
 1336 یمطَر در سال آهَسض یٍ حزفِ ا یساسهاى آهَسش فٌ یتفاّن ًاهِ ّا

 دفتش هشثَطِ عٌَاى تفبّن ًبهِ سدیف

 هسئَل پیگیشی

 گضاسش هختصشی اص دستبٍسدّبی حبصل اص الذاهبت اًجبم پزیشفتِ 
 اداسُ ول ستبد

 سویِ ضوس آصادآهَصضگبُ ّبی  ساسهاى هیزاث فزٌّگی، صٌایغ دستی ٍ گزدضگزی 1

علي 

+هحسي سحیوي

 ًصشتي

هَسد اص  پشًٍذُ هتمبضیبى  ّوشاُ ثب هذاسن ٍ هستٌذات جْت 13سبصهبى هیشاث فشٌّگي تعذاد95دس سبل 

هَسد اص  هذاسن، طجك  4دسیبفت وبست استبد وبسهْبستي  ثِ اداُ ول  اسسبل ًوَد ،پس اص ثشسسي  فمط تعذاد 

مبضیبى ضشایط آییي ًبهِ سا وست آییي ًبهِ استبد وبساى هْبستي هَسد تبییذ لشاس گشفت . هبثمي پشًٍذُ هت

ًٌوَدًذ.ضوٌب دٍسُ آهَصش وبسهٌذ پزیشش ّتل ثشاسبس تفبّن ًبهِ طجك تمبضبی اًجوي صٌفي ّتل داساى 

 ثشگضاسگشدیذ. ٍّوىبسی ووبوبى اداهِ داسد.  95استبى دس سبل 

  ثبضذدساستبى هَجَد ًوي     فزیثا خَاّزی آهَسضگاُ ّای آساد ساسهاى هٌطقِ آساد قطن 2

 حویذ ّوبپَس ًظام چَتیٌِ آهَسضگاُ ّای آساد پلیس پیطگیزی ًاخا هزمش اًتظام پلیس پیطگیزی 3

ایي اداسُ ول دس ساستبی تفبّن ًبهِ وطَسی تعبهالت ثب پلیس پیطگیشی اص هَاد هخذس اًجبم دادُ 

ّبی هْبستي ثِ استبى ، آهبدگي الصم جْت ٍسٍد آهَصش  16است ٍ ثب ّوبٌّگي هشوض دسهبًي هبدُ 

 ایي هشوض سا دس آیٌذُ ًضدیه خَاّذ داضت.

 تفبّن تبهِ ثِ استبى اسسبل ًطذُ است  علي سحیوي هزین ایواًی ًظارت ٍ تْساسی ٍسارت ًفت ٍ ضزمت هلی ًفت ایزاى 4

5 
ادارُ مل اهَر اتثاع ٍ هْاخزتي خارخی ٍسارت مطَر ٍ مویساریای ػالی 

 پٌاٌّذگاىساسهاى هلل هتحذ در اهَر 
  دساستبى هَجَد ًوي ثبضذ    راهیي رضایی ًظارت ٍ تْساسی

6 
ادارُ مل اهَر اتثاع ٍ هْاخزتي خارخی ٍسارت مطَر ٍ اًدوي پٌاٌّذگاى 

 داًوارك
  دساستبى هَجَد ًوي ثبضذ    راهیي رضایی ًظارت ٍ تْساسی

7 
اهَر ادارُ مل اهَر اتثاع ٍ هْاخزتي خارخی ٍسارت مطَر ٍ ساسهاى 

 پٌاٌّذگی ًزٍص
   دساستبى هَجَد ًوي ثبضذ   راهیي رضایی ًظارت ٍ تْساسی

  دساستبى هَجَد ًوي ثبضذ    ساًاس هصیثی راّثزی اخزای آهَسش داًطگاُ ضْیذ رخایی 8

 علي سحیوي اتَالفضل ػلیشادُ راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى راّذاری ٍ حول ٍ ًقل پایاًِ ّا 9
اسدیجْطت هبُ سبلجبسی اسسبل  گشدیذ. ٍجْت اجشای هفبد هٌذسج دس آى ثب  تفبّن ًبهِ فَق دس

 سبصهبى ساّذاسی دس حبل پیگیشی است.

