صورتجلسه مورخ 88/6/5
اٍلیي ًكؿر اٍلیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط جؼفط زَفیمی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط ػلی ٌٍَی
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا  :هطحَم زوسط ػثسالوحوس قیثاًی
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -زوسط ػثسا ...ضهًاًعازُ  -زوسط اؾسا ...ضاظاًی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی -زوسط
غالهحؿیي ضحیوی

 -1تطضؾی ٍ زهَیة آئیي ًاهِ زاذلی ّیاذ اهٌا
 -2تطضؾی ٍ زهَیة ًحَُ فؼالیر وویؿیَى زائوی ّیاذ اهٌا ٍ زؼییي اػًای آى
 -3زهَیة تَزجِ زفهیلی ؾال 1383
 -4زفَیى اذسیاض تِ وویؿیَى زائوی ّیاذ اهٌا یطای تطضؾی ٍ زهَیة ػولىطز هالی ؾال  ٍ 83اضائِ گعاضـ آى تِ ّیاذ اهٌا یطای
زهَیة
 -5زفَیى اذسیاض تِ وویؿیَى زائوی ّیاذ اهٌا تطای تطضؾی ٍ زهَیة آى ترف اظ اػسثاضاذ وِ تط اؾاؼ ههَتِ ّكسویي اجالؼ
هكسطن ّیازْای اهٌا نطفا تط اؾاؼ زكریم ٍ زؼْس ضئیؽ زاًكگاُ ّعیٌِ قسُ اؾر ٍ اضائِ گعاضـ آى تِ ّیاذ اهٌا تطای زهَیة ًْایی
 -6زوسیس ههَتِ ّكسویي اجالؼ هكسطن ّیازْای اهٌا زض ذهَل اػسثاضازی وِ نطفا زض اذسیاض ضئیؽ هَؾؿِ لطاض زاضز
 -7نسٍض هجَظ جْر فطٍـ ؾاذسواى هسؼلك تِ زاًكگاُ جْر ذطیس ؾاذسواى ٍ 32احسی قْطزاضی ؾٌٌسج
 -8اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی خیواًی زض خؿسْای اجطایی وِ زاضای ووسط اظ ؾِ ؾال ؾاتمِ ذسهر زض ٍيؼیر خیواًی هی تاقٌس
 -9زوسیس هاهَضیر زحهیلی تیف اظ  4ؾال اػًای ّیاذ ػلوی
 -10زرفیف خكر جلس وساتْای زاًكگاُ
 -11ذطیس ؾاذسواى ٍ 32احسی هسؼلك تِ قْطزاضی
 -12زاویس تط خطزاذر ههَتِ هطتٌَ تِ خطزاذر  %7فَق الؼازُ ٍیػُ واضقٌاؾاى

صورتجلسه مورخ 88 /61/66
زٍهیي ًكؿر اٍلیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط جؼفط زَفیمی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط ػلی ٌٍَی
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -زوسط ػثسا ...ضهًاًعازُ  -زوسط اؾسا ...ضاظاًی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط
غالهحؿیي ضحیوی

 -1افعایف فَق الؼازُ جصب اػًای ّیاذ ػلوی زاًكگاُ وطزؾساى

صورتجلسه مورخ 88/61/6
ؾَهیي ًكؿر اٍلیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط جؼفط زَفیمی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط ػلی ٌٍَی
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -زوسط ػثسا ...ضهًاًعازُ  -زوسط اؾسا ...ضاظاًی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط
غالهحؿیي ضحیوی

 -1انالح هَازی اظ آئیي ًاهِ هالی ٍ هؼاهالزی زاًكگاّْا ٍ هَؾؿاذ آهَظـ ػالی ٍ خػٍّكی

صورتجلسه مورخ 88/8/18
چْاضهیي ًكؿر اٍلیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط جؼفط زَفیمی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط ػلی ٌٍَی
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -زوسط ػثسا ...ضهًاًعازُ  -زوسط اؾسا ...ضاظاًی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط
غالهحؿیي ضحیوی

 -1اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی ضؾوی ٍ خیواًی زض خؿسْای اجطایی
 -2زوسیس هسذ هاهَضیر زحهیلی اػًای ّیاذ ػلوی زاًكگاُ
 -3نسٍض هجَظ فطٍـ ذَاتگاّْای نازق ٍظیطی ٍ ؾؼسی
 -4زهَیة افعایف فَق الؼازُ جصب واضوٌاى ضؾوی زاًكگاُ
 -5زؼییي هَظفی اػًای ّیاذ ػلوی زاًكگاُ
 -6اػُائ خایِ زكَیمی
 -7لغَ خایِ زكَیمی هسیطیسی ٍ ؾٌَازی
 -8تطضؾی قْطیِ زاًكجَیاى ًَتر زٍم ٍ ًیوِ حًَضی
ٍ -9اگصاضی ؾاذسواى هلىی زاًكگاُ وطزؾساى
 -10زهَیة اهسیاظاذ خػٍّكی
 -11زهَیة اػُای ؾِ خایِ زكَیمی خػٍّكی

 -12نسٍض هجَظ اجاضُ ؾاذسواًْای زاذل ؾایر زاًكگاُ
 -13نسٍض هجَظ هعایسُ ذَزضٍّای اظ ضزُ ذاضج زاًكگاُ
 -14زفَیى اجطای تركٌاهِ ؾاظهاى هسیطیر ٍ تطًاهِ ضیعی تِ زاًكگاُ وطزؾساى
 -15نسٍض هجَظ افعایف حك السسضیؽ هؼلویي زتیطؾساًْای ٍاتؿسِ تِ زاًكگاُ
 -16نسٍض هجَظ زاؾیؽ هطاوع هكاٍضُ زاًكجَیی
 -17زهَیة ًوَزاض زكىیالزی زاًكگاُ

صورتجلسه مورخ 88/61/6
اٍلیي ًكؿر اظزٍهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس هْسی ظاّسی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -حاج اؾواػیل ًجاض  -زوسط ػیؿی ًرؼی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط هحوس ضيا
ضحیوی  -زوسط هجسثی قوؿی خَض  -زوسط هحوس جؼفط نسیك

 -1زهَیة ازهاب اػًای ّیاذ ػلوی زض خؿسْای اجطایی
 -2زوسیس هسذ هاهَضیر زحهیلی اػًای ّیاذ ػلوی
 -3هجَظ اؾسرسام اػًای ّیاذ ػلوی تِ نَضذ خیواًی
 -4زهَیة آئیي ًاهِ جسیس های ٍ هؼاهالزی زاًكگاُ وطزؾساى
 -5زهَیة ایجاز خؿسْای جسیس ّیاذ ػلوی
 -6زهَیة آئیي ًاهِ حك السؼلین هطتیاى ٍضظقی
 -7زهَیة فَق الؼازُ هسیطیر ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى

