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 کمیسیون معیه 10/00/0231صورتجلسه مورخ 

رٍز سِ ضٌجِ هَرخ  پیَستثب حضَر اهضبء کٌٌذگبى کویسیَى هؼیي ضَرای ػبلی ًقطِ ثرداری کطَر 

تطکیل ٍ ثب دستَر جلسِ ریل سبزهبى ًقطِ ثرداری کطَر  سبلي جلسبتدر  01:15سبػت  10/00/99

  گردیذ.

 لسٍم پرٍاز ثالفبصلِ، پس از ٍقَع حَادث غیرهترقجِ. .1

 ٍ تَلیذ فتَهپ. 1:25111لسٍم پرٍاز پَضطی کل کطَر ثرای ثبزًگری ًقطِ ّبی پَضطی  .2

 لسٍم پرٍاز پَضطی ثسرگ هقیبس ضْرّب ثصَرت دٍرُ ای. .3

 رفغ تٌگٌبّبی قبًًَی ثخص خصَصی ًقطِ ثرداری ٍ هٌْذسیي هطبٍر.  .4

  لسٍم ایجبد پبیگبُ دادُ هکبًی هتورکس. .5

 

در آهذگَیی آقبی دکتر اردالى ثِ حبضریي جلسِ آغبز گردیذ. ایطبى در اثتدذا از حضدبر    جلسِ ثب خَش        

طْب ٍ ًیبزّبی اصلی خَد در ثخدص ًقطدِ   خَاست ًوَدًذ ػالٍُ ثر اظْبر ًظر در هَرد دستَر کبر جلسِ، چبل

 ثرداری در حَزُ کبری ضبى را تطریح ًوبیٌذ. 

خَد را در راثغِ ثب هَضَع هغرح ضذُ تَسظ ریبسدت  ٍ را ُ حلْبی  اػضبء کویسیَى ًقغِ ًظرات، دیذگبّْب 

 :استریل قرار  آًْب ثِهحترم سبزهبى ٍ ًیس دستَر کبر جلسِ ثغَر هجسَط ثیبى ًوَدًذ، کِ هبحصل 

 دادُ ّب ٍ اعالػبت هکبًیًیبز ثِ ثررسی رٍضْبی هتفکراًِ جْت حفظ اهٌیت  .1

  تسْیل در ثکبرگیری دادُ ّبی هکبًی ثرای کلیِ کبرثراىایجبد لسٍم  .2

 هقبیسِ تجبرة داخلی ثب سبیر کطَرّب در زهیٌِ زیرسبخت دادُ ّبی هکبًی .3

 ًقطِ ّبی هتَسظ ٍ ثسرگ هقیبسٍ ثرٍزرسبًی ثبزًگری لسٍم  .4

 سٍم ثْرُ گیری از پبیگبُ دادُ اعالػبت هکبًی هتورکسل .5

 فؼبلیتْبی گًَبگَى ًقطِ ثرداریدستَرالؼول ّب ٍ استبًذارّبی  لسٍم ثرٍز رسبًی .6

 تجوغ دادُ ّبی هکبًی ارگبًْبی هختلف در هرکس دادُ هتورکسضرٍرت  .7

 اتصبل ثخص صٌؼت ٍ داًطگبُ ّب ٍ هراکس ػلوی ةٍ ثرقراری حلقْلسٍم تقَیت ثخص خصَصی  .8

  رفغ هطکل ٍ هَاًغ هَجَد در تطخیص صالحیت هٌْذسبى هطبٍر ًقطِ ثردار .9

 ثخص خصَصیفؼبلیتْب در حیغة تَاى  ثر ًظبرت ػبلیِ ثرتَلیذ اعالػبت هکبًی ثخص دٍلتی  تورکس .11

 سبلن ٍ پررًٍق ثرای ثخص خصَصیٍ ایجبد فضبی کست ٍ کبر 

ًقطدِ ٍ   دفبػی ٍ اهٌیتی جْت رفغ دغذغِ ّدبی هَجدَد در حدَزُ    ثب هسئَالى ثخص  ایجبد تؼبهل .11

در ایدي   ّدب  سبزهبى ًقطِ ثرداری ثؼٌَاى ًوبیٌذُ ٍ سدخٌگَ سدبیر ارگدبى    از عریق  اعالػبت هکبًی

 راثغِ.

