بٍ وام خذا

صًرتجلسٍ دَمیه وشست َماَىگی سخىگًیان ي َماَىگ کىىذٌ َای َفت کارگزيٌ تخصصی(پیگیزی ي پایش قطعىامٍ
سًمیه کىفزاوس صىعت احذاث ي اوزژی):مًرخ  22/02/22ساعت  7/30-10/40در محل اوجمه صادرکىىذگان خذمات فىی ي
مُىذسی ایزان
حبيطیٗ رّؿ ٝآلبیبٖ :دکتز شمس اردکاوی$ضیبؾت ٔحتطْ وٕیؿی٘ ٖٛفت ،ا٘طغی ٔ ٚحیٍ ظیؿت اتبق ثبظضٌب٘ی ایرطاٖ ،#مُىذس سماک$ػًرٔ ٛحترطْ ٞیر
ٔسیطٛٔ ٜؾؿ ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝنٙؼت احساث ،#مُىدذس ردزايتٕٞ$بٙٞرً وٙٙرسٔ ٜحترطْ وربضٌط ٜٚنرسٚض تزٟیرعا  ٚذرسٔب فٙری ٟٙٔ ٚسؾری ،#مُىدذس
محذثٔ$سیطیت ٔحتطْ ػبُٔ ٔٛؾؿ ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝنٙؼت احرساث ،#مُىدذس امیدزی فدزٕٞ$بٙٞرً وٙٙرسٔ ٜحترطْ وربضٌطٔ ٜٚربِی -التهربزی ،#مُىدذس
پیزيیٕٞ$ب ًٙٞوٙٙسٔ ٜحتطْ وبضٌط ٜٚنسٚض تزٟیعا  ٚذسٔب فٙی ٟٙٔ ٚسؾی ،#مُىذس اشتزیٕٞ$ب ًٙٞوٙٙسٔ ٜحترطْ وربضٌط ٜٚظیطؾربذت ،#مُىدذس
ديلتشاَی$ػًٔ ٛحتطْ ٞی

أٙب ٔٛؾؿ ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝنٙؼت احرساث،#مُىذس چًبذار $ػًرٔ ٛحترطْ ٞیر

ٔرسیط ٜا٘زٕرٗ نربزضوٙٙسٌبٖ ذرسٔب فٙری ٚ

ٟٔٙسؾی ،#مُىذس بُزيس سوگىٍٔ$سیطیت ٔحتطْ ػبُٔ قرطوت ذب٘ر ٝؾربظی ایطا٘یربٖ ،#مُىدذس گلچدیهٔ$رسیطیت ٔحترطْ ػبٔرُ قرطوت ؾریٛیُ زظ،#دکتدز
الُی$ؾرٍٛٙی ٔحتطْ وبضٌط ٜٚا٘طغی ،#دکتز عامزی$ػًٔ ٛحتطْ ٞی
 ٚتٛؾؼ ٝنٙؼت احساث ،#مُىذس وًراوی$ضیبؾت ٔحتطْ ٞی

ػّٕی زا٘كٍب ٜأیط وجیط ،#مُىذس گلسزخی$ضیبؾت ٔحتطْ ٞی

أٙب ٔٛؾؿ ٝتحمیرك

ٔسیطٛٔ ٜؾؿ ٝتحمیك  ٚتٛؾؼ ٝنٙؼت احساث،#مُىذس علیاری$ػًٔ ٛحتطْ ٞی

ٔسیطٛٔ ٜؾؿٝ

تحمیك  ٚتٛؾؼ ٝنٙؼت احساث ،#مُىذس عبذالزضا صالحی$ػًٔ ٛحتطْ وبضٌطٔ ٜٚؼسٖ  ٚنٙبیغ ٔؼس٘ی ،#مُىذس ژیزافزٕٞ$ب ًٙٞوٙٙرسٔ ٜحترطْ وربضٌطٜٚ
آة  ٚفبيالة،#دکتز محمذ علی حقّی$زثیط ٔحتطْ ا٘زٕٗ قطوت ٞبی ٟٔٙسؾی  ٚؾربذت ،#مُىذس حالج$پػٞٚكرٍط ٔحترطْ ٔطورع پرػٞٚف ٞربی ٔزّرؽ#
مُىذس صىاعی$زثیط ٔحتطْ زثیطذب٘ ٝزائٕی وٙفطا٘ؽ،#دکتز بىی اسذیٔ$سیطیت ٔحتطْ ػبُٔ ثٙیبز نٙؼتی ایطاٖ،#دکتز میزساخاویدانٔ$رسیطیت ٔحترطْ ػبٔرُ
قطوت ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚض ؾٙزف أىبٖ َطح ،#آقای علی بىکذارٕ٘$بیٙسٔ ٜحتطْ رٙبة آلبی ٟٔٙسؼ وبظٕی ،#آقای حمیذرضا دَقانٕ٘$بیٙرسٔ ٜحترطْ رٙربة
آلبی ٟٔٙسؼ ا٘جیبئی ،#آقای امیز فزاَاویٕ٘$بیٙسٔ ٜحتطْ رٙبة آلبی ٟٔٙسؼ ؾیفی ،#آقای ساسان کزباسدی سادٌ$قرطوت ٟٔٙسؾریٗ ٔكربٚض ؾرٙزف أىربٖ
َطح#
الف -خالصٍ مذاکزات:
●آقای دکتز شمس:
 اذیطاً آلبی زوتط آذ٘ٛسی ،آلبی زوتط ػجس ٜتجطیعی ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔؼب ٖٚؾطٔبیٚ ٝظاض ضا ٚ ٜقٟطؾبظی ا٘تهربة وطز٘رسزمظْ اؾرت ٞطزر ٝظٚزترط زػر٘ ٛبٔرٞ ٝربیزٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ثطای ٔؿئِٛیٗ ضا $اظرّٕ ٝآلبیبٖ زوتط آذ٘ٛسی  ٚزوتط ػجس #ٜاضؾبَ وٙیٓز
●آقای مُىذس علیاری:
 ثعضٌتطیٗ ٔؿئّٔ ٝب ،لطاضزازٞبی ثب زِٚت اؾت،تبظ ٜآٖ رب «حىٕیت» ضا ث ٝقٛضای ػبِی فٙی زاز ٜا٘سز●آقای مُىذس سماک:
 آلبی ٟٔٙسؼ ٌّچیٗ ػبظْ ؾفط ٞؿتٙس  ٚثبیس ث ٝفطٚزٌب ٜثط٘ٚس 01 ،زلیمٚ ٝلت ذٛاؾتٙس ثطای تىٕیُ نحجت ٞبی رّؿ ٝلجّكبٖز آلبی ٟٔٙسؼ زٛثساض  ٓٞثؼٛٙاٖ ٔیعثبٖ رّؿ ،ٝزض اثتسا ذیط ٔمسْ  ٚؾرٙی ذٛاٙٞس زاقتز●آقای مُىذس چًبذار:
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 ذیّی ُِطی ػطو ٔی و«:ٓٙایٙزب ذب٘ ٝی ذٛزتبٖ اؾت ٔ ٚب أب٘تساض ٞؿتیٓ» ذٛقحبَ ذٛاٞیٓ ثٛز و ٝای ٍٝ٘ٛٙرّؿرب ثربظ ٞرٓ زض ٕٞریٗ ررب ذرسٔتتبٖ ثبقیٓزا٘كربءهللتٛؾٍ ٔٛؾؿ ٝایٗ رّؿب ضا ثؼس اظ وٙفطا٘ؽ ٕٞ ٓٞیٗ رب ازأ ٝثسٞیس  ٚأیسٚاضیٓ ثب تٛر ٝث ٝتحٛمتی و ٝزض زِٚت ثٛررٛز آٔرسٌ ٜكبیكری زض حرُ ٔؿربئُ نرٙؼت
احساث  ٚتٛؾؼ ٝی ایٗ نٙؼت ثكٛزز
●آقای مُىذس سماک:
 زؾتٛض رّؿ ٝی أطٚظ زض ٛٔ 6ضز اػالْ ٌطزیسز -اظ آلبی ٟٔٙسؼ نٙبػی ٔی ذٛأ ٓٞهٛثب رّؿ ٝی ٘ ٟٓضا رٟت اؾتحًبض  ٚپیٍیطی ٞبی مظْ اػالْ ٕ٘بیٙسز●آقای مُىذس صىاعی:
 04ػٛٙاٖ ٔهٛثب ٕٟ٘یٗ ٘كؿت ٕٞبٍٙٞی وبضٌطٞ ٜٚب،رٟت پیٍیطی لطائت ٌطزیسز لطاض ثٛز تٕبْ وبضٌطٞ ٜٚب تب لجُ اظ ثطٌعاضی زٕٞیٗ ٘كؿتُٔ،بِت،ا٘تظبضا  ٚذٛاؾتٞ ٝبیكبٖ اظ وٙفطا٘ؽ ضا ثُٛض ٔىتٛة ثطای زثیطذب٘ ٝزائٕری وٙفرطا٘ؽ اضؾربَٕ٘بیٙسززثیطذب٘ ٝتب اآلٖ ٞیچ پیكٟٙبز وتجی اظ وبضٌطٞ ٜٚب زضیبفت ٕ٘ٛٙز ٜاؾت،أیسٚاضْ پیكٟٙبزا وبضٌطٞ ٜٚب ضا ثهٛض حًٛضی زض ایٗ رّؿ ٝزضیبفت ٕ٘بییٓز
 زػ ٛاظ آلبیبٖٔ :طػكی ،پٛضلبيی  ٚذب٘ٓ زوتط ػبِی پٛضَ،جك ٕٞبٍٙٞی ٔ ٚكٛض ثب آلبی ٟٔٙسؼ اقتطی،ث ٝرّؿب آتی ٔٛو َٛقسز ٔت ؾفب٘ ٝثسِیُ آِٛزٌی قسیس ٛٞای تٟطاٖ  ٚقطایٍ ٘یٕ ٝتؼُیُ ٞفت ٝی ٌصقت ٝایٗ رّؿ ٝثب یه ٞفت ٝت ذیط ثطٌعاض ٌطزیس ؤ ٝزسزاً اظ ٕٞر ٝی ػعیرعاٖ ثرهرٛلاػًبی ٔحتطْ ٞی