  حميدهماپور ًزگس احذیِ راّثزی اخزای آهَسش ستاد هثارسُ تا هَاد هخذر 10

دس ساستبی اجشای تعْذات آهَصضي دس حَصُ آسیت ّبی اجتوبعي ٍ دس ثخص آهَصش هعتبدیي دس  

دٍسُ اسائِ آهَصش گشدیذُ است.ایي تعذاد  -ًفش  749حبل ثْجَد ٍ یب ثْجَد یبفتِ جوعب ثِ تعذاد

 . اسجبعي ثَدُ است -هشوض آهَصضي ٍ دس دٍ لسوت هَظفي ٍ دٍلتي  12هْبست دس 

11 
ساسهاى سًذاى ّا ٍ اقذاهات تأهیٌی ٍ تزتیتی مطَراقذاهات تأهیٌی ٍ 

 تزتیتی مطَر
 راّثزی اخزای آهَسش

فاطوِ آقاخاى 

 تاتایی
 جعفشاهبًي

 12اس سهاى اًؼقاد تفاّوٌاهِ هذمَر آهَسش تخص سًذاى تتذریح در تؼْذات آهَسضی 

ًفز ساػت آهَسش در تخص  416456تِ هیشاى  1335هزمش استاى لحاظ گزدیذ ٍ در سال 

 سًذاى  ارائِ گزدیذ ٍ در سالداری ًیش ّوناری تا سًذاى تذاٍم دارد.

 علي سحیوي موال احوذ آلی  راّثزی اخزای آهَسش ًَساسی ٍ تَسؼِ هؼادى ٍ صٌایغ هؼذًی ایزاى )ایویذرٍ(ساسهاى  12

، هبثیي سبصهبى صٌعت هعذى ٍتجبست،  96ٍ یه جلسِ دس سبل  95تبوٌَى سِ جلسِ دس سبل 

سبصهبى ًظبم هٌْذسي هعذى ، خبًِ صٌعت هعذى ٍ اًجوي صٌفي هعذى  ،اًجبم گشفتِ. هبحصل 

 جلسبت هٌجش ثِ اجشای یه دٍسُ آهَصش  دس حشفِ هعبدى سطحي دس آیٌذُ ًضدیه خَاّذ ضذ

 علي سحیوي ضْزام تزٍهٌذ راّثزی اخزای آهَسش اًدوي صٌفی تَلیذمٌٌذگاى تتي سثل اتَ مالٍ ضذُ در ایزاى 13
 طجك پیگیشی ثعول آهذُ،  اًجوي صٌفي هزوَس دس استبى فعبلیت ًذاسد

 



 علي سحیوي موال احوذ آلی راّثزی اخزای آهَسش صٌایغ مَچل ٍ ضزمت ضْزك ّای صٌؼتی ایزاىساسهاى  14

 95ًفش ثشای ضبغلیي ٍاحذّبی صٌعتي دس سبل 500ثب تَجِ ثِ پیگیشی وبسضٌبس هشثَطِ تبوٌَى 

ٍ...ثشگضاس گشدیذ. ضوٌب استمجبلي خَثي اص ٍاحذ ّبی صٌعتي وَچه ثشای  HSE،دٍسُ ّبی آهَصش 

 آهَصش ثعول ًوي آیذ 

15 
اتاق تاسرگاًی، صٌایغ، هؼادى ٍ مطاٍرسی تْزاى ٍ هَسسِ ّوناری ّای 

 اقتصادی اتاق اتزیص
  دساستبى هَجَد ًوي ثبضذ    موال احوذ آلی راّثزی اخزای آهَسش

 تفبّن ًبهِ ثِ استبى اسسبل ًگشدیذُ است. علي سحیوي ضْزام تزٍهٌذ راّثزی اخزای آهَسش مطَر CNGاًدوي صٌفی  16

 علي سحیوي حاج ػلی امثزی راّثزی اخزای آهَسش اتاق اصٌاف ایزاى 17
علیشغن پیگیشی ٍ جلسِ ثب اتبق اصٌبف  ٍ ضشوت دس اجالس هبّبًِ اتبق اصٌبف اًگیضُ ٍسغجتي ثشای 

 اهش آهَصش اص سَی ٍاحذ ّبی صٌفي ثعول ًوي آیذ.. 

