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عياره جهطَ2 :

عياره:

جاریخ1321/10/22 :

جاریخ:

ضاعث عسوع و پایان 2 :جا11

اعضای حاضر:ىعاون فسٍُگی داٌغگاه ُای :اراک ،كو ، ،ؼٍعحی اراک ،ؼٍعحی جفسش ،ؼٍعحی كو ،پسدیص فاراةی داٌغگاه
كو ،ىالیس ،ةیً انيههی اىام ديیٍی كشویً
اعضای غایب :داٌغگاه ُای ؼٍعحی ُيران،
ىیِيان :حجث االضالم پّر رؿا رئیص ٌِاد رُتسی داٌغگاه ُای كو
پیش از دستور:

دکحس دیسةاز ،رئیص داٌغگاه كو در ایً ٌغطث ؿيً جأکیر ةس اجسایی عرن ىٍّیات ىلام ىعظو رُتسی در داٌغگاهُا اظِار
داعث :ةسگشاری چٍیً ٌغطثُایی ضتب جتادل ٌظس و ُو افشایی ةیغحس ججسةیات دوضحان فسٍُگی دّاُر عر و ىیجّان ةا
آگاُی از ٌلاط ؿعف و كررت در زىیٍَ فعانیثُای فسٍُگی ةا اُحيام ةیغحسی پیغسفث کسد ،و ىیةایطث رٍُيّدُای ىلام
ىعظو رُتسی را درىّرد ىطائم فسٍُگی کغّر و داٌغگاهُا ىطسح و پیاده گسدد زیسا ایغان ةَ عٍّان ونی فلیَ و عذؽیحی
دنطّز ٌلغَ راه را ةسای ىا ىغذػ ىیکٍٍر و ىا ةایر ةِحسیً روشُا را ةسای جحلق ىٍّیات ایغان ةَ کار ةسیو.
وی افشود :ىا داٌغگاُیان اُراف واحری از جيهَ ىطرود کسدن راهُای ردٍَ جِاجو فسٍُگی ةَ کغّر ،اٌحلال ارزعِای
اٌلالب از ٌطم گزعحَ ةَ ٌطم آیٍره داریو ،اىا ةایر ةتیٍیو ُس کرام چَ ویژگی داؼی را ىیجّاٌیو در ضسآىری و پیظ گاىی
اجسایی کسدن اُراف داعحَ ةاعیو و درروش ُا ةَ جفاُو ةسضیو.

دستور جلسه:

 گفحگّ ةا ىطئّنیً فسٍُگی وزارت عهّم ةسرضی چانغِای فسٍُگی ٌیو ضال جحؽیهی  211و اضحفاده از ججارب داٌغگاُِا جتییً جایگاه و ادحیارات عّرا و ارائَ ىؽّةات ةَ عٍّان پیغٍِاد ةَ وزارت جِث ةسرضی و جؽّیب آن -جتادل ٌظس در دؽّص ٌغطث ُای آجی
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مصوبات:

ٌغطث ُای ىغحسک ةا داٌغگاه ُای ضایس ىٍاطق داعحَ ةاعیو..
اةحرای ُس ٌغطث ىشیً ةَ فسىایغات رُتسی و کار ةسد آن در داٌغگاه ُا ةاعر.
ٌغطث ُای ةعری ةَ ؼّرت ىغحسک ةا ىٍطلَ  2در داٌغگاه ةاةهطس در اردیتِغث ىاه و ٌغطث ىغحسک ةعری در داٌغگاه
ةّعهی ُيران جیس ىاه 29ةاعر.
ٌغطث ىغحسک ةا داٌغگاه ُای دساضان در اةحرای عِسیّر در ىغِر ىلرس اٌجام گیسد.
ةّدجَ ُای فسٍُگی داٌغگاه ُا ةَ طّر ىطحلم ةَ حطاب داٌغگاه ُا ةسضر.
ایجاد ُفحَ "فسٍُگی" ُياٌٍر ُفحَ پژوُظ و جلریس از فعاالن عسؼَ فسٍُگی داٌغگاه ُا
خالصه جلسه:

داٌو دکحس پارضاپّر ىریس دفحس ضیاضث گزاری فسٍُگی و اجحياعی وزارت عهّم ،جحلیلات و فٍاوری رضانث ىعاوٌث
فسٍُگی را آعٍا ضادحً داٌغجّیان ةا فـاُای جریر زٌرگی چّن عسؼَ ٍُس ،ادةیات ،ارجتاطات ىّثس ،ىِارجِا ،دالكیث و
ٌّآوری داٌطحٍ ر .ایغان افشودٌر ججسةَ زیطحً ةا عسض عسیؾ آن ىی جّاٌر پغحّاٌَ ای ةسای روزُایی ةاعر کَ در یک عسؼَ
ةا عکطث ىّاجَ عّیو .وی جاکیر کسد در ایً ىیاٌَ وظیفَ ی ىا فاؼهَ گیسی از ىحؽری گسی اىس فسٍُگی ،جلّیث و افشایظ
ٌلظ داٌغجّیان در فعانیث ُای فسٍُگی و جطِیم گسی در عسؼَ فسٍُگ اضث .ایغان ةا جاکیر ةس نشوم اضحفاده از جياىی
ظسفیث ُای ىّجّد در داٌغگاه ُا اعو از اضاجیر ،ججارب ىریسان ىّفق ،اضحفاده از زىان و ىکان و فـاُای ىحٍّع در داٌغگاه
و ححی اطساف داٌغگاه ,دّاضحار افشایظ ارجتاط ىعاوٌیً و ىریسان فسٍُگی ةا یکریگس عرٌر.

در اداىَ رییص ٌِاد رُتسی داٌغگاه كو و داٌغگاه ُای اضحان ؿيً گساىیراعث  40ضانگی اٌلالب اضالىی جاکیر داعحٍر در
ایً ةسَُ ىحّنیان اىسفسٍُگی ةّیژه در داٌغگاه ُا ةایر ٌطتث ةَ اىس فسٍُگی حطاضیث ةیغحسی داعحَ ةاعٍر و در جعاىم ةا جّاٌان
ةَ اكحـائات داص دوران جّاٌی واكف ةاعٍر.
در اداىَ ایً ٌغطث ىتاحثی چّن ىغارکث داٌغجّیان در فعانیثُای فسٍُگی ،آىادگی داٌغگاهُا ةسای ةسگشاری جغً
چِهيیً ضانگسد پیسوزی اٌلالب اضالىی و ةسگشاری جغٍّارهُای ىٍطلَای ىطسح عر.
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در ایً ٌغطث ةا ُيکاری ىؤضطَ دیسیَ حـست دریجَ (س) ىلسر عر جطِیالجی ةسای جغسف داٌغجّیان زائس اونی ىٍطلَ 4
ةَ عحتات عانیات ،ىغِر ىلرس و كو فساُو گسدد.

جٍظیو کٍٍره:

دةیس ىٍطلَ:

ىطئّل دةسداٌَ ىٍطلَ :4

دکحس عهیسؿا ةِساىی

پیيان ىحيری