ٔسیط ٜی ا٘زٕٗ نبزضوٙٙسٌبٖ ذسٔب فٙی ٟٙٔ ٚسؾی ایطأٖ$یعثبٖ ٔحتطْ رّؿ #ٝػصضذٛاٞی ٔی قٛزز

●آقای مُىذس گلچیه:
 تفىط حبوٓ ثط ٔٛؾؿ« ٝتفىّط تٛؾؼ ٝای» ٔی ثبقسز ٘مف ٔٛؾؿ :ٝث ٝػٛٙاٖ «ٔغع ٔتفىّط»« ،لّت تپٙس« ٚ »ٜلُت ٕ٘بی» نٙؼت احرساث  ٚا٘رطغی ٔری ثبقرس ٔ ٚری تٛا٘رس ثؼٙرٛاٖ «ؾربظٔبٖ ٔرسیطیت  ٚثط٘بٔر ٝضیرعی ثررفذهٛنی» ٔ ٔٛضیت ٞبی ظیط ضا ا٘زبْ زٞس:
 -0تطؾیٓ ضا ٜزضؾت  ٚاضائَ ٝطیك #Right Direction$

 -2تؼییٗ  ٚتجییٗ اٍِٛی تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی

 -3اضائ ٝضاٞىبضٞب  ٚتؼییٗ فطآیٙسٞب ثط اؾبؼ اٍِٛی تٛؾؼٝ

 -4تؼبِی ؾبظٔب٘ی

ثٙبثطایٗ ٔ ٔٛضیت انّی ٔٛؾؿ ٝػجبض اؾت اظ :ظطفیت ظائی ثطای تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی
يطٚض ٞبی زؾتیبثی ث ٝاٞساف ٔٛؾؿ ٝػجبضتٙس اظ:اِف -ت ٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ثب تكىیُ«ثب٘ه تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی» و ٝثٙٔ ٝعِ ٝی یه «ثب٘ه ذ »ٖٛاؾت تب ایٗ «لّت تپٙس »ٜثتٛا٘س ػبُٔ حیبتی$ذ ;ٖٛپ #َٛضا زض
وُ قطیبٖ ٞبی $قبٞطي ٞب ٛٔ ٚیطي ٞب #قجى ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی ث ٝرطیبٖ ثیٙساظز  ٚثتٛا٘ٙس زٞ ٜب ٔترهم  ٚنبحجٙظط زض ایٗ ٔٛؾؿ ٝضٚی ٔٛيرٛػب وربض
وٙٙسز
ة -رصة  ٚافعایف ظطفیت ٞبی ا٘ؿب٘یRecruit$وطزٖ #اظ َطیك ٔطاوع ترههی،تحمیمبتی  ٚآٔٛظقی ثطای تحمك اٞساف فٛقز
د -ایزبز «ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚض ٔبِی» ثطای قٙبؾبیی ٔٙبثغ ٕٛٞ ٚاض وطزٖ ضا ٜفبیٙب٘ؽ پطٚغٞ ٜبز
ایٗ ٔٛؾؿ ٝثبیس ثٔ ٝب«ضا ٜزضؾت» « ٚاٍِٛی تٛؾؼ »ٝضا ٘كبٖ ثسٞسزتب اآلٖ زض وكٛض اٍِٛی تٛؾؼ٘ ٝساضیٓ  ٚاٍِٛی تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی ضا ٔی ترٛا٘یٓ ؾرطیغتؼییٗ وٙیٓز
 ٚلتی أٍِ ٛكرم قس ضاٞىبضٞب ضا ٔٛؾؿٔ$ٝغع ٔتفىط-لّت تپٙس،ٜلُت ٕ٘بٔ#یتٛا٘س تؼییٗ ثىٙسزُّٔ -ت ثؼسی تٛؾٍ ٔٛؾؿ،ٝثؼس اظ آٖ تكریم نالحیتُ٘$طْ ٞب #ایٗ اؾت و« ٝتؼبِی نٙؼت احساث  ٚا٘طغی» ضا ز٘جبَ ثىٙسز
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ایٗ ٔٛؾؿ ٝو ٝلطاض اؾت ایٗ وبضٞبضا ثىٙس،یىی اظ ثعضٌتطیٗ يطٚض ٞبیف »ٔٙبثغ ٔبِی اـ» اؾتزایٗ ٔغع ٔتفىط  ٚلّت تپٙس ٜثٙٔ ٝبثغ ٔبِی ثؿیبض والٖ احتیربد زاضز
ِٚی زض ٔمبیؿ ٝثب حزٓ ٌطزـ ٔبِی ایٗ نٙؼت،ایٗ ٔٙبثغ والٖ،ذیّی ٘بزیع اؾتز
پیكٟٙبز ٔٗ ثطای ت ٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی،ایزبز«ثب٘ه تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی» اؾتز ثبض انّی ضا ثٍصاضیٓ ضٚی زٚـ ٔٛؾؿٛٔ ٚ ٝؾؿ ٝقطٚع وٙس ث Recruit ٝوطزٖ ثطای رصة وطزٖ افطاز ٔترهم زض ظٔیٞ ٝٙبی تحمیمبتی  ٚآٔٛظقیز ٔٗ حسٚز 01ؾبَ پیف ،ث ٝا٘زٕٗ قطوت ٞبی ؾبذتٕب٘ی پیكٟٙبز زازْ و ٝربیٍب« ٜوبضقٙبؾبٖ ٔبِی» ضا ایزربز وٙریٓ ترب ٔٙربثغ ٔربِی ز٘یرب ضا قٙبؾربیی ٕ٘بیٙرس  ٚثرطایفبیٙب٘ؽ پطٚغٞ ٜب٘،یبظٞبی ٔب ضا تؿٟیُ وٙٙسز
 ٚلتی ٔی ٌٛییٓ ثرف ذهٛنی لطاض اؾت ذٛزـ حطوت ثىٙس،ثٙبثطایٗ ثبیس یطای ٞطوساْ اظ آٖ ٞب یه  Business Planتٟی ٝقٛززایٗ وبض ضا اآلٖ ٔب ٟٔٙسؾیٗا٘زبْ ٔی زٞیٓ ِٚی ثبیس «وبضقٙبؾبٖ ٔبِی» زض ایٗ ٔٛيٛع زضٌیط ق٘ٛسز
 ٔٗ زیٍط ػطيی ٘ساضْ،اٌط ٔٛضز لج َٛثٛز ایٗ پیكٟٙبز ٔٗ،ضٚی آٖ وبض ثكٛزز●آقای مُىذس سماک:
 زٚؾتبٖ زض ٔٛضز نحجت آلبی ٟٔٙسؼ ٌّچیٗ،اٌط ٘ظطاتی زاض٘س تب ایكبٖ ٞؿتٙس ،ثفطٔبیٙسز●آقای مُىذس غفاری شیزيان:
 فطٔبیكب ذٛثی آلبی ٟٔٙسؼ ٌّچیٗ زاقتٙس،اٌط ٘تبیذ ایٗ وبض زض وٙفطا٘ؽ ثهٛض «یه ؾٙس» ُٔطح قٛز،ذٛة اؾتز ٔ ٔٛضیت ٔٛؾؿٔ ٝكرم اؾتٔ$جبحج پػٞٚكی  ٚتٛؾؼ ٝای نٙؼت #ثٙبثطایٗ ثب تٛر ٝثٛٔ ٔ ٝضیت ثبیس ثطای ٔٛؾؿ ٝا َٚیه «ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه» ترسٚیٗ وطز$فىرطٔی و٘ ٓٙساضیٓ#ز
●آقای مُىذس وًراوی:
 -زض ٔٛضز ت ؾیؽ «ثب٘ه تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی» ٔٗ پیكٟٙبز ٔی و ٓٙثطای تكىیُ یه زثیطذب٘ ٝیب ٞی

