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 16:00:  ساعت شروع

 .بیست ٍ ًْویي جلسِ ّیأت هذیشُ بب حضَس کلیِ اعضب ٍ ببصسسبى هحتشم سبصهبى ٍ هسئَل ٍاحذ اهَس شْشستبًْب دس شْشستبى ابْش بشگضاس گشدیذ

دس ابتذای جلسِ آقبی هٌْذس حسیٌی اص شَسای اسالهی شْش ابْش ٍ آقبیبى هٌْذس رٍالقذس ٍ هٌْذس حبجی قشببًی اص هعبًٍیي شْشداسی ابْش دس 

آقبیبى صبلحی ٍ               ).جلسِ حبضش ٍ دس خصَص پشٍطُ ّبی هشبسکتی ابْش ٍ علی الخصَص پشٍطُ اسغَاى دس هیذاى اهبم بحج ٍ تببدل ًظش شذ

 .(هلک هحوذی ًوبیٌذگبى سشهبیِ گزاساى پشٍطُ اسغَاى ًیض دس جلسِ حضَس داشتٌذ

هقشس شذ یک کویتِ هشتشک اص ًوبیٌذگبى شَسای اسالهی ٍ شْشداسی ابْش ٍ سبصهبى ًظبم هٌْذسی تشکیل تب دس خصَص هسبئل ٍ هشکالت * 

 .پیش آهذُ کبسشٌبسی ٍ سایضًی گشدد

 .هقشس شذ شَسای اسالهی ٍ شْشداسی دس خصَص ٍاگزاسی صهیي بشای احذاث دفتش ًوبیٌذگی دس ابْش هسبعذت ًوبیٌذ* 

هشکل هحل دفتش ).دس اداهِ جلسِ آقبی هٌْذس ششیفی هسئَل دفتش ًوبیٌذگی ابْش دس خصَص هسبئل ٍ هشکالت شْشستبى ابْش صحبت ًوَدًذ* 

تشکیل کبسگشٍّْبی - اهَس سفبّی اعضب- هشکل حقَق کبسکٌبى دفتش ًوبیٌذگی- ًوبیٌذگی ٍ بشًبهِ سیضی بشای احذاث سبختوبى دفتش ًوبیٌذگی

 (ًقشِ ّبی صٌعتی ٍ کشبٍسصی- هشکل ًشم افضاس- تخصصی بشای کٌتشل ًقشِ بِ خصَص دس سشتِ ّبی تأسیسبت

احذاث سبختوبى دفتش ).دس اداهِ جلسِ تعذادی اص اعضب ٍ هٌْذسیي هقین ابْش دس جلسِ حبضش ٍ دس خصَص هشکالت ابْش صحبت ًوَدًذ* 

- ٍضعیت ًببسبهبى دفبتش طشاحی- یکسبى سبصی ضَابط طشاحی سبصُ دس سطح استبى- سبهبًذّی تَصیع ًقشِ ّب دس پبیِ ّبی هختلف- ًوبیٌذگی

اشتغبل هٌْذسبى - سبخت ٍ سبصّبی غیشهجبص- (خبسج اص استبى)اختصبص ًبظش ّوبٌّگ کٌٌذُ بِ دفبتش طشاحی ًقشِ ّب تَسط هشبٍس غیشبَهی

استبًی - لضٍم تَجِ بِ حفظ شأى ٍ هٌضلت جبهعِ هٌْذسی- ًحَُ تشکیل کبس گشٍّْبی تخصصی بشای کٌتشل ًقشِ- اهَس سفبّی ببًَاى- غیشهقین

بشگضاسی دٍسُ ّبی - پیگیشی پشٍطُ ّبی بضسگ- اًتخبة هٌْذس ٍ طشح بشتش دس حَصُ خذهبت هٌْذسی- شذى خذهبت هٌْذسی دس صهیٌِ طشاحی

 (استقب پبیِ دس شْشستبى ابْش

 .هقشس شذ دس خصَص اختصبص دسصذ ًبظش ّوبٌّگ کٌٌذُ بِ دفبتش طشاحی دس شْشستبى ابْش، ّوبًٌذ هشکض استبى عول گشدد* 

 


