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*آقبی هٌْذس هجتجی زادُ گسارش از اهَر جبری سبزهبى ارائِ ًوَدًذ.
* فرم اقبهت غبلت هغرح ٍ ثب اصالحبتی هصَة ٍ هقرر ضذ از اٍل تیرهبُ اجرایی گردد.
* هقرر ضذ آقبیبى دکتر ثجَتی ٍ دکتر رسَلی در خصَظ  %50ظرفیت هبزاد ّوکبراى ٍ هٌْذسبى توبم ٍقت تب  15خرداد گسارش ٍ راّکبری ارائِ ًوبیٌذ.
* در خصَظ رضتِ ضْرسبزی هقرر ضذ ثب احتسبة  %25ظرفیت قجل در هجوَع  %80ظرفیت گطبیص گردد.
* پیرٍ ًبهِ ّبی گرٍُ ّبی تخصصی در خصَظ ًفرات پیطٌْبدی ثرای کٌترل ًقطِ هقرر ضذ گرٍُ ّبی تخصصی اسبهی کلیِ هتقبضیبى را ثِ ترتیت اٍلَیت ٍ
ثِ ّوراُ تَضیحبت هختصر هَرد لسٍم ثِ ّیأت هذیرُ ارائِ ًوبیٌذ.
* پیرٍ ًبهِ آقبی ضْجبزی هسئَل رٍاثظ عوَهی سبزهبى هقرر ضذ ثرای کبرت استخر اعضبی دارای پرٍاًِ هجلغ سیصذ ّسار ریبل ٍ اعضب ثذٍى پرٍاًِ هجلغ یکصذ
ٍ پٌجبُ ّسار ریبل یبراًِ هٌظَر گردد(ثِ ضرط تسَیِ حق عضَیت)
* پیرٍ ًبهِ ضوبرُ  4218هَرخ  96/2/4ضَرای هرکسی در خصَظ جلسِ ّن اًذیطی ثرای ًطریِ تخصصی ضوس ٍیژُ ًبهِ ثیستویي سبلگرد تأسیس سبزهبى
ًظبم هٌْذسی ،هقرر ضذ آقبی دکتر ثجَتی ثِ عٌَاى سردثیر ًطریِ ثٌب ٍ ًوب ضرکت ًوبیٌذ.
* ًبهِ ضوبرُ /1ى 96/هَرخ  96/2/3گرٍُ کٌََّردی ٍ عجیعت گردی ثرای ثرگساری تَرّبی کٌََّردی ٍ عجیعت گردی هغرح ٍ هقرر ضذ آقبی هٌْذس
ضْجبزی هسئَل رٍاثظ عوَهی هَضَع را ثررسی ٍ گسارش ًوبیٌذ.
* ًبهِ ضوبرُ  4202هَرخ  96/2/4ضَرای هرکسی در خصَظ الگَی هٌبست رفتبری در تأهیي ایوٌی سبختوبى هغرح ٍ هَضَع ثِ آقبی هٌْذس غضٌفریبى
ارجبع ضذ.
* ًبهِ ضوبرُ  3171هَرخ  96/2/6ادارُ کل راُ ٍ ضْرسبزی در خصَظ لسٍم تأییذ ًقطِ ّبی هغرٍحِ در کبرگرٍُ کویتِ کبر تَسظ سبزهبى هغرح ٍ ثرای
ثررسی ٍ پیگیری ثِ آقبی هٌْذس تَت آغبج ارجبع ضذ.
* ًبهِ ضوبرُ  1676هَرخ  96/1/26راُ ٍ ضْرسبزی در خصَظ لسٍم اعتجبر پرٍاًِ اضتغبل ثرای داٍعلجی ٍ تصذی عضَیت ارکبى سبزهبى قرائت ضذ.
* ًبهِ ضوبرُ  4075هَرخ  96/1/30ضَرای هرکسی در خصَظ پیطٌْبد ضرکت ٍتذضیوی سبختوبى ثرای چبح کتبة ثِ جبی سررسیذ قرائت ضذ.