ٔٛؾؽ ایٗ ثب٘ه زض ایٗ رّؿ ٝو ٝزٚؾرتبٖ حًرٛض

زاض٘س،تهٕیٓ ٌیطی ثكٛزز
●آقای مُىذس علیاری:
 اٌط  ٕٝٞایٗ نحجت ٞب ضا لج َٛزاض٘س  ٚایٗ ٔٛيٛع ضا ِٕؽ ٔی وٙٙس  ٚاٌط ٛٔ ٕٝٞافمت زاض٘س،زض ایٗ رّؿ ٝیه وربضٌطٞٚی ور ٝتٟیر ٝثط٘بٔر ٝضیرعی اؾرتطاتػیهٔٛؾؿ ٝضا ثؼٟس ٜثٍیطز$و ٝثب٘ه تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی ٘یع زض آٖ ٔی ٌٙزس#تؼییٗ قٛز  ٚوبض ضا ز٘جبَ وٙس  ٚاظ ٞط وبضٌط ٜٚیه ػً ٛاظ ا٘زٕرٗ ٞرب ثر ٝایرٗ
وبضٌط ٜٚزػ ٛق٘ٛسز
●آقای دکتز حقّی:
 اآلٖ ثطای ت ؾیؽ ثب٘ه رسیس اظ زیسٌب ٜثب٘ه ٔطوعی ثٔ ٝكىُ ثطٔی ذٛضیٓ$مالُ زض قطایٍ فؼّی#زپیكٟٙبز ٔی و ٓٙثرطٚیٓ ثرب ثب٘ره ٞربی ذهٛنریٔ$خُ ثب٘رهذبٚضٔیب٘ ٝو ٝآلبی زوتط ػمیّی ٞؿتٙس #نحجت وٙیٓ  ٚافعایف ؾطٔبی ٝثسٞیٓ  ٚثب آٖ ٞب ٔكبضوت ٕ٘بییٓز
●آقای مُىذس چًبذار:
 ػال ٜٚثط ٔكىُ ت ؾیؽ ثب٘ه یه ٔكىُ وٛزِٛٛی زیٍط  ٓٞزاضیٓ$پِٛف ضا ٘ساضیٓ!ٙٔ #ظٛض آلبی ٟٔٙسؼ ٌّچیٗ یه ٘ٛع ثب٘ه ذ ٖٛثٛز ٝ٘$پ#َٛز ٔب ٘یبظ ی ٝیه «ٟٔٙسؼ ٔبِی» زض نٙؼت زاضیٓ ٌ ٚط٘ ٝوبضٔبٖ ث ٝایٙزب وكیسٕ٘ ٜی قس$زٔ ٖٛب ٟٔٙسؾیٗ ایٗ ترهم ضا ٘ساضیٓ#ز ثیبئیس ثطای ضيبی ذسا  ٚثطای ایٗ ٔٛؾؿ« ٝپٔ َٛحٛض» ثكٛیٓ  ٚثهٛض ربٔغ،وف  ٚؾمف ٔٙبثغ ضا ثجیٙیٓزٔٗ ٔی ذٛا ٓٞاظ ایٗ رٕغ ثعضي زضذٛاؾت و ٓٙاظ ایرٗحزٓ ٔبِی نٙؼتٔ 011$یّیبضز زمض#ثرٛثی اؾتفبز ٜقٛز ٙٔ ٚبثغ ٔبِی ٔٛؾؿ ٓٞ ٝت ٔیٗ ٌطززز
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●آقای مُىذس سماک:
 ٔب وبضٌطٔ ٜٚبِی -التهبزی زاضیٓ  ٚرّؿ ٝی ثؼسی آٖ قٙج ٝآیٙس ٜؾبػت  8-01نجح زض ؾٙسیىبی نرٙؼت ثرطق تكرىیُ ٔری قٛزززٚؾرتب٘ی ورٔ ٝبیرُ ثر ٝقرطوتٞؿرررررررتٙس،اػالْ ثىٙٙرررررررس ترررررررب زػٛتٙبٔررررررر ٝثفطؾرررررررتیٓ  ٚتكرررررررطیف ثیبٚض٘رررررررسزآ٘زب ز٘جررررررربَ ضا ٜحرررررررُ ٞررررررربی تررررررر ٔیٗ ٔٙررررررربثغ ٔررررررربِی
پطٚغٞ ٜبٞؿتیٓز
 ٔٛضزی و ٝاثتسای رّؿ ٝآلبی زوتط قٕؽ ٌفتٙسِ،یؿت ٔؿئِٛیٙی ؤ ٝی ذٛاٞیس ث ٝزٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ 31$زی ٔب#ٜزػ ٛق٘ٛس،أطٚظ زٚؾرتبٖ ،اؾربٔی ٔؿرِٛیٗ ضاثٟٙٔ ٝسؼ نٙبػی ثسٙٞس تب ٔٛيٛع ٕٞبٍٙٞی  ٚپبُ٘ ٞبی ٔطتجٍ َطاحی ثكٛزز$تٛؾٍ وٕیت ٝوٙفطا٘ؽ#ز
 لجالً پیكٟٙبز ثٛز و ٝیه زض ٞعاض ٌطزـ ٔبِی ثٍٙبٞ ٜب ثطای پبیساض وطزٖ نٙؼت احساث  ٚا٘طغی ٔٙظٛض قٛز،اآلٖ زض اتبق ایطاٖ ثهٛض ؾ ٝزض ٞعاض ا٘زبْ ٔی قرٛز ٚت ٔیٗ ٔبِی ٔی قٛززٔٛيٛع ٔب اِعاْ آٚض وطزٖ ایٗ لًی ٝاؾت ٘ ٚیبظ ث ٝآییٗ ٘بٔٙٔ ٝبؾت زاضزز
●آقای مُىذس علیاری:
 ٔٛيٛػی ؤُ ٗٔ ٝطح وطزْ،یه ثٙسـ ت ٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی اؾت،اٌط ایٗ وبضٌط$ٜٚثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٔٛؾؿ #ٝضا ٜثیفتس،ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه ضا ثٕٟطا ٜت ٔیٗ ٔٙبثغٔبِی ثطضؾی ذٛاٞس وطز  ٚذٛز آلبی ٟٔٙسؼ ٌّچیٗ  ٓٞػً ٛایٗ وبضٌط ٜٚثبقٙسز
●آقای مُىذس گلچیه:
 ٔٗ ذٛاٞف ٔی و ٓٙحتٕبً ٔٛيٛػب ضا تفىیه وٙیس -0:ثحج ت ٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٔٛؾؿ$ٝتحمیمب  ٚوكف ضاٞىبضٞرب -2 #تر ٔیٗ ٔٙربثغ ٔربِی پرطٚغٞ ٜربی نرٙؼتاحساث  ٚثٍٙبٞ ٜب
 ثحج زیٍط«قٙبؾبیی  ٚزؾت ٝثٙسی ٔٛيٛػب » اؾت،ثهٛض  :ايُطاضی ٚ ٟٓٔ،غیطٔ ٟٓوٞ ٝطوساْ ثب تٛر ٝث ٝإٞیت  ٚاِٛٚیت آٖ ثبیس ٔٛضز ثطضؾری  ٚالرساْ لرطاضثٍیطزز

