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اٍلیي جلسِ ضَسای پشٍطُ هْش هْشیض سبػت  8صجح سٍص ضٌجِ هَسخ  97/00/20دس دفتش هذیشیت ثشگضاس ضذ.
پس اص تالٍت آیبتی چٌذ اص کالم اهلل هجیذ هذیش آهَصش ٍ پشٍسش ٍ سئیس پشٍطُ هْش ضْشستبى ضوي تقذیش اص
اػضبی ستبد پشٍطُ هْش سبل  96هذیشیت کِ ثب تالش ٍ کَضص ضجبًِ سٍصی دس صهیٌِ ثبصگطبیی ثب ضکَُ هذاسس ٍ
ثبػث کست ستجِ ثشتش استبى دس پشٍطُ هْش ضذًذ خَاستبس فؼبلیت ثیطتش اػضب دس ساستبی ضیَُ ًبهِ پشٍطُ هْش 97
ضذ.
ٍی افضٍد:هجوَػِ اقذاهبتی ّش سبلِ دس آهَصش ٍ پشٍسش ثِ هٌظَس آهبدُ سبصی هذاسس ٍ ثبصگطبیی تحت ػٌَاى
پشٍطُ هْش اجشاء هی ضَد کِ سبل تحصیلی جذیذ ًیض ثب اتکبء ثِ تجبسة سٌَات گزضتِ ایي پشٍطُ ثبیذ ثب دقت ػول
خبصی اجشایی گشدد .
سیذ ػلی کبسآهَص ّذف اصایجبد ضَسای پشٍطُ هْش سا تؼبهل ٍ ّوکبسی دسٍى ثخطی ٍ ثشٍى سبصهبًی ػٌَاى ًوَد ٍ
هبُ هْش سا هتؼلق ثِ ّوِ اسگبى ّب ٍ سبصهبًْب داًست.
ٍی ثب ثیبى ایي ًکتِ کِ کبسگشٍّْبی سبصهبًذّی،تؼویش ٍ تجْیض،تَجیِ ٍ تجلیغ،تبییذصالحیت ً،ظبست ٍ اسصیبثی ،
کویتِ ّبی ضَسای پشٍطُ هْش است کِ ثش اسبس ضشح ٍظبیف هحَلِ ،فؼبلیت هی کٌٌذ افضٍد :ایي فؼبلیت ّب دسسطح
ضْشستبى ٍ هذاسس ًیضطجق ضشح ٍظبیف تؼشیف ضذُ پیگیشی هی ضَد.
ٍی اداهِ داد:اًتظبس هب اص کویتِ ّبی ضَسای پشٍطُ هْش ایي است کِ حذاقل ّفتِ ای یك جلسِ ثب هطبلؼِ دقیق
ضشح ٍظبیف ٍتٌظین صَستجلسِ هطبثق دستَسالؼول اثالغی تطکیل دادُ ٍتصویوبت اسبسی اتخبر ًوبیٌذ .

هذیش آهَصش ٍ پشٍسش هْشیض خبطش ًطبى کشد :هسئَلیي ٍ اػضبی کبسگشٍُ ّب ثب ًظبست ٍ ثبصدیذ هستوش اص هذاسس ٍ
ثشسسی هطکالت ٍ کوجَد ّبی آًبى ًسجت ثِ سفغ فَسی هطکالت ٍ کبستی ّب اقذام ًوبیٌذ تب دس فصل ثبصگطبیی
هذاسس هیضثبى خَثی ثشای ًَگالى ٍ داًص اهَصاى ضْشستبى ثبضین.
هؼبٍى آهَصضی ٍ دثیش ستبد پشٍطُ هْش هْشیض ًیض دس ایي ًطست ثِ تطشیح ٍظبیف ستبدپشٍطُ هْشپشداخت ٍ اجشای
سیبست گزاسی ّبی استبى دس ساستبی پشٍطُ هْش،تٌظین دستَس جلسبت کویتِ ّب  ،پیگیشی هصَثبت جلسبت کویتِ
ّب ٍ ًظبست ثش اجشای ثْیٌِ فؼبلیت ّبی پشٍطُ هْشدسهذیشیت ٍ هذاسس تحت پَضص سا اصاّن ٍظبیف ستبدثشضوشد.
ػجبس صاسع ثیذکی ثب اضبسُ ثِ جضئیبت دستَسالؼول پشٍطُ هْش ،ثِ تطشیح تشکیت اػضبی ستبد دس سطح ضْشستبى،
اػضبی کویتِ ّبی پشٍطُ ٍ اّن ٍظبیف پیص ثیٌی ضذُ کویتِ ّبی ػول کٌٌذُ پشداخت ٍ اظْبسداضت :فؼبلیت
ستبد تب  10هْش هبُ  97اداهِ خَاّذ داضت.
دس اداهِ اػضبء ثِ ثیبى ًظشات ٍ پیطٌْبدات خَد پشداختٌذ پس اص ثحث ٍ ثشسسی هَاسد صیش ثِ تصَیت سسیذ:

مصوبات /توصیه های جلسه

مسئول پیگیری

آقبی هحوذ جَاد ثذر افطبى ثِ ػٌَاى هسئَل اجزایی پزٍصُ هْز اًتخبة ضذ

دثیز پزٍصُ هْز

هقزر گزدیذ اثالؽ اػضبی ضَرای پزٍصُ هْز ضْزستبى تَسط هسئَل اجزایی پزٍصُ هْز صبدر ٍ ّوزاُ ثب ضزح
ٍظبیف کبرگزٍُ ّب ثِ هسئَلیي کویتِ ّب ارسبل ضَد.

هسئَل اجزایی

هقزر گزدیذ هسئَل اجزایی پزٍصُ هْز ثزًبهِ جلسبت کویتِ ّبی ّطت گبًِ را سبسهبًذّی ٍ ثِ اػضب اػالم
ًوبیذ.
هقزر گزدیذ لیٌک پزٍصُ هْز  79در سبیت هذیزیت ثبرگشاری ضَد.

هسئَل اجزایی

رٍاثط ػوَهی

هقزر گزدیذ ضوي تٌظین ثزًبهِ ثبسدی اسهذارس،در رٍسّبی یکطٌجِ  ،دٍضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ ّز ّفتِ اس هذارس در
قبلت پزٍصُ هْز ثبسدیذ ثِ ػول آیذ.

ًظبرت ٍ ارسیبثی

هقزر گزدیذ اقذاهبت السم درخصَظ اًجبم ثِ هَقغ سبسهبًذّی ٍکالس ثٌذی تَسط هذیزاى هذارس صَرت
گیزد.

هؼبًٍت آهَسضی

هقزر گزدیذ در اسزع ٍقت دستَرالؼول پزٍصُ هْز ارسبلی اس ادارُ کل ثِ هذارس ارسبل گزدد.

هسئَل اجزایی

هقزر گزدیذ هَضَع پزٍصُ هْز در ًطست ضَرای آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى هطزح ٍثب قزائت دستَرالؼول
ارسبلی ادارُ کل هسئَلیي ضْزستبى ٍ اػضبی ضَرا تَجیِ گزدًذ.

دثیز پزٍصُ هْز

هقزر گزدیذ هذیزاى هذارس درخصَظ تْیِ ثزًبهِ سبالًِ ٍ اًجبم ثِ هَقغ آى در هذارس تَجیِ گزدًذ.

دثیز پزٍصُ هْز

هقزر گزدیذ ًظبرت کبهل ثز رًٍذ ثجت ًبم داًص آهَساى صَرت گیزد.

ارسیبثی ػولکزد-
حزاست

اسبمی اعضبی ستبد ي مدعًيه
رديف

وبم ي وبم خبوًادگی

سمت

سمت در ستبد

1

سیذ ػلی کبس آهَص

هذیش آهَصش ٍ پشٍسش

سئیس ضَسای پشٍطُ هْش

2

ػجبس صاسع ثیذکی

هؼبٍى آهَصضی

دثیش ضَسای پشٍطُ هْش

3

سیذ ػلیشضب طجبیی فشد

هؼبٍى پطتیجبًی

هسئَل کبسگشٍُ ّبی سبصهبًذّی ٍتؼویش
ٍتجْیض

4

ّذایت دّقبًیضادُ

هؼبٍى پشٍسضی

هسئَل کبسگشٍُ فشٌّگی

5

سیذ هحسي سیذ هحسٌی

کبسضٌبس سٍاثط ػوَهی

هسئَل کبسگشٍُ تَجیِ،تجلیغ ٍ اطالع سسبًی

6

سیذ حسي حیذسی

کبسضٌبس حشاست

هسئَل کبسگشٍُ ّبی تبییذ صالحیت
ًٍظبست ٍاسصیبثی

7

هحسي اثَیی

کبسضٌبس اهَس اداسی

هسئَل کبسگشٍُ سبهبًذّی

8

هسؼَد ًصیشیبى

کبسضٌبس تشثیت ثذًی

هسئَل کبسگشٍُ سالهت

9

هحوذ جَاد ثزسافطبى

کبسضٌبس آهَصش

هسئَل اجشایی پشٍطُ هْش

امضبء

11
11
12
13


رديف

1
2
3
4

وبم ي وبم خبوًادگی

اسبمی میُمبوبن حبضز در جلسٍ
سمت

امضبء