 -8زهَیة اجاضُ هاّاًِ ؾاوٌیي هٌاظل ؾاظهاًی ٍالغ زض وَی زاًكگاُ
 -9نسٍض هجَظ هعایسُ ذَزضٍّای اظ ضزُ ذاضج زاًكگاُ وطزؾساى
 -10نسٍض هجَظ ذطیس چْاض زؾسگاُ ذَزضٍ
 -11زهَیة انالحی هازُ  9آئیي ًاهِ اؾسرساهی اػًای ّیاذ ػلوی
 -12انالح قْطیِ زضیافسی زاًكجَیاى قثاًِ ٍ ًیوِ حًَضی

صورتجلسه مورخ 85/7/8
زٍهیي ًكؿر اظزٍهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس هْسی ظاّسی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -حاج اؾواػیل ًجاض  -زوسط ػیؿی ًرؼی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط هحوس ضيا
ضحیوی  -زوسط هجسثی قوؿی خَض  -زوسط هحوس جؼفط نسیك

 -1اًسهاب آلای زوسط هحوَز حاجی ضحیوی زض هسیطیر گطٍُ السهاز وكاٍضظی
 -2اًسهاب آلای زوسط فطظاز غیاثی زض هسیطیر گطٍُ قیالذ
 -3اًسهاب آلای نالح السیي ٍیؿی زض هسیطیر گطٍُ هؼواضی
 -4اًسهاب آلای ػلیطيا هطاهی زض هسیطیر زتیط ؾساز ضفاّی
 -5اًسهاب آلای ترسیاض حؿیي ظازُ زض هسیطیر گطٍُ تطق ٍ الىسطًٍیه
 -6اًسهاب آلای هْسی نالحی زض هسیطیر حطاؾر زاًكگاُ
 -7اًسهاب آلای زوسط لطتاًؼلی نازلی زض هسیطیر زحهیالذ زىویلی

 -8هجَظ ایجاز ؾاذسواى تاًه زجاضذ
 -9هجَظ فطٍـ ؾاذسواى تلَاض وطزؾساى
 -10هجَظ ٍاگصاضی هعضػِ زاًكگاُ
 -11زوسیس هسذ ضؾوی آظهایكی اػًا ّیاذ ػلوی
 -12هجَظ ضقس زاًكگاُ
 -13حك هسیطیر زاًكگاُ
 -14زؾسَض الؼول ّیاذ اجطای زكىیالذ ٍ اهَض ًیطٍی اًؿاًی غیط ّیاذ ػلوی زاًكگاُ
 -15زؼییي حؿاتطؼ زاًكگاُ
 -16افعایف حمَق اػًای ّیاذ ػلوی
 -17خطزاذر قْطیِ زؼسازی اظ واضقٌاؾاى
 -18هجَظ اؾسرسام ؾی ًفط واضقٌساؼ تِ نَضذ لطاضزازی
 -19هجَظ اؾسرسام اػًای ّیاذ ػلوی
 -20نسٍض هجَظ فؼالیر هطوع تْساقر ٍ هكاٍضُ زاًكگاُ
 -21زوسیس هسذ هاهَضیر زحهیلی اػًای ّیاذ ػلوی
-22زؾسَضالؼول ّای آئیي ًاهِ هالی ٍ هؼاهالزی
 -23چاضذ زكىیالزی جسیس زاًكگاُ

صورتجلسه مورخ 85/9/8
ؾَهیي ًكؿر اظ زٍهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس هْسی ظاّسی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی

ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -حاج اؾواػیل ًجاض  -زوسط ػیؿی ًرؼی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط هحوس ضيا
ضحیوی  -زوسط هجسثی قوؿی خَض  -زوسط هحوس جؼفط نسیك

 -1زؼییي زىلیف ًیطٍّای قطوسی
 -2نسٍض هجَظ تىاضگیطی ًیطٍّای قطوسی
 -3زهَیة انالحیِ هازُ  9اؾسرسام اػًای ّیاذ ػلوی
 -4زهَیة ولیاذ تَزجِ ؾال 1385
 -5اًسراب حؿاتطؼ

صورتجلسه مورخ 85/61/11
چْاضهیي ًكؿر اظزٍهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس هْسی ظاّسی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -حاج اؾواػیل ًجاض  -زوسط ػیؿی ًرؼی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط هحوس ضيا
ضحیوی  -زوسط هجسثی قوؿی خَض  -زوسط هحوس جؼفط نسیك

 -1اًسهاب آلای زوسط خطٍیع فسحی زض هسیطیر گطٍُ هٌْسؾی آب
 -2اًسهاب آلای زوسط هحوس حؿیي للی ظازُ زض هسیطیر گطٍُ جغطافیای َثیؼی

 -3اًسهاب آلای زوسط تاته ؾَضی زض هسیطیر گطٍُ هطزغ ٍ آتریعزاضی
 -4اًسهاب آلای زوسط فطظاز اؾىٌسضی زض هسیطیر اهَض فطٌّگی
 -5زوسیس هاهَضیر زحهیلی اػًای ّیاذ ػلوی
 -6زهَیة هجَظ اؾسرسام اػًای ّیاذ ػلوی
 -7تطضؾی اؾسرسام ً 10فط ػًَ ّیاذ ػلوی تِ نَضذ خیواًی
 -8زؼییي ًوایٌسُ وویؿیَى زائوی زض ّیاذ اجطای زكىیالذ ٍ اهَض ًیطٍی اًؿاًی غیط ّیاذ ػلوی
 -9ووه تِ نٌسٍق لطو الحؿٌِ واضوٌاى زاًكگاُ
 -10تطضؾی ووه تِ یىی اظ واضوٌاى زاًكگاُ
 -11تطضؾی اؾسرسام ً 20فط واضهٌس تِ نَضذ خیواًی
 -12تطضؾی ًاهِ هكاٍض هحسطم ٍظیط زض اضزثاٌ تا ؾي تاظًكؿسگی اػًای ّیاذ ػلوی ًوًَِ
 -13تطضؾی زؾسَضالؼول ًحَُ اًجام حؿاتطؾی زَؾٍ حؿلثطؼ هٌسرة ّیاذ اهٌا
 -14تطضؾی گعاضـ حؿاتطؾی زاًكگاُ زض ؾال 84
 -15تطضؾی زرفیف قْطیِ زاًكجَیاى قثاًِ هوساظ ػلوی ،فطٌّگی ٍ ٍضظقی
 -16تطضؾی هاهَضیر زحهیلی آلای ترسیاض ؾجازی
 -17تطضؾی ٍيؼیر اػًا ّیاذ ػلوی ضؾوی آظهایكی تا تیف اظ  5ؾال ؾاتمِ

صورتجلسه مورخ 86/7/15
خٌجویي ًكؿر اظزٍهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس هْسی ظاّسی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى

اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -حاج اؾواػیل ًجاض  -زوسط ػیؿی ًرؼی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط هحوس ضيا
ضحیوی  -زوسط هجسثی قوؿی خَض  -زوسط هحوس جؼفط نسیك