جذيل اَمیت ي اضطزار
أٛض ايُطاضی

أٛض غیط ايُطاضی
أٛضی و ٝفمٍ ٔ ٟٓا٘س

2

أٛضی و ٓٞ ٝايُطاضی  ٟٓٔ ٓٞ ٚا٘س

0

أٛض ٟٔٓ

أٛضی و ٝغیطايُطاضی ٚ

4

أٛضی و ٝفمٍ ايُطاضی ِٚی

3

أٛض غیطٟٔٓ

غیطٔ ٟٓا٘س

غیطٔ ٟٓا٘س

ٔٗ ایٗ پیكٟٙبز وتجی ضا ث ٝرٙبة آلبی ٟٔٙسؼ نٙبػی ٔی ز ٚ ٓٞػصضذٛاٞی ٔی و ٓٙز ٖٛثطای ؾفط ثبیس ثطْٚز●آقای مُىذس رزايت:
 پیكٟٙبز ٔی و ٓٙیه تیٕی ثٙكیٙٙس ایٗ ؾبذتبض ضا تؼییٗ ثىٙٙس  ٚػظٕتی ضا ایزبز ثىٙٙس تب زضز ٔ ٟٓوكٛض ضا زضٔبٖ ٕ٘بیٙسز●آقای مُىذس سماک:
 زض ٔٛضز پیكٟٙبز آلبی ٟٔٙسؼ ػّیبضی  ٚآلبی ٟٔٙسؼ َطا$ ٚایزبز یه وبضٌط ٜٚثسیٗ ٔٙظٛض #اٌط زٚؾتبٖ ٘مُ٘ ٝظطاتی زاض٘س،ثفطٔبیٙسز●آقای مُىذس وًراوی:
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 ٔٛؾؿ ٝاآلٖ «ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه» زاضز،ثط٘بٔٔ ٚ ٝسیطػبُٔ زاضز ِٚی ٔكىُ ٔٙبثغ ٔبِی  ٚتكىُ ٞبی ػً ٛضا زاضز  ٚثٕٟیٗ زِیرُ ٔتٛلرف قرس ٜاؾرت،ثیبییٓ ٔٛؾؿر ٝضازبثه ثىٙیٓ ٔ ٚكىُ ٔبِی آٖ ضا حُ ثىٙیٓزاػًبی ٔٛؾؿ$ ٝتكىُ ٞب #حك ػًٛیت ذٛزقبٖ ضا ٕ٘ی پطزاظ٘س!
●آقای مُىذس چًبذار:
 ٔٗ پیكٟٙبزْ ایٗ اؾت و ٝؾمف  ٚوف ثٍصاضیٓ ثطای قطوت ٞب و ٝزضنسی اظ ٌطزـ ٔبِی ضا ثسٙٞس ثُٛضیى ٝلبثُ تحُٕ،لبثُ لجر ٚ َٛلبثرُ اررطا ثبقرسزاٌط "51آٖ  ٓٞزض ؾبَ ا َٚارطا ثكٛز،ذٛة اؾتز
●آقای مُىذس غفاری شیزيان:
 ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٔؼٕٛمً ثبیس زض یه زٚضٞ ٜبیی ضٚظآٔس#Up to date$ثكٛززآلبی ٟٔٙسؼ ٘ٛضا٘ی یه ٌعاضـ ثسٙٞس و ٝزٔ ٝمساض اظ ثط٘بٔر ٝاؾرتطاتػیها٘زبْ قس ٚ ٜثحج قٛز و ٝزٍ ٝ٘ٛضٚظآٔس ثكٛز$ثبظٍ٘طی ثكٛز#زاٌط آٖ ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه فؼبَ قس ٜثرٛز،اآلٖ ایرٗ زغسغرٞ ٝربی ٔربِی ضا ٘ساقرتیس،پؽ پرطٚغٜ
اؾتطاتػیه ٔٙبثغ ٔبِی،قىؿت ذٛضز ٜیب ارطا ٘كس،ٜیب ثط٘بٔ ٝوبُٔ ٚ ٚالؼی  ٚربٔغ ٘ساقت ٝاؾتز
●آقای دکتز عامزی:
 ٔب زض ؾٔ ٝبٌ ٜصقت ٝث ٝاتفبق آلبیبٖ ٟٔٙسؼ ٌّؿطذی ٟٙٔ ٚسؼ ؾٕبنُٔ،بِت ظیبزی ضٚیآٖ وبض وطزیٓ  ٚثحج وطزیٓزثب قطایٍ  ٚأىب٘ب ٔٛرٛز زٔ ٝی تٛاٖ وطز؟$اظ ٘ظط ارطاییٔ#ب یه ؾطی َطح ٞبیی اضائ ٝوطزیٓ ثطای ارطای ایٗ ٔٛيٛعز
●آقای مُىذس علیاری:
 آلبی ٟٔٙسؼ غفبضی یه ؾطی اظ حطف ٞبی ٔٗ ضا ٌفتٙسٔ،ب زض ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٔٛؾؿ«،ٝازثیب ٔٛيٛع ٘ ٚمك ٝوُ  ٚپبظَ وُ» ضا زاضیٓ ِٚی فمٍ ازثیبثٛز ٚ ٜثٔ ٝطحّ ٝی ػُٕ  ٚارطا ٘طفت ٝاؾتز
●آقای مُىذس اشتزی:
 زض ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٔٛؾؿ،ٝآلبی ٟٔٙسؼ ٔحسث ذیّی فؼبَ ثٛز٘س،اظ ایكبٖ زضذٛاؾت ٔی وٌ،ٓٙعاضقی اضائٕ٘ ٝبیٙسز●آقای مُىذس محذث:
 ٔب ظٔب٘ی وٞ ٝیچ ثٍٙب ٚ ٜؾبظٔب٘ی ز٘جبَ ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٘جٛززثطای ٔٛؾؿ ٝقطٚع وطزیٓزفرطو ٔرب زض ایرٗ ثط٘بٔٔ،ٝكربضوت اػًربء$پطزاذت حرك ػًرٛیتتكىُ ٞبی ػً #ٛثٛز ؤ ٝیؿط ٘كس!زض ٔٛؾؿ ٝثبیس یه ٚ Competencyرٛز زاقت ٝثبقس تب اػًبء ث ٝآٖ ضرٛع وٙٙسز
 ثطای ا٘تمبَ اظ ٔطحّ« ٝازثیب » ث« ٝظٔی ٝٙارطا» ثیبئیٓ ضٚی ایٗ  Competencyوبض وٙیٓ$ظطف یه ٔب ٜث ٝآٖ ذٛاٞیٓ ضؾیس#●آقای مُىذس سماک:
 وبضٌط« ٜٚثبظٍ٘طی ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٔٛؾؿ »ٝضا أطٚظ ا٘تربة ٔی وٙیٓ$ثب ضٚیىطز حُ ٔؿبئُ ٔبِی ٔٛؾؿ ٚ #ٝحبنُ وبض ایٗ وبضٌط ٜٚضا ث ٝوبضٌطٔ ٜٚبِی-التهبزی ٔی ثطیٓزٔحٛضیت ایٗ وبضٌط ٜٚثؼٟس ٜی آلبی ٟٔٙسؼ ػّیبضی ذٛاٞس ثٛزز
 اػًبی وبضٌط ٜٚثبظٍ٘طی ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه ٔٛؾؿ ٝػجبضتٙس اظ آلبیبٖ:ٟٔٙسؼ ػّیبضیٟٙٔ،سؼ غفبضی قیطٚاٖٟٙٔ،سؼ زِٚتكبٞیٟٙٔ،سؼ ٌّؿطذیٟٙٔ،سؼ ٌّچیٟٗٙٔ،سؼ ٔحسثٟٙٔ،سؼ نٙبػی  ٚززز$اظ ٞط وبضٌط ٜٚیه ٘فط اظ ا٘زٕٗ
ٞب ث ٝایٗ وبضٌط ٜٚزػ ٛق٘ٛس ثب ٕٞبٍٙٞی آلبی ٟٔٙسؼ ػّیبضی#
ٔب اظ وبضٌطٔ ٜٚبِی – التهبزی پیكٟٙبز وتجی ثطای وٙفطا٘ؽ ضا ٔی فطؾتیٓ$پیٍیطی ثٙس  2زؾتٛضرّؿ ٝی وبضٌطٞ ٜٚب#●آقای مُىذس صىاعی:
ٔب ٛٙٞظ پیكٟٙبز ٔىتٛة زض ٔٛضز وٙفطا٘ؽ اظ وبضٌطٞ ٜٚب زضیبفت ٘ىطز ٜایٓ  ٚا٘تظبضٔبٖ ایٗ اؾت و ٝزض ایٗ رّؿ ٝحًٛضاً پیكٟٙبزا ضا ُٔطح ثفطٔبیٙسز5