 رگ هقیبس هتٌبست ثب ًیبز کبرثراىتْیِ ًقطِ ّبی ثس .12

سدبختوبى تَسدظ سدبزهبى ًقطدِ ثدرداری       پیگیری جذی هجحج یبزدّن در سبزهبى ًظبم هٌْذسی .13

 کطَر ٍ ًیس اػضبء تخصصی کبرگرٍُ ًقطِ ثرداری سبزهبى ًظبم هٌْذسی  
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ضذى ًقص ضَرای ػبلی ًقطِ ثرداری کطدَر ػلدی رغدن عرفیدت ّدبی ثدبالی       کورًگ  ػللثررسی  .14

 .قبًًَی آى در سبلْبی اخیر

 ًقطِ ثرداری کطَر.یق ضَرای ػبلی سبزهبى ّبی ّن ػرض از عر فی هبثیيتفکیک ٍظبیف  .15

هقیبس هغبثق ثب سرضوبری جوؼیت کطدَر در ثدبزُ ّدبی    ثسرگ  لسٍم تکرار تصَیرثرداری پَضطی  .16

 سبلِ. 5زهبًی 

ِ ثرای ارائِ اعالػبت هکدبى هجٌدبی   ایجبد پبیگبُ دادُ هتورکس  .17 ثدِ کلیدة ارگبًْدب ٍ سدبزهبًْبی      ثْیٌد

 هتقبضی

 هؼیي.تْیِ ٍ ارسبل صَرتجلسبت ثرای کلیِ اػضبء کویسیَى  .18

 

پبیبى یبفت. 09:05جلسِ در سبػت   
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 10/00/0231برداري کشور مورخ لیست شرکت کىىدگان در جلسه کمیسیون معیه شوراي عالي وقشه

 ًوبیٌذُ ًبم ٍ ضْرت ضرکت کٌٌذُ ردیف

 ػبلی ًقطِ ثرداری کطَررئیس سبزهبى ًقطِ ثرداری کطَر ٍ دثیر ضَرای  آزهَدُ اردالىػلیرضب دکتر آقبی  0

 سرپرست هؼبًٍت فٌی سبزهبى ًقطِ ثرداری کطَر دکتر رٍح ا... کریویآقبی  9

 سرپرست هؼبًٍت فٌبٍری تَسؼِ، ثرًبهِ ریسی ٍ ّوبٌّگی اهَر دستگبّْب هسؼَد ضفیؼیآقبی هٌْذس  3

 داًطگبُ اهیر کجیر آقبی دکتر رٍالفقبری 4

 هبى فضبئی ایراىسبز آقبی هٌْذس هحوذ رضب ٍارستِ 5

 ثخص خصَصی آقبی هٌْذس جؼفر پَیبى 6

 ثخص خصَصی آقبی هٌْذس ػجبس ًصیری هْر 7

 ٍزارت ًیرٍ آقبی هٌْذس ػلیرضب حسیي آثبدی 8

 ٍزارت ًیرٍ خبًن هٌْذس هٌْبم فالح 9

 هرکس آهبر ایراى آقبی هٌْذس هحوذ رضب یکبًی 01

 هرکس آهبر ایراى آقبی ثٌْبم ًصَحی 00

 ثرداری کطَر دثیرخبًِ ضَرای ػبلی ًقطِ آقبی هٌْذس آرش صفبئی اصلی 09

سبزهبى  -هؼبًٍت ثرًبهِ ریسی ٍ ًظبرت راّجردی -ٍزارت کطَر – ٍزارت ًفت -ٍ ضْرسبزی راُغبئجیي جلسِ: ًوبیٌذگبى ٍزارت 

 الک کطَرسبزهبى حجت اسٌبد ٍ اه -ٍزارت دفبع ٍ پطتیجبًی ًیرٍّبی هسلح -جغرافیبیی ًیرٍّبی هسلح

 