 -1تطضؾی ًاهِ هكاٍض ٍظیط زض اضزثاٌ تا ًوَزاض زكىیالزی ازاضُ ول اهَض فطٌّگی
 -2تطضؾی ًاهِ هؼاًٍر آهَظقی ٍظاضذ هسثَع زض اضزثاٌ تا اػًای ّیاذ ػلوی ًیوِ حًَضی
 -3تطضؾی ًاهِ هكاٍض ٍظیط زض اضزثاٌ تا آئیي ًاهِ هؿاتماذ ٍضظقی
 -4تطضؾی ًاهِ ؾطخطؾر حَظُ ػوطاًی زاًكگاُ زض ذهَل ػمس لطاضزاز
 -5زهَیة اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی زض خؿسْای اجطایی
 -6خطزاذر ووه ّعیٌِ تِ هسیطاى ٍاجس قطایٍ جْر ػسم اؾسفازُ اظ ذَزضٍ زٍلسی
 -7جاتجایی تركی اظ اػسثاضاذ جاضی تِ اػسثاضاذ زوله زاضایی ّای ؾطهایِ ای
 -8تطضؾی قیَُ ًاهِ زكَیك هماالذ چاج قسُ زض هجالذ هؼسثط
 -9تطضؾی زضذَاؾر هَؾؿِ حؿاتطؾی خاؾاضگاز احطاض
 -10هجَظ ذطیس ؾِ زؾسگاُ ازَتَؼ
 -11تطضؾی ٍيؼیر اػًای ّیاذ ػلوی زاًكگاُ وِ زا خایاى ؾال  86تیف اظ ؾِ ؾال زض ٍيؼیر اؾسرساهی ضؾوی آظهایكی زَلف
زاقسِ اًس
-12تطضؾی ٍيؼیر اػًای ّیاذ ػلوی هاهَض تِ زحهیل زض زاذل وكَض وِ هاهَضیر آًْا تیف اظ چْاض ؾال تِ ََل اًجاهیسُ اؾر
 -13تطضؾی ًاهِ هؼاٍى آهَظقی زاًكگاُ زض اضزثاٌ تا اؾسرسام خیواًی آلای ترسیاض جَاّطی زض هطزثِ هطتی
 -14ذطیس زٍ تلَن ؾاذسواى تا ٍ 32احس آخاضزواى تِ ػٌَاى ذَاتگاُ زاًكجَیی
ً -15حَُ زثسیل ٍيؼیر اػًای ّیاذ ػلوی خیواًی قسُ
 -16تطضؾی انالحیِ تَزجِ زفًیلی ؾال  ٍ 85تَزجِ زفًیلی ؾال 86
 -17هجَظ اؾسرسام ّیاذ ػلوی
 -18تطضؾی هطذهی آلای ضحور الِ هیطظایی

 -19تطضؾی هطذهی آلای تْوي تْطام ًػاز

صورتجلسه مورخ 87/1/18
قكویي ًكؿر اظزٍهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس هْسی ظاّسی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -حاج اؾواػیل ًجاض  -زوسط ػیؿی ًرؼی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط هحوس ضيا
ضحیوی  -زوسط هجسثی قوؿی خَض  -زوسط هحوس جؼفط نسیك

 -1تطضؾی اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی زض خؿسْای اجطایی
 -2تطضؾی زوسیس هسذ هاهَضیر زحهیلی ٍ هطذهی تسٍى حمَق اػًای ّیاذ ػلوی هاهَض تِ تِ زحهیل زض زاذل ٍ ذاج وكَض
 -3تطضؾی اًسمال  8هیلیاضز ضیال اظ اػسثاضاذ جاضی تِ ػوطاًی
 -4تطضؾی زغییط ٍيؼیر اؾسرساهی اػًای ّیاذ ػلوی اظ خیواًی تِ ضؾوی آظهایكی
ً -5حَُ اػُای خایِ زكَیمی تِ اػًای ّیاذ ػلوی
 -6تطضؾی ًاهِ هكاٍض ٍظیط زض اضزثاٌ تا فطاّن ًوَزى قطور اػًای ّیاذ ػلوی زض جكٌَاضُ قْیس ضجایی
 -7تطضؾی ًاهِ هؼاًٍر آهَظقی زاًكگاُ زض اضزثاٌ تا جصب ً 8فط ّیاذ ػلوی
 -8تطضؾی ًاهِ هؼاًٍر آهَظقی زاًكگاُ زض اضزثاٌ تا زرفیف قْطیِ زاًكجَیاى واضزاًی زٍضُ قثاًِ
 -9تطضؾی گعاضـ حؿاتطؾی زاًكگاُ زض ؾال 85
 -10هجَظ قطٍع تِ واض هجسز ذاًن َیثِ فسٍی ٍ آلای اتطاّین تسذكاى
 -11تطضؾی انالحیِ تَزجِ زفًیلی ؾال  ٍ 86ولیلر تَزجِ زفًیلی ؾال 87

 -12زؼییي حؿاتطؼ زاًكگاُ

صورتجلسه مورخ 87/6/11
ّفسویي ًكؿر اظزٍهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس هْسی ظاّسی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -حاج اؾواػیل ًجاض  -زوسط ػیؿی ًرؼی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط هحوس ضيا
ضحیوی  -زوسط هجسثی قوؿی خَض  -زوسط هحوس جؼفط نسیك

 -1تطضؾی تطًاهِ جاهغ زَؾؼِ آهَظقی زاًكگاُ وطزؾساى
 -2تطضؾی زؼییي هیعاى حك السسضیؽ اػًای ّیاذ ػلوی
 -3تطضؾی اػُای خایِ تِ اػًای ّیاذ ػلوی حاٍظ ضزثِ زض جكٌَاضُ ّای تیي الوللی
 -4تطضؾی اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی زض خؿسْای اجطایی
 -5تطضؾی زوسیس هاهَضیر زحهیلی اػًای ّیاذ ػلوی
 -6تطضؾی ًاهِ هؼاًٍر زاًكجَیی زاًكگاُ زض ذهَل خطزاذر حك العحوِ تِ هطتیاى هسرهم ٍضظقی وِ زض اؾسرسام زاًكگاُ ًوی
تاقٌس
 -7تطضؾی ًاهِ هكاٍض ٍظیط زض ذهَل آلای زوسط ضٍؾسا
 -8زؼییي يطیة حمَق اػًای ّیاذ ػلوی زض ؾال  ٍ 87تطلطاضی فَق الؼازُ جصب
 -9تطضؾی زضذَاؾر هاهَضیر زحهیلی تا ّعیٌِ قرهی آلای ػلیطيا ػثساُ خَضی ػًَ ّیاذ ػلوی ضؾوی آظهایكی زض همُغ زوسطی
 -10تطضؾی ًاهِ هؼاًٍر زاًكجَیی زاًكگاُ زض ذهَل زثسیل تِ احؿي ًوَزى زضنسی اظ واالّای یاضاًِ ای

 -11تطضؾی ًاهِ زض ذهَل اؾسفازُ اظ اػُا یه خایِ زكَیمی تِ اػًا ّیاذ ػلوی زض لالة َطح زمَیر تطای هسذ ظهاى هكرم
 -12تطضؾی حك هسیطیر خؿسْای غیط ههَب
 -13زهَیة تَزجِ زفهیلی ؾال 87

صورتجلسه مورخ 88/8/8
ّكسویي ًكؿر اظزٍهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس هْسی ظاّسی
هكاٍض ٍظیط ٍ هسیط ول زفسط ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -حاج اؾواػیل ًجاض  -زوسط ػیؿی ًرؼی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط هحوس ضيا
ضحیوی  -زوسط هجسثی قوؿی خَض  -زوسط هحوس جؼفط نسیك