 علي سحیوي حاج ػلی امثزی راّثزی اخزای آهَسش تَتاى 18

تبوٌَى  94ًیوِ دٍم سبل دس ساستبی تفبّن ًبهِ ثب ضشوت ثَتبى دٍسُ آهَصش پىیج ضَفبط گبصی اص 

دٍسُ ثشای هتمبضیبى ٍهعشفي ضذگبى ثَتبى ثشگضاس گشدیذ. ّن چٌیي لبثل روش است ثش اسبس 9

الذام  94تفبّن ًبهِ گشٍُ صٌعتي ثَتبى استبى  ًسجت ثِ تجْیض وبسگبُ هشوض ضْیذ ثبٌّش دس سبل

 ًوَدُ است . ّوىبسی الصم آهَصضي هبثیي  هشوض ٍضشوت  ٍجَد داسد.

 جعفشاهبًي هؼصَهِ پاپی ًضاد راّثزی اخزای آهَسش قطن ٍلتاص 19

دس ساستبی تفبّوٌبهِ سبصهبى تبوٌَى تعذادی اص هشثیبى استبى جْت گزساًذى دٍسُ ّبی استمبی 

هْبست ثِ ضشوت لطن ٍلتبط اعضام ضذُ اًذ. ضوٌب پیشٍ ًبهِ اسسبلي سبصهبى ضشوت اعالم وشدُ ثَد 

صم یه دستگبُ تبثلَی آهَصضي ثِ سایگبى دس اختیبس استبى لشاس دّذ ٍلي ثب ٍجَد پیگیشی ّبی ال

 تبوٌَى الذاهي اص طشف آى ضشوت صَست ًگشفتِ است. 

 راّثزی اخزای آهَسش (CNGضزمت هلی پخص فزآٍر دُ ّای ًفتی ایزاى ) تفاّن ًاهِ  20
هحوذ دّقاًی 

 سادُ
 علي سحیوي

ًفش اص هعشفي ضذگبى دس دٍسُ آهَصش اپشاتَس 112تبوٌَى  95تب پبیبى سبل  94اص ًیوِ دٍم سبل 

هطبسوت داضتِ ٍهَفك ثِ اخز گَاّیٌبهِ هْبست ضذُ اًذ . ّوىبسی الصم  CNGعوَهي جبیگبُ 

 هبثیي اداسُ ول  ٍضشوت ٍجَد داسد. ّن اوٌَى وبسآهَصاى دس هشوض دس حبل آهَصش هي ثبضٌذ.

 
 

 راّثزی اخزای آهَسش ماًَى صٌفی تاسًطستگاى ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای 21
رضا  حاج ػلی 

 امثزی
  

  هَجَد ًوي ثبضذدساستبى  

  دساستبى هَجَد ًوي ثبضذ  هحوذجعفشی حویذ  ارٍاحی راّثزی اخزای آهَسش ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی ) ضزمت هادر تخصصی ػوزاى ٍ تْساسی ایزاى( 22

 جعفشاهبًي سیثا هحوذی راّثزی اخزای آهَسش تفاّن ًاهِ ّوناری تا ساسهاى سوا 23

ّوناری در ضٌاسایی  -ػقذ قزارداد آهَسضیاستفادُ اس ظزفیتْای مارگاّی تا 

تزگشاری آهَسضْای خَار -استؼذادّای تزتز خْت حضَر در هساتقات هلی هْارت

 ّوناری در سهیٌِ پضٍّص -داًطگاُ

اداسُ هطبغل ٍثیوِ ثیىبسی اداسُ ول وبس ٍسفبُ اجتوبعي جْت هطبثك هعوَل افشاد هعشفي ضذُ اص  حجیت الِ غفَسی لیال ستاری سادُ راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى تاهیي اختواػی)تیوِ تیناری( 24

 آهَصش ثِ هشاوض آهَصضي دٍلتي هعشفي هیگشدًذ ٍ هطىلي دسایي صهیٌِ ًذاسین .

