
  
 
 
 

  دورۀ هشتم  ۀت مدیرصورت جلسۀ هیئ

 17:  00 ساعت شروع: 

 19:  30ساعت پایان:    

 1399/ 01 / 26 تاریخ جلسه:  1صفحۀ 

 )اسکایپ(88 جلسه: شمارۀ

 

    امضای اعضای هیأت مدیره:

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت اغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی حسن مجتبی زاده
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 بسمه تعالی

 :دکتر، مهندس /آقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 زهره ترابی فریبرز براتی قادر باقری حمزه علی احمدی

 یداهلل علی آبادی سعید عباسی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

  یحیی نصیرا احد محمدی مجتبی زادهحسن 

 مصوبات:

 میلیون ریال بازگشایی شود. 40تا حد  27مقرر شد ظرفیت کارشناسان ماده  -1

در خصوص پرسنل سازمان که مشکوک به کرونا هستند بحث و تبادل نظر شد مقرر شد افراد مشکوک از پزشک معتمد  -2

در صورت عدم ارائه نامه از مرخصی استحقاقی ایشان کسر خواهد شد.  صحت و سالمت ارائه نمایند واداره کار تاییدیه 

کنند در اسرع وقت به پزشک معالج عمومی معرفی و حداقل به مدت همچنین مقرر شد افرادی که احساس بیماری می

  علی آبادی تهیه و ارائه گردد.یک هفته مرخصی استعالجی دریافت کنند. مقرر شد پروتکل کامل توسط مهندس 

های ژئوتکنیک بحث و تبادل نظر شد. مقرر شد سازمان به نام آزمایشگاهی که مانده ظرفیت در خصوص ظرفیت آزمایشگاه -3

ثر فی نماید حداکدارد اتوماتیک معرفی نامه صادر کند. لیکن هر آزمایشگاهی کار بگیرد و درخواست صدور معر 1398سال 

 اجازه گرفتن کار داده شود. 1399کار از ظرفیت سال  2

در اختیار مراجعه مقرر شد که به تعداد کافی ماسک خریداری شود و به مدت یک هفته آزمایشی در ورودی سازمان  -4

 کنندگان قرار داده شود.

 فروردین برگزار گردد. 27روز  20 تی هیات مدیره به صورت مجازی در ساعتجلسه آ مقرر شد -5

  

با صلواتی خاتمه یافت.  19:  00لسه در ساعت ج  