●آقای مُىذس گلسزخی:
 حسالُ ز ٜزلیم ٝزض ٕٞیٗ رّؿٚ ٝلت ثٍصاضیٓ تب پیكٟٙبزا اػالْ قٛز،زٚ ٖٛلت ٘ساضیٓز●آقای مُىذس اشتزی:
 وبضٌط ٜٚظیطؾبذت آٔبزٌی زاضز ٘تبیذ وبضٞبیف ضا زض وٙفطا٘ؽ اضائٕ٘ ٝبیسز●آقای مُىذس سماک:
 اظ آلبی ٟٔٙسؼ ا٘جیبئی ٔی ذٛاٞیٓ ذسٔت آلبی ٟٔٙسؼ غفبضی ثطؾٙس  ٚثطای َطاحی پبُ٘ ثیٗ إِّّی ثب ایكبٖ ٔكٛض ٕ٘بیٙسز●آقای مُىذس اشتزی:
 ٔب ٔی تٛا٘یٓ ٕ٘ ٓٞبیٙس ٓٞ ٚ FCIC ٜاظ  IBBزض ثرف ثیٗ إِّّی زػ ٛوٙیٓ$حسالُ ٘ 4فط#ز●آقای مُىذس سماک:
 ثٙس  3زؾتٛضرّؿٔ ٝطث ٌٛثٛٔ ٝيٛع«ضتج ٝثٙسی  ٚتكریم نالحیت» اؾتُِ،فبً زٚؾتبٖ ٘مُ٘ ٝظطاتكبٖ ضا ُٔطح ثفطٔبیٙسز●آقای مُىذس اشتزی:
 ثطای «ضتج ٝثٙسی» السأبتی ا٘زبْ قس ٜاؾت،زض ٔٛضز «تكریم نالحیت» ٘یبظ ث ٝثحج ثیكتطی زاقت و ٝث ٝایرٗ رّؿرٛٔ ٝورٌ َٛطزیرسزاظ آلربی زوترط ثٙری اؾرسیزضذٛاؾت ٔی و ٓٙزض ایٗ ٔٛضز ُٔبِجكبٖ ضا ُٔطح ٕ٘بیٙسز
●آقای دکتز بىی اسذی:
 ٔب قطوت ٞبی :پیٕب٘ىبضیٔ،كبٚضاٖ  ٚؾبظ٘سٌبٖ ضا و ٝزض تكریم نالحیت شیٙفغ ٞؿتٙس،زاضیٓزؾٛاَ ایٗ اؾت و ٝآیب قطوت ٞبی زیٍطی  ٓٞزاضیٓ؟ زض ٔٛضز «تكریم نالحیت» ؾ ٝپبضأتط اضظیبثی ٚرٛز زاضز: -0آٖ قطوت زٙٔ ٝبثؼی زاضز؟ٙٔ$جغ اػٓ اظ:ا٘ؿب٘یٔ،بِیٔ،سیطیتی،ؾٛاثك  ٚویفیت وبض  ٚتٛا٘بیی ٞب  ٚزاضائی ٞبی ٔؼٛٙی  ٚزا٘كی#
 -2قطوت زمسض ٔی تٛا٘س وبض ثىٙس؟یؼٙی ٌطزـ ٔبِی قطوت َی زٚض ٜی اضظیبثی زمسض اؾت $ػّٕىطز ٔبِی قطوت#زحسالُ ایٗ ز ٚفبوتٛض زض اضظیبثی ٔ ٟٓاؾتز
 -3ؾبیط ٚیػٌی ٞب :اٍ٘یع ٜزاض ثٛزٖ،ثُٛضیى ٝتكٛیك وٙس قطوت ٞب ضا و ٝاظ قطوت وٛزه ث ٝقطوت ٞبی ثعضي تجسیُ ق٘ٛس$ازغبْ قطوت ٞبی وٛزه#ز یره
ؾطی ٔزٕٛػ ٝؾیبؾت ٞب  ٚاٞساف ٘یع ثبیس تسٚیٗ ثكٛزز
●آقای مُىذس سماک:
 آلبی زوتط ثٙی اؾسی  ٚقطوت آٖ ٞب،اػالْ آٔبزٌی ثطای ٔٛيٛع «ضز ٜثٙسی  ٚتكریم نالحیت» اظ اِف ترب ی ضا زاض٘رس،اٌط ثزرع ایرٗ پبضأتطٞرب ُّٔجری ٞؿرتثفطٔبییس یب ثهٛض ٔىتٛة ثطای ایكبٖ ثفطؾتیسز
●آقای دکتز حقی:
 ٔٗ زض ا٘زٕٗ قطوت ٞبی ؾبذتٕب٘ی EPC$زض ٘فت ٌ ٚبظ  ٚپتطٚقیٕی ٚ #زض ٚظاض ٘فت وبض وطزْزَطح ٔب تبوٚ 7 ٖٛٙیطایف  #Revision$زاقت ٚ ٝاآلٖ ٚیطایفٞكتٓ زض حبَ تٙظیٓ اؾتزفىط ٔی وٚ ٓٙیطایف ٞكتٓ ایٗ َطح ٔزٕٛػ ٝی ذٛثی ثبقس ثطای اؾتفبزٔ$ٜب ٞط زٚقٙج ٝزض ا٘زٕٗ  APECث ٝاتفبق آلبی زوترط ٔكربیری اظ
زا٘كٍب ٜقطیف ضٚی آٖ وبض ٔی وٙیٓ#
 ػصض ٔی ذٛا«، ٓٞوبضٌطٞ ٜٚب» ثُٛض ؾبذتبضی ٞیچ ٚلت ٔحه َٛذٛة ٔ ٚؿتٙس  ٚلبثُ اضائ٘ ٝساض٘سزثٟتط ایٗ اؾت و ٝایٗ ٘ٛع وبضٞب ضا ثٔ« ٝكبٚضاٖ  ٚنربحجٙظطاٖ»ٔخُ زوتط ثٙی اؾسی ثسٞیٓز 74 ٗٔ$ؾبَ ؾٗ زاضْ ٕٞ ٚیك ٝثب زٌ ٚطٟٙٔ ٜٚسؾیٗ  ٚپعقىبٖ ٔكىُ زاقت ٝاْ ز ٖٛایٗ ٞب ثبٛٞـ تطیٗ افطاز ربٔؼٞ ٝؿتٙس#ز
 ثٟتط اؾت ایٗ ٔٛيٛػب تٛؾٍ یه ٔٛؾؿ ٝای ا٘زبْ ثكٛز ٘ ٚتیز ٝی وبض زض وبضٌط ٜٚثطضؾی قٛز$وبض ضا ث ٝوبضزاٖ ٚاٌصاض وٙیس  ٚثط٘ٚس ٌعاضـ ثیبٚض٘س#6

