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 کمیسیًن معیه 12/21/2931صًرتجلسٍ مًرخ 

ضٌجِ هَسخ چْبسسٍص  پیَستثب حضَس اهضبء کٌٌذگبى کویسیَى هؼیي ضَسای ػبلی ًقطِ ثشداسی کطَس 

  گشدیذ.تطکیل ریل سبصهبى ًقطِ ثشداسی کطَس  سبلي جلسبتدس  21:41سبػت  3:/32/23

آقبی هٌْذس صفبیی، هسئَل دثیشخبًِ ضَسای ػبلی ًقطِ ثرشداسی، خرذهت اػضربء     آهذگَیی جلسِ ثب خَش 

حبضش ٍ رکش ایي ًکتِ کِ جلسِ جبسی اداهِ جلسِ قجل ثَدُ ٍ لزا دستَس جلسِ آى هطربثِ ًطسرت پیطریي    

س کویسیَى هؼریي ٍ سئریس سربصهبى    کویسیَى هی ثبضذ، آغبص گشدیذ. سپس جٌبة آقبی دکتش اسدالى، سئی

ُ دادُ حضبس، اص آًبى دسخَاست ًوَدًذ دس ساثغِ ثب لضٍم ایجربد پبیارب  ثِ ًقطِ ثشداسی کطَس، ضوي خیش هقذم 

هکبًی تَپَگشافی هتوشکض، ثب سػبیت حق هؼٌَی ٍ هبلکیت توبم هتَلیبى آى، ثحج ٍ تجبدل ًظش اًجبم گشفتِ ٍ 

 ّبی هَجَد دس اسگبًْب ٍ سبصهبى ّبی خَد سا ثیبى ًوبیٌذ.اػضبء ًقغِ ًظشات، تجبسة ٍ چبلص 

ثیبى ًوَدًذ، کرِ   حَل هحَس هغشح ضذُیک ٍ ًین سبػت عی حذٍد خَد سا  پیطٌْبدّبیٍ اػضبء دیذگبّْب 

 :ریل استقشاس  آًْب ثِهبحصل 

)هٌْرذس  ػلت هشاجغ حضَسی هطتشیبى ٍ اسثبة سجَػبى ثِ اسگبى ّب ثرب ٍجرَد پَستبلْربی هتؼذد     .1

 یکبًی(

لررضٍم ایجرربد هکرربًیضهی ثررشای ثرربصًاشی اعهػرربت ٍ دادُ ّرربی هَجررَد دس پبیابّْررب ثؼررذ اص تَلیررذ  .2

 )هٌْذس یکبًی(آًْب

 )هٌْذس حسیي آثبدی(ٍجَد حسبسیت ثذلیل ایجبد پبیابُ دادُ هتوشکض .3

 )هٌْذس ٍاسستِ(اّن ًتبیج جلسِ اٍل ٍ ایي جلسِ دس اٍلیي جلسِ ضَسای ػبلی هغشح گشدد .4

 )هٌْذس ٍاسستِ(ایجبد ًسخِ پطتیجبى اص پبیابُ دادُ هتوشکضلضٍم  .5

عجق هصَثِ ّیبت دٍلت ٍ قبًَى، توبهی اسگبًْبی دست اًذسکبس هی ثبیست یک ًسرخِ اص اعهػربت    .6

هبَّاسُ ای خَد سا جْت آسضیَ دس اختیبس سبصهبى فضبیی کطَس قشاس دٌّذ، ٍلی ایي هَضَع تبکٌَى 

 ستِ()هٌْذس ٍاستحقق پیذا ًکشدُ است

تکلیف ثِ اسگبًْب اص هشاجغ ثبالدستی ٍ قبًًَی ثشای ثبضتشاک گزاسی دادُ ّب ٍ هتَلی ًوَدى سبصهبى  .7

 ثخص)هٌْذس ثشًجکبس(ًقطِ ثشداسی کطَس دس ایي 

 تْیِ دستَسالؼول ٍ استبًذاسّبی یکپبسچِ ٍ هٌسجن)هٌْذس ثشًجکبس(لضٍم  .8

هؼیي ٍ ضَسای ػبلی ًقطِ ثشداسی هحقق ضذى تصویوبت هصَة ضذُ کویسیَى  کٌتشل ٍ پیایشی .9

 کطَس)هٌْذس ثشًجکبس(

شسربخت  صیهطکهت ٍ صیشسبخت ّبی قبًًَی ایجبد پبیابُ دادُ هتوشکض اثتذا هشتفغ گرشدد ٍ سرپس    .11

