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* در ابتدای جلسِ آقبی هٌْدس هجتبی زادُ گسارش جلسِ هَرخ  94/12/19ضَرای هرکسی را ارائِ ًوَدًد.
* هقرر ضد قرارداد پرسٌل سبزهبى در سبل جدید علی الحسبة یک هبِّ تودید ضَد.
* هقرر ضد سبلي ّبی ٍرزضی عرف قرارداد تب تعییي تکلیف از سَی هجوع برای ضص هبُ تودید گردد.
* تفبّن ًبهِ پیطٌْبدی ّوکبری فیوببیي سبزهبى ٍ ضْرداری در خصَظ کٌترل ٍ تأیید ًقطِ ّبی هربَط بِ سبختوبًْبی هطبرکتی ضْرداری
هغرح ٍ ضوي هَافقت هقرر ضد پس از بررسی ٍاحد حقَقی سبزهبى عول ضَد.
* هقرر ضد فرم تعْد هحضری ًبظریي ّوِ در یک فرم جوع بٌدی ٍ پس از بررسیْب ٍ اقداهبت الزم تب اردیبْطت سبل  95اجرایی گردد.
* هقرر ضد قرارداد اًفَرهبتیک برای یک هبُ تودید ٍ هببقی قراردادّب(تکثیر ،اًتطبرات ٍ )...هغببق رٍال قبًًَی از عریق استعالم ٍ هٌبقصِ عول
گردد.
* هقرر ضد صَرتجلسبت کویتِ ّب بِ صَرت ّفتگی تَسظ هسئَل کویتِ بِ دبیر ّیأت هدیرُ تحَیل هی گردد.
* هسئَلیي کویتِ ّب در اٍلیي جلسِ ّر هبُ در صَرت لسٍم ٍ بب رعبیت اٍلَیت زهبًی گسارش کویتِ را بِ ّیأت هدیرُ ارائِ خَاٌّد ًوَد.
* اعضب کویتِ ّب بِ ضرح ذیل تعییي ٍ هَرد ببزًگری قرار گرفت:
 -1آقبی دکتر ثبَتی ًوبیٌدُ ّیأت هدیرُ در کویتِ آهَزش
 -2آقبی دکتر رسَلی ًوبیٌدُ ّیأت هدیرُ در ّیأت حل اختالف ٍ سبیت سبزهبى
 -3آقبی دکتر ببقری ًوبیٌدُ ّیأت هدیرُ در ًرم افسار سبزهبى
ً -4وبیٌدگبى ّیأت هدیرُ در کویسیَى هبدُ 27آقبیبى هٌْدس هجتبی زادُ ٍ هٌْدس غضٌفریبى ٍ خبًن دکتر ترابی
 -5کویسیَى اداری ٍ هبلی :آقبیبى هٌْدسیي هجتبی زادُ ،تیوَری ٍ تَت آغبج
 -6کویتِ ضْرستبًْب :آقبیبى هٌْدس غضٌفریبى ٍ احودی ٍ خبًوْب دکتر ترابی ٍ هٌْدس پبیَر بب هسئَلیت آقبی هٌْدس احودی
 -7کویتِ آزهبیطگبّْب :آقبیبى دکتر رسَلی ٍ دکتر ببقری ٍ خبًن دکتر ترابی (هسئَل دکتر رسَلی)
 -8کویتِ اًرشی ٍ اقتصبد هقبٍهتی :آقبیبى هٌْدس غضٌفریبى ،دکتر ببقری ،دکتر ثبَتی ٍ هٌْدس تیوَری بب هسئَلیت آقبی هٌْدس غضٌفریبى
 -9کویتِ ببًَاى :خبًن دکتر ترابی ٍ خبًن هٌْدس پبیَر بب هسئَلیت خبًن پبیَر
 -10کویتِ دفبتر عراحی :آقبیبى دکتر ببقری ٍ دکتر رسَلی(هسئَل دکتر ببقری)
 -11کویتِ پدافٌد غیرعبهل ٍ ایوٌی :آقبیبى هٌْدس تَت آغبج ٍ هٌْدس رسَلی(هسئَل هٌْدس تَت آغبج)
 -12کویتِ ضْرداری :آقبیبى هٌْدس غضٌفریبى ،تیوَری ٍ رسَلی ٍ خبًوْب هٌْدس پبیَر ٍ دکتر ترابی (هسئَل آقبی هٌْدس غضٌفریبى)
* هقرر ضد ّفتِ آیٌدُ رٍز ضٌبِ سبعت  11الی  15جلسِ ّیأت هدیرُ تطکیل گردد.

