
            AD-FR  : 00/01: کد شناسه           20:00   : خاتمه     16:45 :شروع                            18/08/98مورخ  شنبه روز 98در سال  صورتجلسه هیأت مدیره ومینسو  سی    
 

شمبره  مسئول پیگیری

 هصَتات                  مصوبه

ضزیف 

ٍضواضُ 

 زستَض کاض

- 1 

هَضَػاتی هاًٌس ضٌاسِ )آلای هٌْسس ػثاسی گعاضضی اظ جلسِ ضٍسای ساظهاًْا کِ زض ّفتِ گصضتِ تطگعاض ضسُ تَز اضائِ ًوَزًس ( الف -1

 ...(حساتْای تاًکی ٍ هَضَع لیوت گصاضی تؼطفِ ذسهات هٌْسسی ٍ  -هلی ساظهاى ّا

 .زضذصَظ لطاضزاز ذطیس ساذتواى جسیس اضائِ ًوَزًساًجام ضس ٍ ظم آلای هٌْسس ػثاسی گعاضضی اظ ضًٍس اًؼماز لطاضزاز ٍ پیگیطی ّای ال(ب

1 

اهَض هالی ٍ ازاضی 

جْت الساهات 

 همتضی 

2 

زضذصَظ هطکالت ًطم افعاض ٍاحس گاظ آلایاى زّماى،سعاٍاض ٍ فطیسًٍی تَضیحاتی اضائِ ًوَزًس ٍ پس اظ ضأی گیطی همطض ضس ًطم افعاض -2

ضوٌاً هَضَع لیٌک )گطزز  ذطیساضیزض ًظام هٌْسسی تْطاى زض حال کاض هی تاضس ضا اظ ضطکت ضیسواى کِ ًطم افعاض فَق جسیس جْت ٍاحس گاظ 

 (ضیسواى زضج گطززًطم افعاض فَق تا ضطکت گاظ ٍ ًطم افعاض یکپاضچِ ضَضای هطکعی زض ظهاى اًؼماز لطاضزاز تؼٌَاى تؼْسات ضطکت 

 

2 

فٌی ٍ اجطایی جْت 

پیگیطی ٍ ّواٌّگی 

 الظم

3 

آلای هٌْسس ػثاسی زضذصَظ هطکل زٍ ًمطِ ای ٍ هَاضزی کِ زض ضْطستاى لائي ٍ زض ضْطستاى تیطجٌس اًجام ضسُ ٍ هی ضَز  -3

ًْایت همطض ضس کاضگطٍّی هتطکل اظ افطاز ٍ تَضیحاتی اضائِ ًوَزًس ٍ اػضای ّیأت هسیطُ ًیع ًمطِ ًظطات ذَزضاى ضا اضائِ ًوَزًس زض 

 .ًوایٌسگاى شیل جْت تطضسی ٍ اضائِ ضاّکاض اجطایی تطکیل ٍ پیطٌْاز ًْایی ذَز ضا تِ ّیأت هسیطُ اضائِ ًوایٌس

 (هکاتثِ جْت هؼطفی ًوایٌسُ اًجام ضَز)ًوایٌسُ ازاضُ کل ضاُ ٍ ضْطساظی ( الف

 (ًسُ اًجام ضَزهکاتثِ جْت هؼطفی ًوای)ضْطزاضی تیطجٌس ( ب

 (ذاًن هٌْسس هیطکاظوی ٍ آلای زکتط کاظویاى )ًوایٌسُ ّیأت هسیطُ ( ج

 

 

3 

 :اسبمی میهمبنبن

     مهىدس حسیه صباغ

    مهىدس محمدرضا بیکی
 

:  وام ي امضاء حاضریه  

  مهىدس علی کریمدادی                   محمد الهامی زادٌمهىدس                       دکتر احمد کاظمیان                                      مهىدس محمدحسیه زراعتکار            حسیه عباسیمهىدس 

 

   محمد خًشىاممهىدس               مهىدس بىفشٍ میرکاظمی                               يحید واصریمهىدس             دکتر سیدرضا سرافرازی  
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شمبره  مسئول پیگیری

 هصَتات                  مصوبه

ضزیف 

ٍضواضُ 

 زستَض کاض

اهَض هالی تا 

ّواٌّگی ذعاًِ زاض 

ساظهاى ٍ ضیاست 

 ساظهاى

4 

تایگاًی الکتطًٍیکی پطًٍسُ ّای اهَض هٌْسسیي تَضیحاتی تَسط آلای هٌْسس ػثاسی اضائِ گطزیس همطض ضس تا تَجِ تِ  زضذصَظ اًجام-4

تَضیحات اضائِ ضسُ هطاتك آئیي ًاهِ هالی ٍ هؼاهالتی زض کویسیَى هطتَطِ هَضَع تطضسی ٍ السام الظم تا ضػایت صطفِ ٍ صالح ساظهاى 