●آقای مُىذس ديلتشاَی:
آلبی زوتط ثٙی اؾسی َطحكبٖ ضا زٔ ٚطحّ ٝای وطز٘س$اٍِٛی ٔٙبؾجی اؾت#زِٚی پیكٟٙبز ٔٗ ایٗ اؾت و ٝآلربی زوترط ثٙری اؾرسی یره َرطح وّّری $قربُٔ َرطحػٕٔٛی َ ٚطح ارطایی #ضا اضائٕ٘ ٝبیٙسزز ٖٛزض ربٔؼ ٝی ٔب ٞط یىی زٔ ٚب« ٜتغییطا ػٕس »ٜثٛرٛز ٔی آیس  ٚایٗ تغییطا زض َطح ػٕٔٛی  ٚارطا ت حیط ذٛاٞس زاقتز
●آقای مُىذس وًراوی:
 قٛضای ٕٞبٍٙٞی یه ٔ ٔٛضیت زاضز:ثطای «تكریم نالحیت پیٕب٘ىبضاٖ»َ$جك لطاضزاز قٛضای ٕٞبٍٙٞی ثب ؾبظٔبٖ ثط٘بٔ ٚ #ٝضٚـ وبضـ اضربع ثر ٝا٘زٕرٗ ٞربیٔرتّف اؾت  ٚفمٍ وٙتطَ ٟ٘بیی زض قٛضا ا٘زبْ ٔی قٛزز
 ثطای قفبف ؾبظی ٔٛيٛع زض ش ٗٞػعیعاٖ،ػطو ٔی و ٓٙو« ٝتكریم نالحیت» و ٝآلبی زوتط ثٙی اؾسی ز٘جبَ ٔی وٙٙس،ػبْ  ٚوّّی اؾتز●آقای مُىذس اشتزی:
 ایٗ أىبٖ ٚرٛز زاضز و ٝآلبی زوتط ثٙی اؾسی ثطای فطآیٙس ذبل،وبض  ٚارطا ضا رّ ٛثجط٘س ِٚی ثطای ثرف ػٕٔٛی ایٗ أىبٖ ٚرٛز ٘ساضز$ثِ ٝحبِ ٚلت  ٚززز#●آقای دکتز بىی اسذی:
تٛٙع قطوت ٞب ذیّی ظیبز اؾت  ٚثطای  ٕٝٞی آٖ ٞب ٕ٘ی تٛا٘یٓ آییٗ ٘بٔ ٝتٟی ٝوٙیٓز ؾٛاَ ایٗ اؾت و ٝایٗ پبضأتطٞب ثطای قطوت ٞبی ٔرتّف ز ٝثبقس؟  ٕٝٞی آٖ ٞب ضا زض یه ٔسَ ثیبٚضیٓ ِٚی ٚظٖ پبضأتطٞب ثطای قطوت ٞبی ٔرتّفٔ،تفبٚثبقسزایٗ ٔؿیط پیكٟٙبزی ٔب اؾت  ٚؾؼی ٔی وٙیٓ ٔكبضوت  ٕٝٞی ا٘زٕٗ ٞب ٘یع رصة ثكٛزز
●آقای مُىذس سماک:
 ایٗ ٔٛيٛع ضا$ضتج ٝثٙسی  ٚتكریم نالحیت #ایٙزب ٔی ثٙسیٓ،ثٔ ٝحى ایٙىٔ ٝؿئّ ٝثٛزر ٝی آٖ ٟ٘بیی قس،ث ٝفبظ ارطا ٔی ضٚزز●آقای مُىذس اشتزی:
 زض ٔٛضز ثٙس ثؼسی زؾتٛضرّؿ،ٝآلبی ٟٔٙسؼ ٔیطظاذب٘یبٖ ٕٞ ٚىبضقبٖ آلبی ٟٔٙسؼ وطثبؾی ظازٌ،ٜعاضـ فبظ ُٔ$0بِؼب پبی #ٝزض ٔٛضز تسٚیٗ آیریٗ ٘بٔر ٝارطایریلب٘ ٖٛثٟجٛز ٔؿتٕط ٔحیٍ وؿت  ٚوبض ضا ثهٛض  Power Pointثٔ ٝس  21زلیم ٝزض آٔفی تئبتط ٔزبٚض ثطای اػًبی حبيط اضائٔ ٝی ٕ٘بیٙسز
 ایٗ ٌعاضـ ثهٛض وبُٔ اضائٌ ٝطزیس  ٚپؽ اظ آٖ پطؾف  ٚپبؾد  ٚاضائ ٝپیكٟٙبزا تىٕیّی ُٔطح ٌطزیس:آلبی ٟٔٙسؼ ؾٕبن$قبذم ٔحیٍ ظیؿت ضا ُٔطح ٕ٘ٛز٘س،#آلبی زوتط ثٙی اؾسی$زؾت ٝثٙسی  474قبذم ث ٝزٙس پربضأتط اؾبؾری  ٚانرّی ٔخرُ :أٙیرت ٞ ٚعیٙرٝ
ٔجبزِ،#ٝآلبی ٟٔٙسؼ غفبضی$زض ٘ظط ٌطفتٗ قربذم ٞربی ٚیرػ ٜی ایرطاٖ ثرِ ٝحربِ ظطفیرت ٞربی ضلربثتی ثُرٛض ٔخربَ 0111:ویّرٔٛتط ؾرٛاحُ آثری ،#آلربی ٟٔٙرسؼ
ٌّؿطذی$تٛنی ٝزض ٔٛضز پط ضً٘ وطزٖ ٘بْ ٔٛؾؿ ٚ ٝنٙؼت احساث زض ٔتٗ ٌعاضـ ٚ #تٛيیح  ٚپیكٟٙبز آلبی ٟٔٙسؼ ػّیبضیز
●آقای مُىذس علیاری:
 تكىط اظ ایٙى ٝایٗ ٔٛيٛع ٔ ٟٓضا زض ظٔبٖ ٔٙبؾتٛٔ ،ؾؿ ٚ ٝتیٓ آلبی ٟٔٙسؼ اقتطی ٟٙٔ ٚسؼ ٔیطظاذب٘یبٖ ث ٝآٖ پطزاذت ٝا٘س$آییٗ ٘بٔ ٝثٟجٛز ٔؿتٕط ٔحیٍ وؿرت ٚوبض ٚ#اظ اثؼبز ٔرتّف ٔٛضز ثطضؾی ُٔ ٚبِؼ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾتز
 تٛر ٝثفطٔبییس و ٝایٗ لب٘ٔ 28 ٖٛبز ٜلب٘٘ٛی زاضز  ٚتیٓ فؼّی ضٚی ٔبز 4 ٜآٖ ٔتٕطوع قس ٜاؾت  ٚزض ٔٛضز ؾبیط ٔٛاز لب٘٘ٛی آٖ،السأی ٘كس ٜاؾتزپیكٟٙبزْ ایٗ اؾتوٛٔ ٝؾؿ ٝث ٝوُ ایٗ لب٘ٚ ٖٛضٚز ثىٙس  ٚثُٛض ٔخبَ ایٗ ٔ 28بز ٜلب٘٘ٛی ث ٝتٙبؾت ٔٛيٛع ثیٗ ٞفت وبضٌط ٜٚترههی تمؿیٓ قس ٕٝٞ ٚ ٜرب٘جر ٝضٚی ایرٗ لرب٘ ٖٛوربض
ثكٛززثٕٟیٗ زِیُ پیكٟٙبز ٔی و ٓٙایٗ ٔٛيٛع زض زؾتٛض رّؿ ٝی آتی ٘كؿت وبضٌطٞ ٜٚب لطاض ثٍیطزز
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●آقای مُىذس سماک:
 ٘كؿت ثؼسی ٕٞبٍٙٞی وبضٌطٞ ٜٚب ؾ ٝقٙجٛٔ ٝضخ  92/19/02زض ؾبػت  7/31اِی  9/31نجح زض ٔحُ ؾبِٗ ا٘زٕٗ ت ؾیؿب ثطٌعاض ذٛاٞس قرسٕٞ$بٍٙٞی تٛؾرٍآلبی زوتط اِٟی ا٘زبْ ٔی قٛز#
 پیكٟٙبزٞبی ٔىتٛة اػًبء  ٚوبضٌطٞ ٜٚب زض ٔٛضز «٘مف وبضٌطٞ ٜٚب زض ثطٌعاضی زٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ» اظ رّٕ ٝپیكٟٙبز وتجی آلبی ٟٔٙسؼ ظٍ٘ ٝٙزض رّؿ ٝی آتیوٕیت ٝوٙفطا٘ؽ ُٔطح ٛٔ ٚضز ثطضؾی  ٚثٟط ٜثطزاضی لطاض ثٍیطزز
 -اظ َطف ٔٛؾؿ ٝثطای وّی ٝی ٔسػٛیٗ رّؿ$ٝث ٝتؼساز ٘ 54فط قبُٕٔ٘:بیٙسٌبٖ ٔحتطْ وبضٌطٞ ٜٚب،اػًبی ٔحتطْ ٞی