 -1افعایف حمَق اػًای ّیا ذ ػلوی زض ؾال 88
 -2افعایف حمَق واضوٌاى غیط ّیاذ ػلوی زض ؾال 88
 -3انالح هازُ  29آئیي ًاهِ هالی ٍ هؼاهالزی

صورتجلسه مورخ 88/8/18
ًْویي ًكؿر اظزٍهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس هْسی ظاّسی
هكاٍض ٍظیط ٍ هكاٍض ٍظیط ٍ ضئیؽ هطوع ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ  :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط غالهحؿیي ضحیوی

ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط غالهحؿیي وطیوی زٍؾساى
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ؾیس اؾؼس قید االؾالهی -حاج اؾواػیل ًجاض  -زوسط ػیؿی ًرؼی  -زوسط ػثسا ...ؾلیوی  -زوسط هحوس ضيا
ضحیوی  -زوسط هجسثی قوؿی خَض  -زوسط هحوس جؼفط نسیك

 -1تطضؾی اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی زض خؿسْای اجطایی
 -2اؾسرسام ً 2فط واضقٌاؼ تِ نَضذ خیواًی
 -3زهَیة تَزجِ زفهیلی ؾال  ٍ 88انالحیِ تَزجِ زفهیلی ؾال 87
 -4تطضؾی گعاضـ حؿاتطؾی زاًكگاُ زض ؾال 86
 -5تطضؾی هاهَضیر زحهیلی آلای ػثسالرالك احوسی ػًَ ّیا ػلوی ضؾوی آظهایكی زاًكگاُ
 -6تطضؾی ًاهِ هكاٍض ٍظیط زض ذهَل هیعاى همطضی اضظی فطنر هُالؼازی اػًای ّیاذ ػلوی زض ؾال 88
 -7زوسیس اجطای زؾسَضالؼول الحاق هَازی تِ آئیي ًاهِ ًحَُ هحاؾثِ ٍاحسّای هؼازل آهَظقی
 -8تطضؾی هطذهی تسٍى حمَق آلای احوس هطاز ًؿة ػًَ ّیاذ ػلوی زاًكگاُ
 -9تطضؾی زوسیس قطٍع تِ واض ذاًن َیثِ فسٍی زض هطزثِ هطتی
 -10زؼییي حسالل اهسیاظ الظم اظ آئیي ًاهِ اضزما تطای زثسیل ٍيؼیر اػًای ّیاذ ػلوی خیواًی تِ ضؾوی آظهایكی
 -11جاتجایی اػسثاضاذ ّعیٌِ ای ٍ زوله زاضاییْای ؾطهایِ ای
 -12تطضؾی ًاهِ هؼاٍى ازاضی ٍ هالی زض ذهَل جصب ً 30فط ػًَ ّیاذ ػلوی
 -13زؼییي هیعاى اػسثاضاذ زض اذسیاض ضئیؽ زاًكگاُ (تِ نَضذ ذاضج اظ قوَل)
 -14تطضؾی خطزاذر ووه ّعیٌِ تِ هسیطاى ٍاجس قطایٍ جْر ػسم اؾسفازُ اظ ذَزضٍ زٍلسی
 -15تطضؾی ًاهِ هكاٍض ٍظیط زض ذهَل تاظذطیس هطذهی اؾسحمالی اػًای ّیاذ ػلوی
 -16تطضؾی ًاهِ هكاٍض ٍظیط زض ذهَل ذٍ هكی ٍ يَاتٍ حمَق هالىیر فىطی زض هَؾؿاذ ػلوی ٍ خػٍّكی
 -17تطضؾی ًاهِ هكاٍض ٍظیط زض ذهَل ًحَُ اًسراب اؾسازاى هوساظ
 -18ووه تِ نٌسٍق لطو الحؿٌِ واضوٌاى زاًكگاُ

 -19تطضؾی ًاهِ هؼاٍى ازاضی ٍ هالی زض ذهَل زطزیة ٍ زٌظین ؾاػاذ واض
 -20تطضؾی اؾاؾٌاهِ هطوع ضقس ٍاحسّای فٌاٍضی زاًكگاُ
 -21تطضؾی ًاهِ هؼاٍى ازاضی ٍ هالی زض ذهَل جصب واضقٌاؼ تِ نَضذ لطاضزاز واض هؼیي
 -22زؼییي حؿاتطؼ زاًكگاُ

جلؿِ هَضخ 89/5/4
اٍلیي ًكؿر اظؾَهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط واهطاى زاًكجَ
هكاٍض ٍظیط ٍ هكاٍض ٍظیط ٍ ضئیؽ هطوع ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ  :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط حؿیي ًازضی هٌف
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى  ٍ :زتیط ّیاذ اهٌا زوسط جْاًكیط اهیٌی
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط اتطاّین خَض جن -ػلیطيا قْثاظی  -زوسط ؾیس یحیی یثطتی  -زوسط هحوس وطهی ضاز -ؾطزاض ؾطزیح زٍم
خاؾساض جالل ًرؼی

 -1تطضؾی اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی خیواًی زض خؿسْای اجطایی زاًكگاُ
 -2زؼییي تاض هالی حسالل ٍاحس هَظف اػًای ّیاذ ػلوی آهَظقی ٍ خػٍّكی
 -3تطضؾی ًاهِ هكا ٍض ٍظیط زض ذهَل ًحَُ خطزاذر حك العحوِ واضقٌاؾاى ٍ هكاٍضاى خاضُ ٍلر هطاوع زاًكجَیی
 -4تطضؾی زوسیس هاهَضیر زحهیلی اػًای ّیاذ ػلوی هاهَض تِ زحهیل
 -5انالح حس ًهاب هؼاهالذ
 -6تطضؾی ًاهِ هسیط ول هحسطم زفسط ًظاضذ ٍ اضظیاتی آهَظـ ػالی زض ذهَل زرهیم  80قواضُ هجَظ اؾسرسام ّیاذ ػلوی
-7زوسیس ههَتِ چْاضزّن ّیاذ اهٌای هَضخ  88/4/28زض ذهَل خطزاذر ووه ّعیٌِ ذَزضٍ تِ هسیطاى ٍاجس قطایٍ
-8زؼییي هیعاى حك هؿىي اػًای ّیاذ ػلوی

 -9تطضؾی گعاضـ حؿاتطؾی ؾال  1387زاًكگاُ
 -10زؼییي هیعاى اػسثاضاذ زض اذسیاض ضئیؽ زاًكگاُ ( تهَضذ ذاضج اظ قوَل)
 -11افعایف يطیة فَق الؼازُ ٍیػُ اػًای ّیاذ ػلوی
 -12تطضؾی زؼییي حؿاتطؼ زاًكگاُ زض ؾالْای 89 ٍ 88
 -13تطضؾی زضذَاؾر هطذهی تسٍى حمَق احوس وطیوی
 -14افعایف حمَق اػًای ّیاذ ػلوی زض ؾال 89
 -15افعایف حمَق واضوٌاى غیط ّیاذ ػلوی زض ؾال 89
 -16زهَیة انالحیِ تَزجِ زفهیلی ؾال 88
 -17زهَیة تَزجِ زفهیلی ؾال 89
 -18حك هسیطیر ضئیؽ زاًكگاُ