 .صَضت پصیطز

4 

آلای ػثاس ًیا 

 طْطاًی
5 

ٍ غیاب اػضای کویتِ ّا ٍ  ضزتیط ذاًِ گطٍّْا ٍ کویتِ ّا همطض ضس گعاضش تؼساز جلسات حضَ 8/8/98ز هَضخ /00457پیطٍ ًاهِ ضواضُ -5

 .کویسیًَْا تا پایاى آتاًواُ جاضی جْت تصوین گیطی الظم تِ ّیأت هسیطُ اضائِ گطزز

 

5 

اهَض فٌی ٍ اجطایی 

اهَض هالی ٍ ازاضی –

اطالع ٍ السام جْت 

 الظم

6 

همطض ضس ّوعهاى تا ٍضٍز ًمطِ ّای تا تَجِ تِ هطکالت تَجَز آهسُ ٍ پیگیطی زفاتط ططاحی زضذصَظ ٍضٍزی ًمطِ ّا تِ ساظهاى  -6

ػوطاى ٍ -هؼواضی)هتطاغ پطٍغُ زض سْویِ کلیِ ططاح ّای زفتط زذیل زض ًمطِ هصکَض  ،هؼواضی تِ ساظهاى ،تطاتط زفتطچِ اطالػات ساذتواى

 .ثثت گطزز ٍ زفتطچِ اطالػات ساذتواى زض ساظهاى تا اضائِ کلیِ ًمطِ ّای سایط ضضتِ ّا ًگْساضی ضَز( تأسیسات

 

6 

اهَض فٌی ٍ اجطایی 

اهَض هالی ٍ ازاضی –

جْت اطالع ٍ السام 

 الظم

7 

زضذصَظ زضذَاست کویتِ زفاتط ططاحی تحث ٍ تطضسی گطزیس ٍ زض هَضز تٌس یک همطض ضس اطالع  8/8/98ز هَضخ /00456ضواضُ  پیطٍ ًاه1-7ِ

تصَضت پیاهکی ٍ یا ًوایص زض ).ضساًی ضًٍس گطزش کاض ّط پطًٍسُ تِ هالکیي ٍ زفاتط تصَضت ضفاف ٍ هطاتك پیطٌْاز کویتِ زفاتط اًجام ضَز

 ...(صفحِ ًوایص سالي ٍ 

 (تْیِ جسٍل ٍ ًحَُ گعیٌص زفتط تطتط)اضظیاتی ٍ ضتثِ تٌسی زفاتط ٍ زفاتط تطتط تَسط کویتِ زفاتط پیطٌْاز گطزز 2-7

 .همطض ضس صسٍض فیص ّای ططاحی تِ ضٍال لثل ٍ تا تَجِ تِ هٌسضجات زفتطچِ اطالػات ساذتواى اًجام ضَز 3-7
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 :اسبمی میهمبنبن

 مهىدس حسیه صباغ    

 مهىدس محمدرضا بیکی   
 

:  وام ي امضاء حاضریه  

 مهىدس علی کریمدادی                  مهىدس محمد الهامی زادٌ                       دکتر احمد کاظمیان                                    مهىدس محمدحسیه زراعتکار              حسیه عباسی مهىدس 

 

 مهىدس محمد خًشىام                مهىدس بىفشٍ میرکاظمی                            مهىدس يحید واصری               دکتر سیدرضا سرافرازی  
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شمبره  مسئول پیگیری

 هصَتات                  مصوبه

ضزیف 

ٍضواضُ 

 زستَض کاض

آلای ػثاس ًیا :1-8

طْطاًی اذص هجَظ اظ 

کویتِ -کویتِ آهَظش 

ایوٌی ٍ آساًسَض 

 هٌْسس کطیوسازی

اهَض فٌی ٍ : 2-8

هٌْسس –اجطایی 

ٍحیسی گعاضش تِ 

 ًظاضت ػالیِ

هٌْسس تْساًی ٍ : 3-8

 جٌاب ضستوی

8 

 :کویتِ ًظاضت ػالیِ زضذَاست ّا هططح ٍ تططح شیل هصَب ضس 8/8/98ز هَضخ /45500پیطٍ ًاهِ ضواضُ  -8

 .اظ اذص هجَظ اظ کویتِ آهَظش اًجام ضَزپس تطگعاضی زٍضُ آهَظضی ًکات ایوٌی ٍ آساًسَض زض فصل پائیع تَسط کویتِ ایوٌی ٍ آساًسَض ساظهاى : 1-8

فٌی ٍ  اهَضسط هکاتثِ تا ًاظطیي ٍ هجطیاًی کِ زض تاظزیسّای ًظاضت ػالیِ حضَض ًساضتِ اًس ٍ پیگیطی زضذصَظ حضَض یا ػسم حضَض ایي افطاز زض استاى تَ: 2-8