ٔسیط ٜا٘زٕٗ نبزضوٙٙسٌبٖ ذسٔب فٙری ٚ

ٟٔٙسؾیٔ ،یٕٟب٘بٖ ٕ٘ ٚبیٙسٌبٖ ٔٛؾؿ #ٝیه ٘ؿر ٝوتبة اٞسایی ثب ػٛٙاٖ شیُ:
«ٌٌّٛبٞ ٜب-تٛؾؼ ٝپبیساض  ٚزبِف ٞبی ثٙیبزیٗ فطاضٚ

رّس ا:َٚتٛؾؼ ٝنٙؼت احساث ٘ٛقت:ٝآلبی ٟٔٙسؼ ػجساِؼظیٓ ٌّچیٗ» تٟیٌ ٝطزیس  ٚزض رّؿ ٝثر ٝاػًربی

حبظط تمسیٓ قسز
ب -مصًبات جلسٍ:
 -0زػٛتٙبٔٞ ٝبی زٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ثیٗ إِّّی نٙؼت احساث  ٚا٘طغی ثطای ٔؿئِٛیٗ وكٛض $اظ رّٕ ٝزوتط آذ٘ٛسی  ٚزوتط ػجس ٜتجطیرعی #اضؾربَ قرٛززٔ$مطض قرس
أطٚظ اػًبی ٔحتطْ اؾبٔی ٔؿئِٛیٗ ضا ثٟٙٔ ٝسؼ نٙبػی ثسٙٞس تب ٕٞبٍٙٞی ٞب ا٘زبْ  ٚپبُ٘ ٞبی ٔطتجٍ َطاحی قٛز#ز
 -2تٕبٔی وبضٌطٞ ٜٚبی ترههی  7$وبضٌطُٔ #ٜٚبِت ،ا٘تظبضا  ٚذٛاؾتٞ ٝبی ذٛز ضا اظ زٟبضٔیٗ وٙفرطا٘ؽ زض اؾرطع ٚلرت ثُرٛض ٔىترٛة ثر ٝزثیطذب٘ر ٝزائٕری
وٙفطا٘ؽ اضؾبَ ٕ٘بیٙسز
٘ -3مف ٔٛؾؿٔ« : ٝغع ٔتفىط»« ،لّت تپٙس« ٚ »ٜلُت ٕ٘بی» نٙؼت احساث  ٚا٘طغی ٔی ثبقس ٔ ٚی تٛا٘س ثؼٛٙاٖ « ؾبظٔبٖ ٔرسیطیت  ٚثط٘بٔر ٝضیرعی ثررف ذهٛنری»
ٔبٔٛضیت ٞبی ظیط ضا ا٘زبْ زٞس:
اِف #تطؾیٓ ضا ٜزضؾت  ٚاضائَ ٝطیك #Right Direction$
ة #تؼییٗ اٍِٛی تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی
د #اضائ ٝضاٞىبضٞب  ٚتؼییٗ فطآیٙسٞب ثط اؾبؼ اٍِٛی تٛؾؼٝ
ز #تؼبِی ؾبظٔب٘ی
ثٙبثطایٗ ٔبٔٛضیت انّیٛٔ ،ؾؿ ٝػجبضتؿت اظ« :ظطفیت ظایی ثطای تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی» ز
يطٚض ٞبی زؾتیبثی ث ٝاٞساف ٔٛؾؿ ٝػجبضتٙس اظ:
اِف #تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ثب تكىیُ «ثب٘ه تٛؾؼ ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی» و ٝثٙٔ ٝعِ« ٝثب٘ه ذ »ٖٛاؾت تب ایٗ«لّت تپٙرس »ٜثتٛا٘رس ػبٔرُ حیربتی $ذ;ٖٛپر #َٛضا زض ورُ
قطیبٟ٘بی $قبٞطٌٟب ٛٔ ٚیطٌٟب #قجى ٝنٙؼت احساث  ٚا٘طغی ث ٝرطیبٖ ثیٙساظزز
ة #رصة  ٚافعایف ظطفیتٟبی ا٘ؿب٘ی  Recruit$وطزٖ #اظ َطیك ٔطاوع ترههی ،تحمیمبتی  ٚآٔٛظقی ثطای تحمك اٞساف فٛقز
د #ایزبز «ٟٔٙسؾیٗ ٔكبٚضٔبِی» ثطای قٙبؾبیی ٔٙبثغ ٕٛٞ ٚاض وطزٖ ضا ٜفبیٙب٘ؽ پطٚغٞ ٜبز

