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 18:00: ساعت شروع 

 :   نطق پیش از دستور

 . شَضای هطوعی ضا اضائِ ًوَزًس25/09/94آلای هٌْسس هجتبی ظازُ گعاضش جلسِ هَضخ -  

آلای هٌْسس هجتبی ظازُ پیشٌْاز زازًس وِ ّوىاضاى هؼواض ّیات هسیطُ زض ذظَص ططح زیَاض پیطاهًَی بطای ظهیي هجتوغ فطٌّگی، ٍضظشی -  
 .ساظهاى هساػست فطهایٌس

 .آلای هٌْسس هجتبی ظازُ زض ذظَص بیوِ ٍ هالیات حك العحوِ ًاظطیي وِ بِ حساب ساظهاى ٍاضیع هی شَز تَضیحاتی اضائِ ًوَزًس-  

آلای زوتط ضسَلی ضوي پیشٌْاز استفازُ اظ هٌْسساى بسٍى پطٍاًِ زض وٌاض هجطیاى بِ ػٌَاى ووه هجطی بط لعٍم زػَت اظ ضؤسای شْطستاًْا -  

 .بطای حضَض زض ّیات هسیطُ ٍ ططح هسائل ٍ هشىالت حَظُ هتبَع ذَز تصوط زازًس

 :  مصوبات جلسه

 . هَافمت ًگطزیس95زض ذظَص ًاهِ شَضای هطوعی هبٌی بط اػالم آهازگی بطای بطگعاضی ّیات ػوَهی سال -  

 با شْطزاضی، ذاًن زوتط تطابی ٍ آلایاى هٌْسس غضٌفطیاى ٍ هٌْسس تیوَضی ٍ زوتط بالطی ٍ ذاًن هٌْسس پایَض بِ 26/09/94پیطٍ جلسِ هَضخ -  

 .ػٌَاى ًوایٌسگاى ّیات هسیطُ زض واضگطٍُ هشتطن با شْطزاضی اًتراب شسًس

 .همطض شس یه گعاضش هىتَب اظ ٍضؼیت ٍ ػولىطز ٍاحسّای شْطستاًْا اذص شَز-  

زض ذظَص ًاهِ زضذَاست یىی اظ ّوىاضاى سابك ساظهاى هبٌی بط باظگشت بِ واض ، با تَجِ بِ سیاست ّیات هسیطُ هبٌی بط ػسم استرسام -  

 .ًیطٍی جسیس ، ضوي هرالفت همطض شس زض طَضت لعٍم بطای واضّای همطؼی ٍ وَتاُ هست استفازُ گطزز

 .   پس اظ اضائِ گعاضش آلایاى هٌْسس تیوَضی ٍ هٌْسس غضٌفطیاى زض ذظَص ضٍظ هٌْسس هَاضز شیل هظَب شس -

 (ّفت ّعاض جلس)7000چاپ سطضسیس بِ تؼساز  -  1

 .اجطای هطاسن ضٍظ هٌْسس فمط زض یه ضٍظ بِ ًحَی وِ پیطٍ هظَبِ هجوغ باض هالی ًساشتِ باشس-  2 

 .  زض ذظَص اًتراب اػضای وویتِ آهَظش، پس اظ ضأی گیطی هىتَب ًفطات اطلی ٍ ػلی البسل زض ضشتِ ّای هرتلف بِ شطح شیل هشرض شسًس-

 آلایاى حویس شؼباى ظازُ، فطیسٍى ظیٌؼلی ٍ َّهي اسحالی شطبیاًی اػضاء اطلی ٍ آلایاى حسیي پطٍیٌی ثاًی ٍ حویس ػلی الْی اػضاء ػلی البسل: ضشتِ ػوطاى 

 آلای یاشاض اطالًیاى ػضَ اطلی ٍ آلای هجیس احوسی ػضَ ػلی البسل: ضشتِ هؼواضی 

 آلای فطشاز هطید بیات ػضَ اطلی ٍ آلای هجتبی ًؼوتی ػضَ ػلی البسل: ضشتِ بطق 

 آلای غالهطضا تطْیطی ػضَ اطلی ٍ آلای اهیطحسیي حطیطی ػضَ ػلی البسل: ضشتِ هىاًیه 

 آلای هجیس ػباسی ػضَ اطلی ٍ آلای ػلی ایپه ٍضزی ػضَ ػلی البسل: ضشتِ ًمشِ بطزاضی ٍ شْطساظی 

 . اًتراب شسًس27ذاًن زوتط تطابی ٍ آلای هٌْسس غضٌفطیاى بِ ػٌَاى ًوایٌسگاى ّیات هسیطُ زض وویتِ هازُ -  

آلایاى زوتط ثبَتی ٍ زوتط ضسَلی ٍ هٌْسس غضٌفطیاى ٍ هٌْسس تیوَضی بِ ػٌَاى اػضا وویتِ جْت بطضسی ٍ اطالح ًظاهٌاهِ هالی ٍ هؼاهالتی - 

 .اًتراب شسًس

 . پایاى یافت20:40جلسِ زض ساػت 

  

 