صورتجلسه مورخ 91/8/66
زٍهیي ًكؿر اظؾَهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط واهطاى زاًكجَ
هكاٍض ٍظیط ٍ هكاٍض ٍظیط ٍ ضئیؽ هطوع ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ  :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط حؿیي ًازضی هٌف
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط جْاًكیط اهیٌی
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط اتطاّین خَض جن -ػلیطيا قْثاظی  -زوسط ؾیس یحیی یثطتی  -زوسط هحوس وطهی ضاز -ؾطزاض ؾطزیح زٍم
خاؾساض جالل ًرؼی

 -1تطضؾی اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی خیواًی زض خؿسْای اجطایی زاًكگاُ
 -2انالح هازُ  5آئیي ًاهِ ًحَُ هحاؾثِ ٍاحسّای هؼازل آهَظقی ٍ زثهطُ شیل آى
 -3تطضؾی زوسیس هاهَضیر زحهیلی اػًای ّیاذ ػلوی هاهَض تِ زحهیل

 -4تطضؾی ًاهِ ٍظاضذ زض هَضز اذسهال  5هجَظ اؾسرسام ّیاذ ػلوی
 -5تطضؾی ًاهِ ٍظاضذ زض ذهَل جصب آلایاى ضيا ظاضػی ،نازق ؾلیواًی ٍ ذاًن فاَوِ زاًكفط زض هطزثِ هطتی
 -6تطضؾی ههَتِ قَضای زاًكگاُ زض ذهَل زفىیه زاًكىسُ ازتیاذ ٍ ػلَم اًؿاًی تِ زاًكىسُ ازتیاذ ٍ ظتاًْای ذاضجی ٍ زاًكىسُ
ػلَم اًؿاًی ٍ اجسواػی
 -7تطضؾی خصیطـ زاًكجَی ذاضجی زض زاًكگاُ
 -8زؼییي اػًای حمیمی وویؿیَى زائوی ّیاذ اهٌا
 -9تطضؾی خصیطـ زاًكجَ هاظاز تط ظطفیر ؾْویِ آهَظـ ضایگاى
 -10تطضؾی تطلطاضی فَق الؼازُ جصب ّیاذ اهٌای واضوٌاى غیط ّیاذ ػلوی
 -11زؼییي هیعاى اػسثاضاذ زض اذسیاض ضئیؽ زاًكگاُ ( زض ؾال )90
 -12تطضؾی اًسهاب هسیط زفسط َطحْای ػوطاًی زاًكگاُ
 -13تطضؾی انالحیِ تَزجِ زفهیلی ؾال  ٍ 89تَزجِ زفهیلی 90
 -14تطضؾی گعاضـ حؿاتطؾی ؾال 88
 -15تطضؾی ًاهِ ٍظاضذ زض ذهَل زجْیع اًجوٌْای ػلوی زاًكجَیی
 -16تطضؾی اػعام اػًای ّیاذ ػلوی زاًكگاُ تِ فطنر هُالؼازی
 -17تطضؾی ٍيؼیر وسة هَجَز زض اًثاض هطوعی زاًكگاُ
 -18تطضؾی زؼییي حؿاتطؼ زاًكگاُ زض ؾال هالی 90 ٍ 89 ،88
 -19ایجاز هؼاًٍر فطٌّگی ٍ اجسواػی تِ اؾسٌاز ًاهِ ٍظیط
 -20تطضؾی هجَظ فطٍـ ذَاتگاُ زاًكجَیی قْطن ؾؼسی تِ هٌظَض زثسیل تِ احؿي ًوَزى آى
 -21تطضؾی زضذَاؾر هطذهی تسٍى حمَق آلای ؾجاز هحثی ػًَ ّیاذ ػلوی زاًكگاُ
 -22افعایف حمَق اػًای ّیاذ ػلوی زض ؾال 90
 -23افعایف حمَق واضوٌاى غیط ّیاذ ػلوی زض ؾال 90

صورتجلسه مورخ 96/1/67

ؾَهیي ًكؿر اظؾَهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط واهطاى زاًكجَ
هكاٍض ٍظیط ٍ هكاٍض ٍظیط ٍ ضئیؽ هطوع ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ  :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط حؿیي ًازضی هٌف
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط جْاًكیط اهیٌی
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط اتطاّین خَض جن -ػلیطيا قْثاظی  -زوسط ؾیس یحیی یثطتی  -زوسط هحوس وطهی ضاز -ؾطزاض ؾطزیح زٍم
خاؾساض جالل ًرؼی

-1تطضؾی اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی زض خؿسْای اجطایی
 -2تطضؾی زوسیس هاهَضیر زحهیلی اػًای ّیاذ ػلوی
 -3زؼییي هیعاى اػسثاضاذ زض اذسیاض ضئیؽ زاًكگاُ زض ؾال 91
 -4تطضؾی ًوَزاض ؾاظهاًی جسیس زاًكگاُ
 -5زهَیة آییي ًاهِ اؾسرساهی اػًای ّیاذ ػلوی زاًكگاُ وطزؾساى
 -6زهَیة آئیي ًاهِ اؾسرساهی اػًای غیط ّیاذ ػلوی زاًكگاُ وطزؾساى
 -7زهَیة آئیي ًاهِ هالی ٍ هؼاهالزی زاًكگاُ وطزؾساى
 -8زهَیة آئیي ًاهِ ؾاظهاى ازاضی ٍ زكىیالزی زاًكگاُ وطزؾساى
 -9زسٍیي َطح جاهغ فطٌّگی زاًكگاُ
 -10تطضؾی زضذَاؾر هاهَضیر زحهیلی تا ّعیٌِ قرهی آلای واهطاى ًَترر ٍویلی ػًَ ّیاذ ػلوی ضؾوی آظهایكی
 -11تطضؾی هجَظ فطٍـ ذَزضٍّای فطؾَزُ زاًكگاُ
 -12تطضؾی اؾسرسام خیواًی اػًای ّیاذ ػلوی
 -13تطضؾی خطزاذر ػلی الحؿاب تِ خیواًىاضاى زض لثال هُالثاذ زاییس قسُ
 -14تطضؾی انالح لطاضزاز احساش ؾاظهاى هطوعی زاًكگاُ وطزؾساى