  حميدهماپور حویذ ارٍاحی راّثزی اخزای آهَسش قَُ قضائیِ 25

  
ايه اداري كل در راستاي اجراي تفاٌم وامً مشترك سازمان َ قُي قضاييً َ تعٍدات 

وفر از  03آمُزشي در حُزي آسيب ٌاي اجتماعي َ در قالب طرح اميد تعداد 

تعداد آمُزش كارشىاسان َ مربيان معرفي شدي را تحت آمُزش قرار دادي است.ايه 

 وفر ساعت مي باشد. 0293معادل 

 



 هادي صمدي  تْوي پارساییاى راّثزی اخزای آهَسش مویتِ اهذاد اهام خویٌی )رُ( 26

ّوىبسی صیبدی ثب وویتِ اهذاد استبى اًجبم گشدیذ دس ساستبی پشٍطُ ّبی التصبد  95دس سبل 

دٍسُ آهَصضي ثصَست اسدٍگبّي  5ثشگضاسی همبٍهتي ثِ هٌظَس تَاًوٌذسبصی هذدجَیبى ٍ ّوچٌیي 

ًفش اص  600وِ ثصَست ضجبًِ سٍصی دس یىي اص اسدٍگبّْبی ٍاثستِ ثِ وویتِ اهذاد استبى حذٍد 

 هذدجَیبى وویتِ اهذاد استبى ثش اسبس ًیبص آهَصضي اعالم ضذُ دٍسُ ّبی آهَصضي ثشگضاس گشدیذ.

 ابراهيم اهلل پور  سؼیذ خالئی فز آهَسشراّثزی اخزای  تٌیاد ضْیذ ٍ اهَر ایثارگزاى 27
دسطي هزاوشُ ثعول آهذُ لیست دٍسُ ّبی آهَصضي هشاوض جْت ثْشُ ثشداسی ٍ اعالم ًیبص اسسبل  

 ًوَدُ ٍ هطعبلجب پیگیشی هیگشدد.

 راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى تسیح ساسًذگی 28
هحوذرضا اهاهی 

 ًَدُ
  جعفراماني

ثشای داًطجَیبى دٍسُ ّبی هَسد ًیبصضبى دس حَصُ فٌبٍسی اطالعبت ثشاسبس تفبّن ًبهِ هٌعمذُ  

ٍسبیش سضتِ ّب ثشگضاس گشدیذ ٍ ّوچٌیي جْت اجشا پشٍطُ سبخت هبوت پْجبد ثبثسیج داًطجَیي 

 ّوىبسی الصم ساداضتِ است

 هادي صمدي  حسیي اهاهی راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى خْاد مطاٍرسی 29

خذهبت جْبد گطبٍسصی دس حَصُ ّبی هختلف آهَصش ّبی الصم ثشای ثب سِ هشوض  95دس سبل 

دٍسُ آهَصضي دس حشفِ  6دٍسُ آهَصضي  اًجبم ضذ وِ  15هتمبضیبى جْبد ثشگضاس گشدیذ وِ حذٍد 

دٍسُ آهَصضي دس حشفِ پشٍسش لبسج صذفي  2ًفش آهَصش دیذًذ ٍ ّوچٌیي  120داهپشٍسی حذٍد 

ًفش ٍ دس حشفِ صًجَسداسی  40حشفِ سیضیىبسی وِ حذٍد  دٍسُ آهَصضي دس 2ًفش ٍ  40وِ حذٍد 

 ًفش آهَصش دیذُ ضذًذ 40حذٍد 

  هادي صمدي تْوي پارساییاى راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى ضْزداری ّا ٍ دّیاری ّای مطَر 30

