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تبسیخ1131/7/11 :
حبضشیي دس جلسًِ 3 :فش حضَس داضتٌذ.
آقبیبى؛ سستگبس هقذم (ّن افضا) ،هحوذ حسیٌی (پژٍّطگبُ صٌعت ًفت) ،عبذلعظیوی (پتشٍضیوی ضبصًذ) ،هْذیضادُ (هپشا)
حیذسی (هسئَل سٍابط عوَهی اًجوي) ٍ ،خبًنّب؛ کطبٍسص (هطبًیش) ،داًطیبى (پتشٍضیوی ضبصًذ) ،حسٌی (هْبة قذس)،
ّذاًٍذخبًی (پبسس هیٌَ)
کلیبت جلسِ:
ّ oش کذام اص اعضبء دسببسُ اًگیضُ ّب ٍ سصٍهِ کبسی خَد صحبت هبسَطی سا بب یکذیگش اًجبم دادًذ .اص جولِ اّذافی
کِ اعضبء بشای حضَس دس جلسبت اعالم آهبدگی ًوَدًذ بِ هَاسد صیش هی تَاى اضبسُ ًوَد:
ّ ذف اص ایي کبسگشٍُ اثشگزاسی دس ضشکت ٍ سبصهبى خَدهبى دس قذم اٍل ٍ سپس فشٌّگ سبصی ٍ تشٍیج
آى بِ دیگش هجوَعِ ّب.
 اعضبی کبسگشٍُ بب هفبّین ٍ کبسکشدّبی هذیشیت داًص آضٌب ضًَذ.
 بب تجشبیبت هَفق دیگش سبصهبى ّب ٍ ضشکت ّب آضٌب ضَین.
 بتَاًین بب بکبسبشدى دسست ایي علن دس حَصُ ضخصی ٍ یب سبصهبًی خَدهبى بتَاًین بِ ایفبی اسصش افضٍدُ
بْتشی دست پیذا کٌین.
 oتَسط یکی اص اعضبی جلسِ هطشح ضذ کِ هب دس ایي کبسگشٍُ بِ دًببل تعذاد بیطتش افشاد ًببضین ٍ دًببل کیفیت ٍ
ببال سفتي سطح تَاًوٌذی ّبی فشدی ٍ اًجبم یک کبس اسصضوٌذ بشای کطَس ببضین.
 oدس خصَظ هببًی هذیشیت داًص هفبّین اٍلیِ ای تَسط آقبی سستگبس هقذم تَضیح دادُ ضذ .سشفصل هفبّین هَسد
ًظش بِ ضشح صیش است:
 هفَْم داًص:
داًص ّش فشد ،الگَی رٌّی اٍ اص جْبى خبسج اص رّي اٍست.
داًص ،ضبهل آگبّی اص ّست ّب ٍ ببیذّب هی ضَد.
داًص ٍ صَست داًص ّش دٍ تقلیل یبفتِ اًذ.
 سطَح هذیشیت داًص
اّذاف فشد ،اّذاف گشٍُ ،سبصهبى ،اّذاف جبهعِ
 هفَْم هذیشیت داًص
 oجلسِ دس اًتْب بب رکش صلَاتی بِ پبیبى سسیذ.

خشٍجی جلسبت:
 آضٌبیی کبهل اعضبی کبسگشٍُ بب یکذیگش
 تَضیحبت هختصشی دسببسُ هقذهبت هذیشیت داًص (بحث ٍ بشسسی پیشاهَى هَضَع هذیشیت داًص)
 دس چٌذ جلسِ بعذ بب پیگیشی آقبی سستگبسهقذم اص آقبی هٌْذس اهیشهٌصَس عبذلْی بشای بیبى تجشبِ ضبى دس
ٍاحذ هذیشیت داًص قشاسگبُ خبتن الٌبیبء دس جلسِ حضَس بِ ّن سسبًٌذ.
دستَس جلسِ بعذی کبسگشٍُ
-

تذٍیي آئیي ًبهِ داخلی کبسگشٍُ هذیشیت داًص
تعییي دبیش کبسگشٍُ
ًظشات ٍ پیطٌْبدات ٍ بشًبهِ ّبی ّبی آتی کبسگشٍُ
تعییي جلسِ بعذی کبسگشٍُ