 -15تطضؾی زضذَاؾر هطذهی تسٍى حمَق اػًای ّیاذ ػلوی زاًكگاُ
 -16تطضؾی آئیي ًاهِ خطزاذر حك العحوِ زاٍضی ،ػَاهل اجطایی ٍ فٌی تطگعاضی هؿاتماذ
 -17تطضؾی ووه تِ نٌسٍق ضفاُ ّیاذ ػلوی اظ هحل زضآهسّای اذسهانی زاًكگاُ
 -18تطضؾی ووه هالی تِ نٌسٍق زؼاٍى زحهیلی زاًكجَیاى اظ هحل اػسثاضاذ ذاضج اظ قوَل
 -19تطضؾی ًاهِ هؼاٍى آهَظقی ٍظاضذ زض ذهَل افعایف حك السسضیؽ هاظاز تط ؾمف ههَب
 -20تطضؾی انالحیِ تَزجِ زفهیلی ؾال  ٍ 90تَزجِ زفهیلی ؾال 91
 -21تطضؾی زؾسَضالؼول ًحَُ هحاؾثِ قْطیِ زاًكجَیاى زض ذاضج اظ ؾٌَاذ هجاظ
 -22تطضؾی زاؾیؽ خطزیؽ زاًكگاّی
 -23تطضؾی ضاُ اًساظی زاًكىسُ ّای الواضی ههَتِ زٍض اٍل ؾفط ّیاذ هحسطم زٍلر زض اؾساى وطزؾساى
 -24تطضؾی گعاضـ حؿاتطؾی ؾال  89زاًكگاُ
 -25تطضؾی جاتجایی هاًسُ اػسثاضاذ ّعیٌِ ای ٍ زوله زاضائیْای ؾطهایِ ای
 -26تطضؾی آئیي ًاهِ زكَیك زاًكجَیاى قایؿسِ
 -27زؼییي حؿاتطؼ تطای ؾال هالی  91زاًكگاُ
 -28تطضؾی هجَظ اؾسرسام ً 40فط واضقٌاؼ تِ نَضذ لطاضزاز واض هؼیي
 -29تطضؾی ضایگاى وطزى قْطیِ زاًكجَیاى ذاضجی ٍ ػَزذ قْطیِ گطفسِ قسُ اظ آًْا
 -30تطضؾی زثسیل ٍيؼیر آلای ضحواى حالج اظ واضهٌسی تِ ّیاذ ػلوی ضؾوی آظهایكی
 -31زؼییي يطیة حمَق اػًای ّیاذ ػلوی ٍ اػًای غیط ّیاذ ػلوی زض ؾال 91
 -32افعایف يطایة فَق الؼازُ جصب اػًای ّیاذ ػلوی زاًكگاُ وطزؾساى

صورتجلسه مورخ 91/1/68
چْاضهیي ًكؿر اظؾَهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط واهطاى زاًكجَ

هكاٍض ٍظیط ٍ هكاٍض ٍظیط ٍ ضئیؽ هطوع ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ  :زوسط هْسی ایطاًوٌف
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط حؿیي ًازضی هٌف
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط جْاًكیط اهیٌی
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط اتطاّین خَض جن -ػلیطيا قْثاظی  -زوسط ؾیس یحیی یثطتی  -زوسط هحوس وطهی ضاز -ؾطزاض ؾطزیح زٍم
خاؾساض جالل ًرؼی

 -1تطضؾی اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی زض خؿسْای اجطایی
 -2تطضؾی زضذَاؾر زوسیس هاهَضیر زحهیلی آلای نالح السیي هَالًایی ػًَ ّیاذ ػلوی زاًكگاُ
 -3تطضؾی زضذَاؾر هطذهی تسٍى حمَق اػًای ّیاذ ػلوی
 -4تطضؾی گعاضـ حؿاتطؾی ؾال 90
 -5تطضؾی اذص هجَظ فؼالیر تطای خطؾٌل لطاضزازی زض هكاغل هالی
 -6تطضؾی اذص هجَظ ٍاگصاضی حك اؾسفازُ اظ اهَال غیط هٌمَل هاظاز تط احسیاج زاًكگاُ تِ اقرال (حمیمی ٍ حمَلی) تِ ََض هَلر
 -7تطضؾی افعایف حس ًهاب هؼاهالذ زٍلسی
 -8تطضؾی زؼییي زىلیف خطزاذسْای غیط لُؼی ؾٌَاذ گصقسِ زاًكگاُ
 -9تطضؾی تَزجِ زفهیلی ؾال  92زاًكگاُ
 -10تطضؾی ًحَُ اجطای آئیي ًاهِ ّای اؾسرساهی اػًای غیط ّیاذ ػلوی ههَب ّیاذ اهٌا هَضخ  91/2/17زاًكگاُ
 -11تطضؾی جاتجایی هاًسُ اػسثاضاذ زوله زاضائی ٍ ؾطهایِ ای
 -12انالح تٌس  2جسٍل ههَتِ ّ 25یاذ اهٌا هَضخ  91/2/17زض ذهَل زىویل زىویل ؾاظهاى هطوعی زاًكگاُ
 -13تطضؾی اًسمال هاًسُ ٍجَُ زضآهسّای اذسهانی زض ترف ّعیٌِ ای تِ حؿاب زوله زاضائیْای ؾطهایِ ای
 -14تطضؾی زؼییي يطیة حمَق اػًای ّیاذ ػلوی ٍ غیط ػلوی ؾال 92
 -15تطضؾی انالحیِ تَزجِ زفهیلی ؾال 91
 -16تطضؾی زؼییي هیعاى اػسثاضاذ زض اذسیاض ضئیؽ زاًكگاُ زض ؾال 92
 -17تطضؾی هاهَضیر زحهیلی آلایاى ویَاى تاتایی ٍ هحوس آظاز جاللی ظازُ اظ واضهٌساى ضؾوی

 -18تطضؾی اؾسرسام آلایاى حؿیي قطیؼسی ًػاز ٍ جَاز ززُ جاًی زض هطزثِ هطتی
 -19تطضؾی الحاق یه زثهطُ تِ هازُ  98آئیي ًاهِ اؾسرساهی اػًای ّیاذ ػلوی
 -20تطضؾی زؼییي حؿاتطؼ زض ؾال هالی  93 ٍ 92زاًكگاُ
 -21ایجاز ٍ انالح گطٍّْای آهَظقی ٍ خػٍّكی زاًكگاُ وطزؾساى
 -22تطضؾی زثسیل ٍيؼیر ًیطٍّای قطوسی زاًكگاُ

صورتجلسه مورخ 91 / 61/66
خٌجویي ًكؿر اظؾَهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط ضيا فطجی زاًا
هكاٍض ٍظیط ٍ هكاٍض ٍظیط ٍ ضئیؽ هطوع ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ  :زوسط ؾؼیس ؾوٌاًیاى
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط ػیؿی ًرؼی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط جْاًكیط اهیٌی
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط اتطاّین خَض جن -ػلیطيا قْثاظی  -زوسط ؾیس یحیی یثطتی  -زوسط هحوس وطهی ضاز -ؾطزاض ؾطزیح زٍم
خاؾساض جالل ًرؼی

 -1گعاضـ هَؾؿِ
 -2گعاضـ حؿاتطؾی ؾال  91زاًكگاُ
 -3زهَیة ًوَزاض زفهیلی زاًكگاُ وطزؾساى
 -4زؼییي ٍيؼیر واضقٌاؾاى زفسط َطحْای ػوطاًی زاًكگاُ
 -5زؼییي ؾمف قْطیِ زٍضُ ّای زحهیالذ زىویلی زض خطزیؽ هؿسمل زاًكگاُ وطزؾساى
 -6تىاضگیطی خطؾٌل لطاضزازی قاغل زض خؿسْای هالی زاًكگاُ
 -7نسٍض هجَظ احساش یه ٍاحس گلراًِ زحمیمازی زض زاًكگاُ
 -8اًسمال تركی اظ اػسثاضاذ زضآهسّای اذسهانی زاًكگاُ تِ حؿاب زوله زاضائیْای ؾطهایِ ای