دّستبى اًتخبة ضذُ ثب  16دس ساستبی ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصش سٍستبیي دس  95دس سبل 

 "الصم ثب فشهبًذاساى ٍ ثخطذاساى ٍ دّیبساى جلسبت هتعذدی ثشگضاس گشدیذ ٍ هتعبلجبّوبٌّگي ّبی 

دّیبسی ّب ثب ّوىبسی ضَسای اسالهي سٍستبّب ًسجت ثِ هعشفي حشفِ ٍ سٍستبی هَسد ًظش الذاهبت 

 –ًفش  344850الصم ثعول آهذ وِ ثش اسبس تعْذات پیص ثیٌي ضذُ  صذسصذ تعْذات وِ حذٍد 

 صم ثعول آهذ ال ّبی آهَصش هختلف سٍستبّبی دس سبعت

  حميدهماپور هحثَتِ چوی راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى تْشیستی 31
ٍ ّوچٌیي دس  95دسساستبی تفبّن ًبهِ هٌعمذُ ثشای آهَصش هعتبدیي ثْجَد یبفتِ دس سبل 

 سبلجبسی ّوىبسیْبی هطلَثي اًجبم گشفت

 علي سحیوي هؼصَهِ پاپی ًضاد آهَسشراّثزی اخزای  ضزمت هیْي یذك گزهسار 32

آهبدگي اداسُ ول جْت تجْیض وبسگبُ آهَصضي  22/10/95هَسخ 12727/12/95طي ًبهِ ضوبسُ 

هشوض ثبثت لٌگشٍد  دس حشفِ هَتَس سیىلت ثِ هذیش ول هحتشم دفتش ساّجشی اجشای آهَصش  اسسبل 

 گشدیذ. تبوٌَى ًتیجِ ای حبصل ًطذُ است.

 ایي ستبد دس استبى فعبلیتي ًذاسد.     لیال ستاری سادُ راّثزی اخزای آهَسش هسلحستاد ًیزٍّای  33

 علي سحیوي هؼصَهِ پاپی ًضاد راّثزی اخزای آهَسش تسیح مارگزی 34

جلسِ هطتشن ثب هعبًٍت ثسیج وبسگشی جْت عولیبتي ًوَدى هفبد هٌذسج دس تفبّن ًبهِ صَست 

ثسیج وبسگشی ٍاحذ ّبی صٌعتي ،هطبثك ثب ًیبص سٌجي  گشفتِ است. دس آیٌذ ًضدیه ثشای ضبغلیي

 اجشای دٍسُ ثشًبهِ سیضی هي گشدد

دس سبلجبسی ّوبٌّگي الصم ثب سبصهبى هذیشیت صٌعتي ٍثٌگبّْبی صٌعتي  ٍآهَصضگبّْبی  علي سحیوي موال احوذ آلی راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى هذیزیت صٌؼتی  35

 آصادجْت ثشگضاسی دٍسُ ّبهطبثك ثب ًیبص سٌجي دس حبل پیگیشی هي ثبضذ. 

 ًذاسد.ایي ستبد دس استبى فعبلیتي     سیثا هحوذی راّثزی اخزای آهَسش ستاد تَسؼِ ػلَم ٍ فٌاٍری گیاّاى دارٍیی ٍ طة سٌتی 36

 ایي ستبد دس استبى فعبلیتي ًذاسد.     سیثا هحوذی راّثزی اخزای آهَسش داًطگاُ ضْیذ تْطتی )پزدیس ضْیذ ػثاسپَر( 37

 حجیت الِ غفَسی سیثا هحوذی راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى حفاظت هحیط سیست 38

ثشگضاس  94ثِ اثتىبس اداسُ ول تعبٍى ،وبس ٍسفبُ اجتوبعي دسخصَظ هطبغل سجض ّوبیطي دسسبل 

گشدیذ وِ همبالتي اص سَی وبسضٌبسبى ٍهشثیبى هشوض وطبٍسصی اهبم خویٌي سضت اسائِ گشدیذ وِ 

همبلِ آلبی غفَسی جضٍ همبالت ثشگضیذُ ثَد ٍدسّوبیص اسائِ گشدیذ. دس خصَظ تذٍیي استبًذاسد 

بی آهَصضي هطبغل سجض ثب اداسُ ول هحیط صیست استبى هزوشاتي اًجبم گشفت ٍ ثِ گفتِ ایطبى ّ



 ایي ّوىبسی ثطَس هتوشوض اص ستبد سبصهبى ثب وبسضٌبسبى سبصهبى اًجبم هي پزیشد.

