبط موارد و گزارش این شودمی اعلام نهایت در 

 لزوما و بوده ناسیکارش علمی تحقیق یک صرفاً ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده با علمی

 و لیفوتک حق ایجاد سبب و باشد می اصلاح و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای سایر نافی

 . بود نخواهد شخصی هیچ  علیه و برای مسئولیت
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