اجطایی ساظهاى اًجام ضَز 

کِ تطاساس تؼساز پیطٌْاز تْیِ فطم هالی ًظاضت ػالیِ تطاساس گطٍّْای ساذتواًی ٍ تطضسی هؼایة ٍ هعایا تا تَجِ تِ هطکالت هَجَز زض ضیَُ پطزاذتی فؼلی : 3-8 

 .هططح ٍ ضٍش جسیس اضائِ گطزز 99ی تاضس اًجام ضس ٍ همطض ضس زض کویتِ تَزجِ سال ساذتواًی م ٍ طثمات  ٍاحسّا

8 

آلای ػثاس ًیا طْطاًی 

اػالم تِ کویتِ هجطیاى 

 شیصالح

9 
گطزیس ٍ همطض ضس کویتِ  صَضتجلسِ تکاض گیطی اػضای کویتِ هجطیاى شیصالح زض کویتِ اضظیاتی ساظًسگاى هسکي هصَب 3تٌس  8/8/98ز هَضخ /00458پیطٍ ًاهِ ضواضُ  -9

 .ًاهثطزُ تطاتط آئیي ًاهِ اضظیاتی زض تاظزیسّا حك ضأی ًرَاّس زاضت.هجطیاى شیصالح یک ًفط ضا تطای ایي هَضَع تِ ّیأت هسیطُ هؼطفی ًوایٌس
9 

 فٌی ٍ اجطایی( الف

اهَض هالی ٍ ازاضی ( ب

 جْت السام الظم

10 

تَضیحاتی  1399هجوغ ػوَهی زض پایاى سال جْت تطگعاضی اًتراتات تاظضساى ّیأت هسیطُ ٍ ًیع تْیِ تَزجِ سال آلای هٌْسس ػثاسی زضذصَظ تاضید تطگعاضی  -10

 :اضائِ ًوَزًس کِ همطض ضس 

 .اًجام ٍ افطازی تطای ایي هَضَع هؼطفی گطزًستاظضساى ّیأت هسیطُ تا جلسِ آیٌسُ تطضسی الظم  تطایجْت افطاز ٍاجس ضطایط ( الف

 .تطکیل گطزز 99زضذصَظ تْیِ تطًاهِ تَزجِ ًیع همطض ضس کاضگطٍُ تَزجِ فؼالیت ذَز ضا جْت تْیِ تَزجِ سال ضوٌاً ( ب

 

10 

پیگیطی تطکیل جلسات 

ٍ تطضسی 

اهَض فٌی ٍ هَضَػات

 اجطایی

11 

هَضَع ٍ اضائِ ًسرِ پیطٌْازی تا پایاى تْوي هاُ سال  تاظًگطی لطاضزاز ًظاضت همطض ضس افطاز شیل جْت تطضسیزضذصَظ  18/8/98ز هَضخ /00479پیطٍ ًاهِ ضواضُ  -11

آلای هٌْسس  -6آلای هٌْسس هحوَز ػثاسی -5آلای هٌْسس هْسی فسٍیاى  -4آلای هٌْسس ٍحیسی  -3ذاًن هٌْسس هیطکاظوی -2آلای هٌْسس ظضاػتکاض -1:جاضی السام گطزز

 آلای هٌْسس آشضی سطاب -7هحوسضضا ًیک ضؼاض 

 .ظ افطاز فَق زض جلسات فَق ضطکت ًٌوَزًس ًوایٌسگاى ّیأت هسیطُ افطاز جسیس ضا پیطٌْاز ٍ زػَت ًوایٌسزض صَضتی کِ ّط یک ا

11 

ّواٌّگی الظم ٍ اطالع 

ضساًی تَسط ضٍاتط 

 ػوَهی

12 
ٍ الساهات ظلعلِ کطهاًطاُ  حازثِ سویٌاض آهَظضی زضذصَظ تاظزیسّای اًجام ضسُ تَسط آلای زکتط سطافطاظی اظ ( سالگطز ظلعلِ تن) 5/10/98همطض ضس زض تاضید  -12

 (اًجام ضَز هجَظ الظم اظ کویتِ آهَظش تَسط آلای ػثاس ًیا طْطاًی اذص ٍ ّواٌّگی الظم جْت تطگعاضی سویٌاض).تَسط ایطاى اضائِ گطززاًجام ضسُ تؼس اظ آى 
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 :اسبمی میهمبنبن

 مهىدس حسیه صباغ    

 مهىدس محمدرضا بیکی   
 

:  وام ي امضاء حاضریه  

 مهىدس علی کریمدادی                  مهىدس محمد الهامی زادٌ                       دکتر احمد کاظمیان                                    مهىدس محمدحسیه زراعتکار              حسیه عباسی مهىدس 
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