 هحوذجعفشی حویذ فنَر راّثزی اخزای آهَسش هزمش خذهات حَسُ ّای ػلویِ مطَر 39

ٍ تعویش اتَهجیل سَاسی دس سبل گزضتِ دس هشوض  فٌبٍسی اطالعبت دٍسُ دس حشفِ ّبی 2

سٍدسش ثشگضاس ٍ ّن اوٌَى ًیض دٍسُ جذیذ تعویش اتَهجیل سَاسی دس هشوض هزوَس دس حبل 14ضوبسُ

 ثشگضاسی هیجبضذ

 جعفشاهبًي فزیذٍى سلیواًی راّثزی اخزای آهَسش داًطگاُ آساد اسالهی 40

ػقذ  -تا مٌَى 32داًطگاُ آساد اسالهی فَهي طی سالْای ػقذ قزارداد آهَسضی تا 

ًطست تا داًطگاُ آساد رضت ٍ  -تفاّوٌاهِ تا داًطگاُ آساد الّیداى ٍ ارائِ آهَسش 

 آهادُ ساسی هقذهات تفاّوٌاهِ ّوناری

 جعفشاهبًي گزسیَس سلطاًی راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى اًزصی ًَ ایزاى )ساًا( 41

الىتشًٍیه هشوض ضْیذ اًصبسی ثِ وبسگبُ اًشطی ّبی ًَع پیطٌْبد ضذ ٍلي ثعلت طشح تجذیل وبسگبُ 

عذم اختصبظ ثَدجِ طشح عولي ًطذ.اخیشا دس لبلت ّوىبسی ثب هٌطمِ آصاد اًضلي همذهبت تجْیض 

 وبسگبُ اًشطی ّبی ًَ دس دست الذام هي ثبضذ.

  دساستبى هَجَد ًوي ثبضذ   داٍد فزخی راّثزی اخزای آهَسش دتیزخاًِ مویسیَى اهَر ًخثگاى هدوغ تطخیص هصلحت ًظام 42

  دساستبى هَجَد ًوي ثبضذ    فشیذٍى سلیوبًي راّثزی اخزای آهَسش داًطگاُ ػالهِ طثاطثایی 43

 راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى تاسًطستگی مطَری 44
فزیثا ارضذی 

 هقذم
 هحوذجعفشی

دٍجلسِ ثب هسئَلیي ثبصًطستگي ٍ وبًَى ضَسای عبلي ثشاسبس اجشایي ًوَدى هفبد تفبّن ًبهِ 

ثبصًطستگي ثشگضاس ًوَدُ ٍ همشسگشدیذ وِ وبًَى ثبصًطستگبى ًیبصّبی آهَصضي خَدسا اعالم ًوَدُ 

تب الذاهبت الصم هجزٍل گشدد ضوٌب همشس است اص هتخصیي پیطىسَت ٍ وبسآفشیي ًیض دس ثخص ّبی 

 هختلف استفبدُ گشدد.

دس سٌَات گزضتِ ٍ اوٌَى جْت گزساًذى دٍسُ ّبی آهَصضي هتمبضیبى ضشوت ٍهشوض ساثطِ خَة  علي سحیوي حاج ػلی امثزی  راّثزی اخزای آهَسش خَدرٍضزمت ایزاى  45

 آهَصضي ٍجَدداضتِ. 

