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نطق پیش از دستور:
 آلبی هٌْذس هجتجی صادُ پیشٌْبد دادًذ کِ جلسبت کویتِ ّب ٍ کویسیًَْب دس ثعذ اص ظْش هحذٍد ثِ  2الی  3سٍص دس ّفتِ ثبشذ. آلبی هٌْذس تیوَسی دس خصَص لضٍم ثبصًگشی دس چبست پشسٌلی سبصهبى ٍ هتعبدل سبصی حکن کبسکٌبى ثب تَجِ ثِ سَاثك ٍ هذاسن تزکش دادًذ. -دس اداهِ جلسِ ًشست هشتشن ثب اعضبی شَسای ثسیج هٌْذسیي ثشگضاس شذ.

مصوبات جلسه:
 خبًن دکتش تشاثی ٍ آلبیبى دکتش ثبلشی ٍ دکتش ثجَتی ثِ عٌَاى ًوبیٌذگبى ّیبت هذیشُ جْت تشکیل کبسگشٍُ هشتشن ثب ثسیج هٌْذسیي اًتخبةشذًذ.
 دس خصَص حضَس ً 3فش ًوبیٌذُ ّیبت هذیشُ دس کویتِ آهَصش ثب سای اکثشیت هَافمت شذ. خبًوْب دکتش تشاثی ٍ هٌْذس پبیَس ٍ آلبی دکتش ثجَتی ثِ عٌَاى ًوبیٌذگبى ّیبت هذیشُ دس کویتِ اهَصش اًتخبة ٍ همشس شذ تب ّفتِ ثعذکبًذیذاّبی عضَیت دس کویتِ آهَصش سا ثِ ّیبت هذیشُ اسائِ ًوبیٌذ(.هسئَل آلبی دکتش ثجَتی)
 خبًن هٌْذس پبیَس ٍ آلبیبى دکتش ثبلشی ٍ دکتش سسَلی ٍ هٌْذس تیوَسی ٍ هٌْذس غضٌفشیبى (ثب هسئَلیت آلبی هٌْذس غضٌفشیبى) ثِ عٌَاىاعضبء کویتِ سٍص هٌْذس اًتخبة ٍ همشس شذ ثشًبهِ ّبی پیشٌْبدی خَد سا تب ّفتِ ثعذ ثِ ّیبت هذیشُ اسائِ ًوبیٌذ.
 ًظبهٌبهِ گشٍّْبی تخصصی پیشٌْبدی هَسد تصَیت لشاس گشفت. دس خصَص سشتِ ّبی شْشسبصی ٍ ًمشِ ثشداسی دس جْت جلت هشبسکت حذاکثشی اعضب ،همشس شذ تعذاد داٍطلجبى ّیبت سئیسِ گشٍّْبیتخصصی حذالل  1/5ثشاثش تعذاد الصم لبًًَی ثبشذ.
 دس اداهِ آلبی دکتش ثبلشی گضاسش ّیبت اجشایی اًتخبثبت گشٍّْبی تخصصی سا اسائِ ًوَدًذ ٍ هَاسد ریل هَسد تصَیت لشاس گشفت: آلبی کشدلَ ٍ خبًن ٍثَق ثِ عٌَاى ًفشات اجشایی اًتخبثبت هعشفی شذًذ. تمَین پیشٌْبدی اًتخبثبت هَسد تصَیت لشاس گشفت(صهبى اًتخبثبت  24دی) اًتخبثبت ثِ صَست دستی ثشگضاس خَاّذ شذ. سٍص اًتخبثبت سبصهبى تعطیل خَاّذ ثَد. پشسٌل سبصهبى داٍطلت عضَیت دس ّیبت سئیسِ گشٍّْبی تخصصی ًجَدُ ٍ دس اًتخبثبت ثش لِ ٍ علیِ فشدی تجلیغ ًٌوبیٌذ. سبعت ثشگضاسی اًتخبثبت اص  8الی  ٍ 17دس صَست لضٍم توذیذ خَاّذ شذ.جلسِ دس سبعت  21:10خبتوِ یبفت.

