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آئین ناته اهرایی تشااالیر ج   2پیرو هماهنگی قبلی از اعضااام ترمرش راا اام ا اارتی راادر و ن ااج و اا اهرام تاا   

سه ا می ف ق العاا   اعت          ردرهاج هل ر ااهام ا رتی  اا ترل  31/5/98اوز پن شنبه ت اخ  17انمخاوا  ااخلی و ات ا تالی 

( وه اعضام   غدیر خم الن هلسا  ر اا تشالیل رد. اییس ر اا آقام تدندس ترمدم ضمن خیر تقدش و تبریک ایاش هفمه )عید        

ااایه و از همالاام و هلسه   و ر اام ردر وه  ترمرش ر اا و همچنین حاضرین گزااش تبس طی اا از عملالرا یالساله هیا  اییسه      

ر اا که اا یالسال        ورام تصمیم گیرم و  یا مگذاام اا ح ز  تدیریت ردرم ان اش رد       اوشتعاتل همه هانبه اعضام ترمرش 

شالر نم ا و  سه و نمایند أاا اااته انمخاوا  هی تقدیر و ت سی ن    گان  ایی   از اوا  پن م   ش  ال   ورامها و  ازتاندا  ر اا اا کمی

 گراید.   اأم گیرم یلوشرح ذ ر اا

و همچنین نمایندگان ر اا اا   هر کداش وط ا هداگانه اا هیأ  اییسه و کمیسی ندام تخصصی ر اا      اا اااته اعضاء ر اا   

 :اتخاذ گرایدنمای ی وشرح ذیل  اأم گیرم تخفی  ازتاندا و ااااا  تخملف اعرش آتااگی نم ا  و اا ندایت پس از

 اأم( وه عن ان ائیس  7آاا ) اکثریتاا وا  تددم ترمدمآقام اعضام هیأ  اییسه ر اا:  -

 اأم( وه عن ان نایب ائیس   7آاا ) اکثریتاا وا  همشید گری انیآقام  -

 اأم( وه عن ان خزانه ااا   9آاا ) اکثریتاا وا  ودمن هباامآقام  -

 اأم( وعن ان تنشی اول   9آاا ) اکثریتاا وا   ید احمد وکیلیآقام  -

 اأم( وعن ان تنشی اوش   9آاا ) اکثریتاا وا   ید  زهرا هارمی خانم  رکاا -

  ید  زهرا هارمی  رکاا خانم ج نایب ائیساوراهیم اتانیکمیسی ن فرهنگی و اهمماعی: ائیس آقام اعضام  -

  ید ترسن ت   مج همشید گری انیج  ید احمد وکیلی اعضاء آقایان :

 آقام  ید احمد وکیلیج نایب ائیس تصطفی الیریانائیس آقام کمیسی ن وازش و ه انان: اعضام  -

 علیرضا واغچقیودمن هباام ج اوراهیم اتانی ج اعضاء آقایان: 

 آقام  ید ترسن ت   مج نایب ائیس ودمن هباامائیس آقام کمیسی ن ورناتهج و اهه و  رتایه گذاام: اعضام  -

 اوراهیم اتانیهمشید گری انی ج تصطفی الیریان ج اعضاء آقایان: 

  ید احمد وکیلیآقام ج نایب ائیس همشید گری انیائیس آقام  کمیسی ن خدتا  و تریط زیست ردرم:اعضام  -

 ج علیرضا واغچقی  ودمن هبااماعضاء آقایان: اوراهیم اتانیج 

 هباامآقام ودمن ج نایب ائیس  ید ترسن ت   مائیس آقام کمیسی ن عمرانج تعماام و ردر ازم: اعضام  -

 اوراهیم اتانیج تصطفی الیریان    تددم ترمدمج اعضاء آقایان: 

 اوراهیم اتانیآقام ج نایب ائیس  رکاا خانم  ید زهرا هارمی: ائیس وان ان کمیسی ناعضام  -