تجْیضات ضشوت ثشای وبسآهَصاى آصاد استفبدُ ثِ علت عذم هعشفي هتفبضیبى اص سَی ضشوت ، اص  علي سحیوي موال احوذ آلی راّثزی اخزای آهَسش ضزمت سایپا 46

 هي گشدد.

تفبّن ًبهِ فَق دس اسدیجْطت هبُ سبلجبسی اسسبل  گشدیذ. ٍجْت اجشای هفبد هٌذسج دس تفبّن  علي سحیوي فزیذٍى سلیواًی راّثزی اخزای آهَسش ضزمت هٌْذسی آب ٍ فاضالب مطَر 47

 فبضالة استبى  هي ثبضین.ًبهِ ، دس حبل پیگیشی ثب ضشوت هٌْذسي آة ٍ 

 جعفشاهبًي ساًاس هصیثی راّثزی اخزای آهَسش اتحادیِ اًدوي ّای اسالهی داًص آهَساى 48
تفاّوٌاهِ اخیزا دریافت ضذُ ٍ ادارُ مل تِ هٌظَر پیگیزی ٍ هْیا ًوَدى هقذهات اخزا، 

 تزای ّفتِ خاری ًطستی تا طزف دٍم را تزًاهِ ریشی مزدُ است.

 راّثزی اخزای آهَسش حوایت اس تیواراى دیاتتی مل مطَراًدوي  49
فاطوِ آقاخاى 

 تاتایی
 حویذ ّوبپَس

در راستای اخزای تؼْذات آهَسضی حَسُ آسیة ّای اختواػی ٍ در تخص آهَسش 

ًفز اس مارضٌاساى ٍ  30یل مارگاُ آهَسضی تا حضَر  1335تیواراى دیاتتی در سال 

حزفِ ای تَسط مارضٌاساى داًطگاُ ػلَم پشضنی مارهٌذاى ادارُ مل آهَسش فٌی ٍ 

 استاى تزگشار گزدیذ.

 

 

اس تذٍ فؼالیت ضاخِ مار داًص، ادارُ مل گیالى تا آهَسش ٍ پزٍرش ّوناری داضتِ ٍ در  جعفشاهبًي لیال ستاری سادُ راّثزی اخزای آهَسش ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش)ضاخِ مار داًص( 50

ًفز/ساػت (قزارداد تیي ادارُ مل ٍ  324322ًفز)  626سال تحصیلی خذیذ تؼذاد 



 آهَسش ٍ پزٍرش استاى قزارداد آهَسضی هٌؼقذ ضذُ است.

 پیگیشی ثعول آهذ توبیلي جْت اجشای هفبد تفبّن ًبهِ اص طشیك آًبى ثعول ًیبهذ اوجشاسىٌذسی هحثَتِ چوی راّثزی اخزای آهَسش ماًَى هلی ستاى 51

 جعفشاهبًي هحثَتِ چوی راّثزی اخزای آهَسش ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش)مَدماى استثٌایی( 52
اخیزا هَضَع ػقذ تفاٌّوٌاهِ تِ استاى اػالم ضذُ ٍ هَضَع چگًَگی ّوناری در دست 

 تزرسی است. 

  دساستبى هَجَد ًوي ثبضذ    ًزگس میاًی راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى صٌایغ دفاع)پَضاك ٍ هلشٍهات حفاظت فزدی( 53

 راّثزی اخزای آهَسش ساسهاى تاهیي اختواػی 54
فزیثا ارضذی 

 هقذم

حسين رضايي 

 صشفب دس لبلت ثیوِ ثیىبسی ثب ایي اداسُ ول ّوىبسی داسد   نژاد

 هحوذجعفشی فشضبد هجیذفش راّثزی اخزای آهَسش هٌْذسی ساختواىساسهاى ًظام  55
ّوبٌّگي اٍلیِ ثب سبصهبى ًظبم هٌْذسي صَست گشفتِ ٍ همشس گشدیذ وِ ًیبصسٌجي صَست گشفتِ ٍ 

 ًتیجِ ثِ اداسُ ول جْت ثشًبهِ سیضی آیٌذُ صَست پزیشد

 


