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 مصوبات دستور کار

 

 ثخص یهَضَػ یثٌذ نیتمس ٍ چبست ییًْب ذییتب جْت یّوبٌّگ .1

 چْبسدّویي دٍسُ جطٌَاسُ یداًطگبّ

وویتِ  7هصَة گشدیذ ثخص داًطگبّی دس لبلت 

 فؼبلیت ًوبیذ

 وویتِ ػلوی پژٍّطی -

 ووتیِ فشٌّگی ادثی -

 وویتِ ٌّشی -

 وویتِ عت اسالهی -

 وویتِ ثبًَاى -

 وویتِ فضبی هجبصی -

 وویتِ ثیي الولل -

ٍ اػالى ّوضهبى فشاخَاى ثشًبهِ ّبی  ّوبٌّگیتجبدل ًظش دس خصَظ  .2

 هَضَػی  ثبتَجِ ثِ جذٍل ریل :

 

 20/8/94 آخشیي هْلت اسسبل فشاخَاى هصَة عی ًبهِ سسوی ثِ ثٌیبد

 اػالى سشاسشی فشاخَاى ّوضهبى ثب سبلشٍص هیالد حضشت اهبم هَسی الىبظن)ع(

 )تَصیغ فشاخَاى چبح ضذُ دس سغح وطَس ٍ لشاسدادى سٍی سبیت ّب (
28/8/94 

 

همشس گشدیذ توبهی وویتِ ّب عشح خَد سا دس ّفتِ آیٌذُ 

 تٌظین ٍ ثِ دثیشخبًِ جطٌَاسُ اسسبل ًوبیٌذ.

 

 تجبدل ًظش دس خصَظ هحتَای هؼشفتی ٍ هؼٌَی ثشًبهِ ّب ٍ هشاسن .3
همشس گشدیذ توبهی وویتِ ّب ًظشات ٍپیطٌْبدات خَد 

 سا دس ایي خصَظ ثِ دثیشخبًِ اسائِ ًوبیٌذ.



 

 

ثشسسی ًحَُ تؼبهل داًطگبُ ّبی داسای ثشًبهِ ثب اداسات ول فشٌّگ ٍ  .4

 اسضبد اسالهی

هصَة گشدیذ پس اص گشدآٍسی عشح ّبی وویتِ ّب 

دثیشخبًِ ثخص داًطگبّی دس تؼبهل ثب ثٌیبد ثِ ثشسسی 

ًمبط هطتشن ٍ اسائِ ساّىبسّب جْت سفغ ایي هؼضل 

 الذام ًوبیذ.

آثبس تَلیذی جطٌَاسُ دس پبیبى ّش دٍسُ ثشسسی ًحَُ ٍ چگًَگی اًتطبس  .5

 اص جطٌَاسُ

 

دثیشخبًِ ثخص داًطگبّی هتؼْذ گشدیذ وویتِ ای 

 جْت هستٌذسبصی ٍ اًتطبس آثبس تَلیذی تطىیل دّذ
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 مصوبات دستور کار

 
 

 یداًطگبّ ثخص یوو ٍ یفیو سغح استمبء یساستب دس یّوفىش -1

 جطٌَاسُ

ثب تَجِ ثِ اسائِ گضاسش ٍ هؼضل یبثی داًطگبُ ّب دس 

جطٌَاسُ سیضدّن هصَة گشدیذ دس جلسبت ّوفىشی 

ثب دثیشاى جطٌَاسُ سیضدّن ایي هَسد ثشسسی وویتِ ّب 

 گشدد.

ثشًبهِ ّبی ّشیه اص  ثشایاتبق ّبی فىش تطىیل تجبدل ًظش دسخصَظ  -2

 دس داًطگبُ ّبی هیضثبىهَضَػی 

هصَة گشدیذ هسئَل ّش وویتِ هتٌبست ثب هَضَع 

هشثَعِ الذام ثِ تطىیل اتبق فىش ثب ّوىبسی اسبتیذ 

 صبحت ًظش دس آى حَصُ ًوبیذ.

ثشًبهِ تجبدل ًظش ثشای تطىیل ًطست ّبی هسئَالى دثیشخبًِ ّبی  -3

 ّبی هَضَػی داًطگبُ ّب

هصَة گشدیذ پس اص اسائِ عشح اص سَی وویتِ ّب، 

اٍلیي ًطست هطتشن ثِ هیضثبًی ٍصاست ػلَم دس اسشع 

 ٍلت ثشگضاس گشدد.



 

 

ّوفىشی ثشای چگًَگی تطىیل وبسگبُ ّبی آهَصضی اصحبة فشٌّگ  -4

 ّب داًطگبٍُ ٌّش ثب هحتَای فشٌّگ سضَی دس 

ثب تَجِ ثِ تجشثِ ثخص داًطگبّی دس ٍسٍد گشٍُ ّبی 

آهَصضی ثِ ثخص ّبی جطٌَاسُ هصَة گشدیذ توبهی 

وویتِ ّب ثب گشٍُ ّبی آهَصضی هشثَعِ جلسبت 

 هطتشن ثشگضاس ًوبیٌذ.

ظش دسخصَظ چگًَگی هشالجت ٍ صیبًت اص هؼٌَیت ثشًبهِ ّبی تجبدل ً -5

 دس داًطگبُ ّب هَضَػی جطٌَاسُ

همشس گشدیذ دس اٍلیي ًطست هطتشن دثیشخبًِ ثب وویتِ 

 ّب ایي هَضَع ثشسسی گشدد

تجبدل ًظش ثشای ایجبد ًظبم پیطٌْبدات ثشای ثشًبهِ ّبی هَضَػی ٍ  -6

 ّب داًطگبُاستفبدُ اص ایذُ ّبی هشدهی دس 

همشس گشدیذ عی ًبهِ ای ثِ توبهی داًطگبُ ّب هَضَع 

 ثشًبهِ جطٌَاسُ چْبسدّن ًظش خَاّی گشدد.

   پژٍّص هحَسی دس تَلیذ آثبستجبدل ًظش دسخصَظ چگًَگی  -7



 

 

ثجت ًبم ٍ پزیشش آثبس اص عشیك  اهىبى سٌجی ٍ چگًَگی ،تجبدل ًظش -8

 سبهبًِ الىتشًٍیىی پشتبل ضوس تَس

هطتشن ثب ثٌیبد ثیي الوللی  همشس گشدیذ دس جلسِ ای 

 اهبم سضب)ع( ایي هَضَع ثشسسی گشدد

تجبدل ًظش ثشای ثشسسی چگًَگی ثشگضاسی هشاسن افتتبحیِ ٍ اختتبهیِ  -9

 ثخص داًطگبّیبى

هصَة گشدیذ ّش وویتِ یه جطٌَاسُ هشوضی ثب 

 ّوفىشی ّوِ اػضب ثشگضاس ًوبیذ

اجشای ثشًبهِ ّبی ثٌذی  تجبدل ًظش ثشای ثشسسی چگًَگی ثشًبهِ صهبى -10

 هَضَػی داًطگبّیبى دس دٍ همغغ اسدیجْطت ٍ هْشهبُ تب ثْوي هبُ

 

 

ایي هَضَع پس اص ثشسسی عشح ّب تَسظ دثیشخبًِ 

 ثشًبهِ سیضی هی گشدد.

 
 

 


