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 16:00:  ساعت شروع

 :مصوبات جلسه

 .آقبی هٌْسس صفَی ضوي ارائِ گسارش از ٍاحس ًػبرت ثِ پرسص ّبی اعضبء هحترم ّیأت هسیرُ پبسد زازًس* 

 .آقبیبى هٌْسس تَت آغبج ٍ هٌْسس تیوَری، ثب هسئَلیت آقبی هٌْسس تَت آغبج ثرای پیگیری سٌس سبذتوبى اًتربة ضسًس* 

 .ًػبم ًبهِ هبلی ٍ هعبهالتی پیطٌْبزی ضَرای هرکسی ثِ تصَیت رسیس* 

 .اصالحبت ًػبم ًبهِ زفبتر ًوبیٌسگی پیطٌْبزی ضَرای هرکسی ثِ تصَیت رسیس* 

 زر ذصَظ غرفیت کبری هٌْسسیي، ًػر اعضبء ّیأت هسیرُ ثِ ضرح شیل 01/11/94پیرٍ هَضَؼ ًبهِ جوعی از اعضب زر جلسِ زٍاززّن هَرخ * 

 .اعالم هی گرزز

 قبًَى ًػبم هٌْسسی ٍ کٌترل سبذتوبى ٍ زر جْت تٌسیق اهَر هٌْسسی ٍ ارجبؼ 15 ٍ 2، ثب تَجِ ثِ هَاز 94/الف/15زر ذصَظ ًبهِ ضوبرُ   - 

هٌبست کبرّب ٍ حفع ارزش ذسهبت هٌْسسی ٍ ایجبز تٌبست ٍ تَازى زر هیساى عرضِ ٍ تقبضب ذسهبت هٌْسسی عول هی گرزز، الزم ثِ شکر است کِ 

 .حساکثر تعساز کبر ثر هجٌبی هجحث زٍم زر ثرًبهِ ًػبم یبر سبزهبى کٌترل هی گرزز

، کل غرفیت اضتغبل اعضبی زارای پرٍاًِ ثر اسبس پبیِ صالحیت ٍ فبرغ از صالحیت طراحی ٍ ًػبرت، 94/الف/16زر ذصَظ ًبهِ ضوبرُ  - 

یکسبى لحبظ هی گرزیسُ ٍ صرفبً زر ًرم افسار قسیوی ثِ صَرت جساگبًِ ثرای طراحی ٍ ًػبرت ًوبیص زازُ هی ضسُ است کِ زر ًرم افسار جسیس 

 .غرفیت ثِ صَرت ٍاحس زر کبرتبثل اعضب ًوبیص زازُ هی ضَز

، تْیِ ًقطِ ّبی تفکیک آپبرتوبى تَسط هٌْسسیي ًقطِ ثرزار زر چبرچَة تفبّن ًبهِ زٍجبًجِ فیوبثیي سبزهبى 94/الف/17زر ذصَظ ًبهِ ضوبرُ - 

کِ  (طراحی ًقطِ ثرزاری)ثجت ٍ سبزهبى ًػبم هٌْسسی اًجبم هی گرزز ٍ زر قبلت هجحث زٍم هقررات هلی ًوی ثبضس ٍ ًیس تْیِ ًقطِ ّبی پالى کس

ثرای عرصِ اهالک اًجبم هی گیرز، هستقل از زیرثٌب ٍ تعساز طجقبت هی ثبضس ٍ تعرفِ آى ّن ثر اسبس صرفبً هتراش عرصِ ثَزُ ٍ ًیس ثب افسایص هتراش 

 .(ثر ذالف سبیر ذسهبت هٌْسسی کِ تعرفِ ّب ثب افسایص هتراش ًسجت هستقین زارز)عرصِ راثطِ هعکَس زارز

 