 -9زؼییي ٍيؼیر آلای ایطج ًجن السیٌی ػًَ ّیاذ ػلوی ضؾوی آظهایكی زاًكگاُ
 -10زؼییي ٍيؼیر آلای ػُاالِ ضؾسگاض
 -11انالح ههَتِ تیؿر ٍ خٌجن ّیاذ اهٌا  91/2/17زض ذهَل ووه تِ احساش ٍ ازوام خطٍغُ ذَاتگاُ ذَاّطاى
 -12زثهطُ  3هازُ  13فهل ؾَم آئیي ًاهِ هالی ٍ هؼاهالزی زاًكگاُ ههَب 90/12/27
 -13نسٍض هجَظ اجاضُ هعضػِ ّای زاًكگاُ تِ ترف ذهَنی
 -14تطضؾی نسٍض اجاضُ اهَال غیط هٌمَل زاًكگاُ تِ ترف ذهَنی
 -15تطضؾی انالح ههَتِ زّن ّیاذ اهٌا  92/2/18زض ذهَل زاهیي تاض هالی اجطای آئیي ًاهِ اؾسرساهی اػًای غیط ّیاذ ػلوی
 -16تطضؾی اذص هجَظ زؿْیالذ تاًىی زَؾٍ زاًكگاُ
 -17افعایف ٍزیؼِ ذَاتگاّْای اؾسیجاضی ٍ ذَزگطزاى زاًكگاُ اظ هحل زضآهسّای اذسهانی
 -18زؼییي اػسثاضاذ زض اذسیاض ضئیؽ زاًكگاُ زض ؾال 93
 -19اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی زض خؿسْای اجطایی زاًكگاُ
 -20انالح ههَتِ تیؿسن ّیاذ اهٌا هَضخ  92/2/18زض ذهَل زؼییي حؿاتطؼ زاًكگاُ زض ؾال 92
 -21زهَیة انالحاذ آئیي ًاهِ اؾسرساهی اػًای غیط ّیاذ ػلوی
 -22زؼییي يطیة حمَق اػًای ّیاذ ػلوی زض ؾال 93
 -23هَيَع انالح هازُ  57آئیي ًاهِ اؾسرساهی اػًای ّیاذ ػلوی زض ذهَل افعایف فَق الؼازُ ٍیػُ

صورتجلسه مورخ 98/8/11
اٍلیي ًكؿر اظچْاضهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس ػلی ًجفی
هكاٍض ٍظیط ٍ هكاٍض ٍظیط ٍ ضئیؽ هطوع ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ  :زوسط ؾؼیس ؾوٌاًیاى
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط ػیؿی ًرؼی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط فطزیي اذاللیاى َاب

اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ػیؿی ًرؼی -هٌْسؼ ػثسالوحوس ظاّسی  -زوسط حاهس لازضهعی  -زوسط هٌهَض غالهی -زوسط ػثسا ...ؾلیوی
 -زوسط ػلیطيا زضٍیكی

 -1تطضؾی گعاضـ هَؾؿِ
 -2تطضؾی تَزجِ زفهیلی ؾال  92زاًكگاُ
 -3تطضؾی گعاضؼ حؿاتطؾی ؾال  92زاًكگاُ
 -4تطضؾی تَزجِ زفهیلی ؾال  93زاًكگاُ
 -5تطضؾی ًوَزاض زفهیلی زاًكگاُ وطزؾساى
 -6تطضؾی افعایف حس ًهاب هؼاهالذ زٍلسی
 -7تطضؾی زثسیل ٍيؼیر واضوٌاى غیط ّیاذ ػلوی
 -8تطضؾی اًسمال تركی اظ اػسثاضاذ زضآهسّای اذسهانی زاًكگاُ تِ حؿاب زوله زاضائیْای ؾطهایِ ای
 -9تطضؾی اًسمال  5هیلیاضز ضیال اظ اػسثاضاذ ّعیٌِ ای تِ حؿاب زوله زاضائیْای ؾطهایِ ای
 -10تطضؾی ًحَُ شذیطُ ٍ تاظذطیس هطذهی اػًای ّیاذ ػلوی قاغل زض خؿسْای غیط ههَب ؾساضُ زاض
 -11تطضؾی ًحَُ زؼییي فَق الؼازُ هسیطیر ضٍؾای زاقگاُ ٍ هَؾؿاذ آهَظـ ػالی
 -12تطضؾی تطگعاضی وٌفطاًؽ تیي الوللی ؾىًَسگاّْای فمیط ًكیي قْطی زض زاًكگاُ وطزؾساى
 -13تطضؾی زضذَاؾر اؾسرسام چْاضزُ ًفط ّیاذ ػلوی زض زاًكگاُ
 -14تطضؾی نسٍض هجَظ ّعیٌِ وطز زضآهس اذسهانی هجسوغ زحمیمازی وكاٍضظی زّگالى
 -15تطضؾی زوسیس ذسهر خطؾٌل لطاضزازی قاغل زض خؿسْای هالی زاًكگاُ
 -16تطضؾی انالح تٌس  2ههَتِ تیؿر ٍؾَم ّیاذ اهٌا هَضخ  91/2/17زض ذهَل احساش زاًكىسُ ػلَم خایِ ٍ هٌْسؾی تیجاض
 -17تطضؾی اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی خیواًی زض خؿسْای اجطایی زاًكگاُ
 -18تطضؾی افعایف قْطیِ زاًكجَیاى زٍضُ قثاًِ (ًَتر زٍم)
 -19تطضؾی ًحَُ شذیطُ ٍ تاظذطیس هطذ هی اؾسحمالی اػًای ّیاذ ػلوی هاهَض زض خؿسْای اجطایی ؾاظهاًی ؾایط هَؾؿاذ ٍاتؿسِ تِ
ٍظاضذ ػلَم

 -20تطضؾی زضذَاؾر هاهَضیر زحهیلی آلای ترسیاض حؿیي ظازُ ػًَ ّیاذ ػلوی زاًكگاُ
 -21تطضؾی زضذَاؾر هاهَضیر زحهیلی آلای ترسیاض جَاّطی ػًَ ّیاذ ػلوی خیواًی زاًكگاُ
 -22تط ضؾی انالح ًحَُ خطزاذر زفاٍذ زُثیك تِ ًیطٍّای لطاضزازی قاغل زض حَظُ هسیطیر اهَض فٌی ٍ ًظاضذ تط َطحْای ػوطاًی
 -23تطضؾی نسٍض هجَظ اؾسرسام زٍ ًفط واضقٌاؼ تطای زاًكىسُ ػلَم خایِ ٍ هٌْسؾی تیجاض
 -24تطضؾی اؾسرسام لطاضزازی چْاض ًفط واضقٌاؼ ذثطُ جْر واض زض آظهایكگاّْای ػلَم خایِ ،هٌْسؾی ٍ وكاٍضظی ٍ ٍاحس فٌاٍضی
اَالػاذ زاًكگاُ وطزؾساى
 -25تطضؾی خطزاذر ووه ّعیٌِ ّای هؿسمین ٍ غیط هؿسمین ضفاّی هازُ یه خیَؾر قواضُ  5زؾسَضالؼول خطزاذر ووىْای ضفاّی
آئیي ًاهِ اؾسرساهی اػًای غیط ّیاذ ػلوی
 -26تطضؾی زوسیس زٍضُ خیواًی آلای جویل جؼفطی ػًَ ّیاذ ػلوی زاًكگاُ
 -27تطضؾی هاهَضیر ذسهسی آلای حاهس لازضهعی ػًَ ّیاذ ػلوی خیواًی زاًكگاُ تِ هجلؽ قَضای اؾالهی
 -28تطضؾی نسٍض هجَظ خطزاذر حك غصا تِ اػًای ّیاذ ػلوی