            : اوئسام کمیسی ن هام ر اااعضاء 

 احمد وکیلیودمن هباامج علیرضا واغچقیج  ید آقایان  :کمیسی ن ت افقا  ردرااام -1

 تصطفی الیریانج علیرضا واغچقیج  ید زهرا هارمی آقایان ودوم و ت دید نظر: 100کمیسی ن تاا   -2

   ودمن هباام آقام کمیسی ن تعاتر :-3

 اوراهیم اتانی آقام کمیسی ن تر یل ردرااام:-4

 ودمن هباامآقام : ردرااام 77کمیسی ن تاا   -5

 آقایان همشید گری انیج  ید احمد وکیلیقان ن ردرااام:  55تاا   20کمیسی ن وند  -6

  همشید گری انی آقامکمیسی ن قطع ار اا:  -7

 آقام ودمن هباامردرااام:  38هیأ  حل اخمرف تاا   -8

 آقایان ودمن هباامج همشید گری انیهیأ  عالی  رتایه گذاام ردرااام:  -9

  رکاا خانم  ید  زهرا هارمیاا  اتاندهی نیروهام انسانی ردرااام: نمایند  ر اا  -10

 آقام همشید گری انینمایند  ر اا اا  ماا  اتاندهی تمالدیان:  -11



سیرانی(:             -12 سافر ) ازتان ات و  رانی و  ازتان تاک ر اا اا  ازتان تدیریت و نظاا  ور حمل و نقل و واا و ت آقام  نمایند  

  ید احمد وکیلی

 آقام اوراهیم اتانینمایند  ر اا اا  ازتان آتش نشانی:  -13

 همشید گری انیآقام نمایند  ر اا اا  ازتان آااتسماندا:  -14

 آقام همشید گری انینمایند  ر اا اا  ازتان پااکدا و فضام  بز ردرااام:  -15

 آقام اوراهیم اتانینمایند  ر اا اا ر اام آت زش کااکنان ردرااام:  -16

 آقام تصطفی الیریاننمایند  ر اا اا کمیسی ن نظاا  وازاگانی:  -17

 تددم ترمدمآقام نمایند  ر اا اا کمیمه فنی اا  ردر ازم:  -18

 آقام تددم ترمدم نمایند  ر اا اا اااا  ثبت و اح ال و ن اا: -19

 هباامودمن آقام نمایند  ر اا اا نظاش وظیفه عم تی نیروم انمظاتی هدت کفالت:  -20

   علیرضا واغچقیآقام نمایند  ر اا اا ت دید نظر نظاش وظیفه عم تی نیروم انمظاتی هدت کفالت:  -21

تددم ترمدمج همشااید گری انیج اوراهیم اتانیج  آقایان نمایندگان راا اا اا هیأ  حل اخمرف تالیاتی خرا ااان راامالی:   -22

 علیرضا واغچقی

ن اا:                                -23 و  پروش  ت زش و  ت زم آ نش آ نقاال اا حماال و  نرخ  ین  ی ع ت هی و  ینااد  راااا اا اا  اااااتااانااد  نمااا

  رکاا خانم  ید  زهرا هارمی

   ید احمد وکیلیج  ید  زهرا هارمیج همشید گری انی     اییس و آقایان وعن ان اوراهیم اتانی  اعضام ر اام ناتگذاام: آقام   -24

 وعن ان اعضاء

 آقام همشید گری انیا  ماا ورران: نمایند  ر اا ا -26

 آقام اوراهیم اتانینمایند  ر اا اا هلسا  پژوهشی:  -25

 اوراهیم اتانیآقام اییس ترکز پژوهشدام ر اا:  -26

 آقام اوراهیم اتانی ل تاهناته ردروند ر اا: ئتدیر تس -27

ردر و او مام  را ر کش ا و تبصر             90* اعایت تاا   ر ااهام  ردرااام و کلیه ا مگا  هام   ت   ش وه  هام ذیل آن ورام 

 ذینفع الزش االهرا ت. )این ص ات لسه وه تأیید اعضام ترمرش ر اام ا رتی ردر ا ید(.

 وا ذکر صل اتی ور ترمد و آل ترمد )ص( خاتمه یافت. 19هلسه  اعت 

 


