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* همشس ضذ جلسِ فَق الؼادُ ّیأت هذیشُ سٍص پٌج ضٌثِ هَسخِ  94/12/20ساػت  11الی  15تشگضاس هی گشدد.
* اٍلیي جلسِ تؼذ اص ػیذ دس سال  95هَسخِ  95/1/19تشگضاس خَاّذ ضذ.
* سٍص پٌج ضٌثِ  95/1/5ساصهاى تؼطیل ٍ ساػت کاسی دس ّفتِ دٍم فشٍسدیي اص ساػت  8/5الی  13/5خَاّذ تَد.
* پیشٍ هصَتِ آخش جلسِ لثل سمف کاسی سالیاًِ تشای اػضا ّیأت سئیسِ  360ساػت ٍ تشای سایش اػضا  300ساػت خَاّذ تَد.
* دسخَاست ًوایٌذگاى آصهایطگاّْا دس خصَظ تکویل ظشفیت  %90هجوَع ظشفیت آصهایطگاّْا ٍ ًیاص تِ آصادساصی  %10ظشفیت ساالًِ هطشح ٍ
تا تَجِ تِ تأییذ کویتِ آصهایطگاُ تا هَضَع هَافمت ضذ.
* ًاهِ ضَسای هشکضی دس خصَظ پشداخت سْن حك ػضَیت هطشح ٍ همشس ضذ هثلغ دٍیست هیلیَى سیال ػلی الحساب ٍاسیض گشدد.
* دسخَاست استؼفای خاًن خلذی اص ٍاحذ اهَس هالی ساصهاى هطشح ٍ ضوي هَافمت همشس ضذ آلای هٌْذس تیوَسی تِ ػٌَاى خضاًِ داس تحَیل ٍ
تحَل ًوایٌذ.
* همشس ضذ خضاًِ داس هحتشم تا دٍهیي جلسِ ّیأت هذیشُ دس سال  95تشاص اسائِ ًوایٌذ.
* اًتخاتات ضَسای اًتظاهی تشگضاس ٍ اص تیي کاًذیذاّای هطشح ًفشات هٌتخة تِ ضشح ریل تؼییي ضذًذ:
آلایاى هٌْذس خذاٍسدی ٍ هٌْذس فشیذ ػطایی ٍ هٌْذس حویذ ضؼثاى صادُ ٍ هٌْذس هحوذ ّوتیاى تِ ػٌَاى اػضا اصلی ٍ هٌْذس
هحوذحسیي غٌیَى تِ ػٌَاى ػضَ ػلی الثذل اًتخاب ضذًذ.
* دس خصَظ چاست ساصهاًی تحث ٍ همشس ضذ کویتِ تا ّوشاّی آلایاى هٌْذس تَت آغاج ٍ دکتش تالشی ٍ دکتش سسَلی تا جلسِ تؼذ هَضَع سا
ًْایی ًوایٌذ.
* همشس ضذ دس صَستی کِ تشای پشٍطُ ای ّیچ گًَِ خذهات اسائِ ًطذُ تاضذ دس صَست تؼَیض هٌْذسّ ،ضیٌِ هجذد دس خصَظ سْن ساصهاى
گشفتِ ًطَد.
* آلای دکتش تالشی ٍ آلای هٌْذس اتشاّیوی دس خصَظ ًشم افضاس گضاسش ٍ همشس ضذ تا  20فشٍسدیي ً 95شم افضاس تکویل ٍ تحَیل گشدد.
* دس خصَظ ًطشیِ همشس ضذ پیص ًَیس ًْایی تا چْاسضٌثِ ّفتِ جاسی آهادُ ٍ اػضا ضوي هطالؼِ ٍ ٍیشاستاسی ًْایی ،هَاسد هَسد لضٍم سا دس
جلسِ پٌج ضٌثِ طشح ًوایٌذ.
* همشس ضذ الای هٌْذس تیوَسی تِ ػٌَاى ًوایٌذُ ساصهاى دس جلسِ هجوغ ػوَهی ضشکت سشهایِ گزاسی ًظام هٌْذسی ایشاى هَسخ  94/12/19دس
تْشاى ضشکت ًوایٌذ.

