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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
 -1جٌاب آلاياى ضٍظتِ هرتاضي ٍ اهيس هله ذالصِ گعاضضي اظ ًتيجِ جلسِ ضٍظ جاضي ذَز (تاضيد  )11.89.2911تا هسيطيت تطاًعيت ٍ تعطفِ ساظهاى
تٌازض ٍ زضياًَضزي زض ضاتغِ تا اضافِ پطزاذتي ّاي ّعيٌِ  THCاعضاء تِ جلسِ اضائِ زازًس وِ تط اساس آى ضًٍس تَافمات تا ساظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي
جْت حل ايي هعضل تِ وٌسي پيص هي ضٍز  ،زض عي ايي جلسِ ساظهاى تٌازض ٍ زضياًَضزي اعالم ًوَزُ وِ اًجوي تا اضسال فطاذَاًي اظ اعضاء ذَز
زضذَاست وٌس وِ هساضن ٍ هستٌسات اضافِ پطزاذتي ّاي ذَ ز ضا تِ زتيطذاًِ اًجوي اضسال ًوَزُ ٍ پس اظ تاييس آًْا تَسظ ّيات هسيطُ اًجوي ٍ يا
زتيطذاًِ ٍ يا ّط فطزي تِ تاييس اًجوي ٬هَاضز زض آى ساظهاى زض وويتِ اي هتطىل اظ ًوايٌسگاى تعطفِ ٍ تطاًعيت  ،هالي ،تٌسضي ٍ اًجوي هَضز تطضسي ٍ
زض صَضت تاييس ًسثت تِ عَزت اضافِ پطزاذتي ّا تِ اعضاء السام ذَاٌّس ًوَز ٍ تَضيح زازُ ضس وِ لطاضزاز حول هيتَاًس وپي تاضًاهِ تاضس ٍ زضذَاست
ضسوي ضطوت وطتيطاًي هي تايست تعٌَاى اسٌاز هثثتِ ضٌاذتِ ضَز ّط چٌس ًوايٌسگاى اًجوي تا وليات هصَتِ ّيات عاهل ساظهاى هَافك ًثَزًس9
 -9هصاوطات هفصلي زض ضاتغِ ت ا تطىيالت زتيطذاًِ صَضت گطفت 9اعضاء ّيات هسيطُ ًمغِ ًظطات اعضاء هحتطم اًجوي ضا زض ضاتغِ تا ًماط ضعف ٍ لَت
هَجَز هغطح ًوَزًس ٍ همطض ضس وِ تطضسي ّاي تيطتطي صَضت گطفتِ ٍ سپس الساهات الظم صَضت پصيطز9
 -3همطض ضس وِ گعاضضي اظ زتيطذاًِ زض ضاتغِ تا زضيافتي ّاي حك عضَيت اظ اعضاء (هثلغ  11‚...‚...ضيال ساتك  1‚...‚... +ضيال اضافِ ضسُ زض
هجوع اذيط) اذص ٍ زض ّيات هسيطُ هغطح ضَز تا ضطايظ پطزاذتي ّاي اعضاء هطرص گطزز9
 -4جٌاب آلاياى زٍلتطاّي ٍ وطيوي گعاضضي زض ضاتغِ تا جلسِ هَضخ  .8/2/2ذَز تا آلاي آلاجاًي  ،هطاٍض هحتطم اتاق تاضگاًي ايطاى زض اهَض گوطوي
اضائِ زازًس وِ هي تَاًس پيص ظهيٌِ جلسِ تا ضئيس ول هحتطم گوطن ايطاى تاضس ٍ لطاض ضس ضطح واهل ايي گعاضش اظ عطيك e-mailتِ اعضاء هحتطم ُ 9م
اًجوي فطستازُ ضَز تا زض جلسِ تعسي ّيات هسيطُ هَضز تطضسي ٍ تحليل لطاض گيطز9
ً -5وايٌسگاى ًاظ ط ّيات هسيطُ زض وويتِ ّاي ترصصي اًجوي تِ هٌظَض فعال ًوَزى ّطچِ تيطتط وويتِ ّا وِ هٌجط تِ هطاضوت حساوثطي اعضاء
هحتطم ذَاّس گطزيس ،هَضز تحث ٍ تطضسي لطاض گطفت ٍ ًوايٌسگاى هٌترة تِ ضطح شيل تعييي ضسًس:
 -1وويتِ اهَض حمَلي ٍ تيوِ

آلاي هسعَز پل هِ

 -9وويتِ ضٍاتظ عوَهي ٍ اهَض تيي الول

آلاي اهيس هله

 -3وويتِ اهَض تٌسضي ٍ تطهيٌال زاضاى تٌازض

آلاي هْطضاز هعيي اًصاضي

 -4وويتِ اهَض گوطوي ٍ تطاًعيت

آلاياى حسيي ًاجي پَض ٍ هْطضاز هعيي اًصاضي

 -5وويتِ واًتيٌطي

آلاي ضٍظتِ هرتاضي

 -6وويتِ اهَض آهَظش  ،هغالعات ٍ تحميمات

آلاي عليطضا چطن جْاى

 -7گطٍُ ضطوتْاي ًوايٌسگي وطتيْاي تاًىط ،هَاز ًفتي ٍ ضيويايي آلاياى هْطضاز هعيي اًصاضي ٍ هسعَز پل هِ
 -8وويتِ حل اذتالف

آلاياى پل هِ ٍ اهيس هله