صورتجلسه مورخ 98/6/19
زٍهیي ًكؿر اظچْاضهیي زٍضُ ّیاذ اهٌای زاًكگاُ وطزؾساى
ٍظیط ػلَم ،زحمیماذ ٍ فٌاٍضی :زوسط هحوس فطّازی
هكاٍض ٍظیط ٍ ضئیؽ هطوع ّیازْای اهٌا ٍ ّیاذ ّای هویعُ  :زوسط ػلی انغط ضؾسوی اتَؾؼیسی
ضئیؽ وویؿیَى زائوی :زوسط ػیؿی ًرؼی
ضئیؽ زاًكگاُ وطزؾساى ٍ زتیط ّیاذ اهٌا :زوسط فطزیي اذاللیاى َاب
اػًای حمیمی ّیاذ اهٌا :زوسط ػیؿی ًرؼی -هٌْسؼ ػثسالوحوس ظاّسی  -زوسط حاهس لازضهعی  -زوسط هٌهَض غالهی -زوسط ػثسا ...ؾلیوی
 -زوسط ػلیطيا زضٍیكی

 -1گعاضـ هَؾؿِ
 -2زسٍیي اؾسطازػی زاًكگاُ وطزؾساى

 -3اًسراب اػًای وویؿیَى زائوی زاًكگاُ
 -4زؼییي حؿاتطؼ تطای ؾال هالی  93زاًكگاُ
 -5زؼییي هیعاى اػسثاضاذ زض اذسیاض ضئیؽ زاًكگاُ زض ؾال 1394
 -6زؼییي يطیة حمَق اػًای ّیاذ ػلوی زض ؾال 1394
 -7انالح ههَتِ زٍاظزّن ّیاذ اهٌا هَضخ  92/12/19زاًكگاُ زض ذهَل افسساح حؿاتْای زٍ هٌظَضُ
 -8زهَیة اؾاؾٌاهِ خیكٌْازی خطزیؽ ذَزگطزاى زاًكگاُ
 -9زؼییي يطیة فَق الؼازُ جصب اػًای ّیاذ ػلوی تطای ؾایط قْطّای اؾساى وطزؾساى
 -10زؼییي هثالغ زاٍضی خطًٍسُ ّای اضزماء ،خایاى ًاهِ ّای اضقس ٍ زوسطی ٍ ههاحثِ آظهَى ٍضٍزی اهسحاى جاهغ ،خطٍخَظال ،خایاى ًاهِ
زٍضُ زوسطی ،آظهًَْای الودیاز ّای زاًكجَیی ٍ ظتاى زاًكگاُ
 -11زؼییي ٍاحس هَظف تا وؿط ٍاحس هَظف ّیاذ ػلوی زض خؿسْای هسیطیسی
 -12زؼییي حسالل ٍ حساوثط يطیة فَق الؼازُ هسیطیر اػًای ّیا ػلوی ههَب زض خؿسْای هسیطیسی
 -13اًسهاب اػًای ّیاذ ػلوی خیواًی زض خؿسْای اجطایی زاًكگاُ
 -14زؾسَضالؼول ًحَُ خطزاذر ّعیٌِ ّای فطنر هُالؼازی ذاضج اظ وكَض اػًای ّیاذ ػلوی
 -15زؾسَضالؼول ًحَُ خطزاذر ّعیٌِ اضائِ هماالذ زض وٌفطاًؿْای تیي الوللی ذاضج اظ وكَض تِ اػًای ّیاذ ػلوی
 -16زؼییي هیعاى فَق الؼازُ تسی آب ٍ َّای تطای واضوٌاى غیط ّیاذ ػلوی
 -17خطزاذر ّعیٌِ ایاب ٍ شّاب تِ اػًای ّیاذ ػلوی هؿسمط زض زفسط هطوعی زض قْط زْطاى
 -18زؼییي هثلغ حك السسضیؽ هسضؾیي ٍ حك العحوِ وازض ازاضی زتیطؾساًْای ٍاتؿسِ تِ زاًكگاُ
 -19انالح ههَتِ چْاضم ّیاذ اهٌاء هَضخ  92/12/19زض ذهَل زثسیل ٍيؼیر آلای هجسثی هحوسی تِ لطاضزاز واض هؼیي
 -20زضذَاؾر هسمايی هاهَضیر آلای ذالس نازلی انحاب تِ زاًكگاُ اظ ازاضُ هیطاش فطٌّگی اؾساى وطزؾساى
 -21زثسیل ٍيؼیر آلای ایَب ؾلیوی اظ واضوٌاى غیط ّیاذ ػلوی
 -22انالح ههَتِ خٌجن ّیاذ اهٌاء هَضخ  92/12/19زض ذهَل ٍيؼیر آلای ایطج ًجن السیٌی
 -23زضذَاؾر زوسیس هاهَضیر زحهیلی آلای ترسیاض جَاّطی ػًَ ّیا ػلوی خیواًی زاًكگاُ
 -24اّساء یه زؾسگاُ ذَزضٍ هیٌی تَؼ اؾماَی هسل ؾال  1370تِ ؾاظهاى ظًساًْای اؾساى وطزؾساى

 -25تطضؾی زؼییي هیعاى قْطیِ زاًكجَیاى ًَتر زٍم زض ؾال زحهیلی 94-95
 -26اذسهال چْطهیلیلطز ٍ یىهس هیلیَى ضیال اظ هحل زضآهسّای اذسهانی زاًكگاُ جْر زیَاضوكی زاًكگاُ زض قْطّای ؾٌٌسج ٍ
هطیَاى ٍ انالح قثىِ آتطؾاًی زاذل زاًكگاُ
 -27زؼییي هیعاى حك العحوِ ًاجیاى غطیك اؾسرط زاًكگاُ
 -28زؼییي حك العحوِ زًساًدعقىاى هؿسمط زض زضهاًگاُ زاًكگاُ
 -29خطزاذر ووه ّعیٌِ واض زاًكجَیی
 -30زؾسَضالؼول خطزاذر حك العحوِ وازض زاٍضی ٍ اجطایی هؿاتماذ ٍضظقی زاًكگاّْا ٍ هَؾؿاذ آهَظـ ػالی وكَض