8

 -4ثٙٔ ٝظٛض ثبظٍ٘طی زض ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٔٛؾؿٔ ٝمطض قس « وبضٌط ٜٚثبظٍ٘طی ثط٘بٔ ٝضیعی اؾتطاتػیه ٔٛؾؿ »ٝو ٝت ٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی  ٚتكرىیُ ثب٘ره تٛؾرؼٝ
نٙؼت احساث  ٓٞرعئی اظ آٖ اؾت ثب ٔحٛضیت آلبی ٟٔٙسؼ ػّیبضی  ٚاػًبی شیُ تكىیُ ٌطزز:
آلبیبٖ ٟٙٔ :سؼ غفبضی قیطٚاٖٟٙٔ ،سؼ ٌّچیٟٗٙٔ ،سؼ زِٚتكبٞیٟٙٔ ،سؼ ٔحسثٟٙٔ ،سؼ نٙبػی  ٚززز  $اظ ٞط ا٘زٕٗ یه ٘فط زػ ٛقٛز#ز
-5تبویس قس و ٝزض ثحج « ٔٙبثغ ٔبِی» ٔٛيٛػب اظ  ٓٞتفىیه ق٘ٛس :اِف -تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٔٛؾؿٝ
ة -تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی پطٚغٞ ٜبی نٙؼت احساث  ٚثٍٙبٞ ٜبز
٘-6تبیذ وبضٞبی وبضٌط ٜٚظیط ؾبذت ثطای اضائ ٝزض زٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ آٔبزٔ ٜی ثبقسزمظْ اؾت تسثیطی ا٘سیكیس ٜقٛز تب وّی ٝوبضٌطٞ ٜٚب زؾرتبٚضزٞبی ٔكررم ٚ
ٔٛحط ذٛز ضا رٕغ ثٙسی ٕ٘ٛز ٚ ٜثطای اضائ ٝزض زٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ،تسٚیٗ ٕ٘بیٙسز
-7آلبی زوتط ثٙی اؾسی ثطای ٔٛيٛع «ضز ٜثٙسی  ٚتكریم نالحیت» ثُٛض وبُٔ آٔبزٌی زاض٘س ،ثٙبثطایٗ اٌط ثزع ایٗ پبضأتطٞبی ُٔطح قس ٜتٛؾٍ ایكربُّٖٔ ،جری
ٞؿت زض رّؿ ٝاػالْ ثفطٔبیٙس یب ثهٛض ٔىتٛة ثطای ایكبٖ ثفطؾتٙسز
ٌ-8عاضـ فبظ یه ُٔ$بِؼب پبی #ٝتسٚیٗ آییٗ ٘بٔ ٝارطایی لب٘ ٖٛثٟجٛز ٔؿتٕط فًبی وؿت  ٚوبض تٛؾرٍ آلربی ٔیطظاذب٘یربٖ ٕٞ ٚىبضقربٖ  ٚآلربی ٟٔٙرسؼ اقرتطی
ثهٛض

 Power pointزض رّؿ ٝاضائٌ ٝطزیس  ٚؾٛاَ ٞب  ٚپیكٟٙبزا ُٔطح قسز

٘-9ظط ث ٝایٙىٛٔ ٝؾؿ$ٝتٛؾٍ وبضٌط ٜٚظیطؾبذت #ثٕ٘ ٝبیٙسٌی اظ اتبق زض حبَ تسٚیٗ آییٗ ٘بٔ ٝارطایی لب٘ ٖٛثٟجٛز وؿت  ٚوبض اؾت  ٚفؼبِیت ٞب ضٚی ٔبز 4 ٜایرٗ
لررب٘ٔ ٖٛتٕطوررع قررس ٜاؾررت ٚ ،اظ َطفرری ایررٗ لررب٘ ٖٛقرربُٔ ٔ 28رربزٔ ٜرری ثبقررس ثٙرربثطایٗ ٔمررطض ٌطزیررس ٔ 28رربز ٜایررٗ لررب٘ ٖٛثررب تٛررر ٝثررٛٔ ٝيررٛع ثرریٗ  7ورربضٌطٜٚ
$ث ٝتٙبؾت ٔٛيٛع لب٘ٔ ٚ ٖٛبٔٛضیت وبضٌط # ٜٚتمؿیٓ قس ٚ ٜالساْ ٔكبث ٝنٛض ثٍیطزز
-01یه ٘ؿر ٝوتبة « ٌٌّٛبٞ ٜب -تٛؾؼ ٝپبیساض  ٚزبِف ٞبی ثٙیبزیٗ فطاض – ٚرّس ا :َٚتٛؾؼ ٝنٙؼت احساث» ٘ٛقت ٝآلبی ٟٔٙسؼ ٌّچیٗ ثیٗ وّی ٝاػًربی حبيرط
زض رّؿ ٝتٛظیغ ٌطزیسز
-00پیكٟٙبز قس ٘مُ٘ ٝظطا آلبی ٟٔٙسؼ ٌّچیٗ ٘ ٚظطا تىٕیّی ؾبیط اػًبی ٔحتطْ زض ٔٛضز٘ :مف،ربیٍب،ٜاٞسافٛٔ ٔ،ضیت ٞب  ٚيطٚض ٞبی ٔٛؾؿ ٝثهٛض
یه ؾٙس ربٔغ تٙظیٓ قس ٚ ٜزض زٟبضٔیٗ وٙفطا٘ؽ ُٔطح ٌطززز
-02ت ویس ثط يطٚض یه «ٟٔٙسؾی ٔبِی زض نٙؼت»  ٚتفىیه ٚظبیف ٟٔٙسؾیٗ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔبِی زض َطاحی  ٚارطای پطٚغٞ ٜبز
-03پیكٟٙبز قس آییٗ ٘بٔ ٝی ٔٙبؾت رٟت اِعاْ آٚض وطزٖ ت ٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی ٔٛؾؿ$ٝثطای پبیساض وطزٖ نٙؼت احساث  ٚا٘طغی #ثط اؾبؼ یره زض ٞرعاض ٌرطزـ ٔربِی
ثٍٙبٞ ٜب،تسٚیٗ ٌطززز
-04رّؿ ٝی ثؼسی ٘$كؿت یبظز #ٓٞوبضٌطٞ ٜٚب ضٚظ ؾ ٝقٙجٛٔ ٝضخ  92/19/02ؾبػت  7/31اِی  9/31زض ؾبِٗ ا٘زٕٗ ت ؾیؿب ثطٌعاض ذٛاٞس قسز
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