 ّبی فٌی ٍ سبیش هَاسد)هٌْذس ًصَحی(

11.  ِ  هَاسد)هٌْرذس  لضٍم ٍجَد اعهػبت هکبًی قجلی اص توبم ًقبط ٍ استفبدُ اص آى دس صهبى ٍقَع حبدحر

 ًصَحی(

جضیشُ ای ػول ًوَدى اسگبى ّب ثش اسبس ضشح ٍظبیف هشتجظ جْت سفغ ًیبصّبی دادُ ّبی هکربًی   .12

 خَد  ٍ لضٍم یکپبسچِ ًوَدى ایي دادُ ّب دس پبیابُ دادُ  هتوشکرض ثرب اسرتفبدُ اص هشاجرغ ثبالدسرتی     

 هَاسد)هٌْذس هْشصاد(
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بى ًقطِ ثشداسی کطرَس ًرِ تَسرظ    کٌتشل ٍ ًظبست دائوی ثش عشح ّب ٍ پشٍطّبی هکبًی تَسظ سبصه .13

 کبسفشهبّب ٍ ًوبیٌذگبى آًْب)هٌْذس هْشصاد(

 )هٌْذس هْشصاد(افضایص ًقبط هجٌبیی ٍ دائوی دس ضْشّب تَسظ سبصهبى ًقطِ ثشداسی کطَس .14

ًظبست ٍ کٌتشل ثش کیفیت ٍ کویت  ًقطِ ّبی دس حبل تْیِ تَسظ ثٌیبد هسکي عی سبلْبی اخیش  .15

 ثغَس جذی)هٌْذس هْشصاد(

 ال ثشدى کیفیت آهَصش ػولی دسٍس ًقطِ ثشداسی دس داًطابّْب)هٌْذس هْشصاد(ثب .16

ثب ػٌبیت ثِ فؼبلیت ّبی اًجبم گشفتِ قجلی، هغبثق هؼوبسی عشاحی ضذُ، کبسّب دس صهیٌِ صیشسبخت  .17

 (  فتَتی)هٌْذس  دادُ ّبی هکبًی اداهِ یبثذ.

 کٌٌذگبى)هٌْذس آصاد(اسسبل صَست جلسِ ٍ دػَت ًبهِ ثشای کلیِ اػضبء ٍ ضشکت  .18

سا داضتِ ٍ ّذفی دس تصشف دادُ ّبی دیاشاى ًذاسد. ایجربد پبیاربُ   SDIسبصهبى قصذ ایجبد حذاقل  .19

دادُ هتوشکض، یک پبیابُ دادُ پبیِ ثش اسبس دادُ ّبی صشف تَپَگشافی ثَدُ ٍ الیِ ّبی اسگبى ّربی  

قشاس گشفتِ ٍ سبیش اسگبى ّرب دس  دیاش دس آى ًقطی ًذاضتِ ٍ توبم اعهػبت هشثَط ثِ سبصهبى دس آى 

صَست توبیل هی تَاًٌذ الیِ ّبی اهي خَد سا دس ایري پبیاربُ ثرش اسربس تَافرق عرشفیي ثبضرتشاک        

 )دکتش اسدالى( ثازاسًذ.

 کویسیَى ساُ حل ثشای ضَسای ػبلی ًقطِ ثشداسی کطَس اسائِ دّذ)هٌْذس ًصیشی هْش( .21

تَسظ کویتِ ّبی کربسی کویسریَى هؼریي تْیرِ ٍ     چبسچَة ّب ٍ قبلت ّبی تجبدل ٍ اسائِ دادُ ّب  .21

 تذٍیي گشدد)هٌْذس ًصیشی هْش(

22. SDI          ثصرَست راتری دس ّرش اسگربًی ٍجرَد داسد، ضرشایظ ثرشای ایجربدNSDI     هری ثبیسرت هْیرب

 گشدد)دکتش رٍالفقبسی(

فشایٌذ تصویوبت ضَسای ػبلی ًقطِ ثشداسی کطَس جْت تصَیت ٍ اثهؽ تَسظ هشاجغ ثبالدسرتی اص   .23

س ضَسای اسرههی ٍ یرب ّیربت ٍصیرشاى ثبیرذ اص قجرل هْیرب ٍ تؼشیرف ضرذُ ثبضرذ)دکتش           جولِ هجل

 رٍالفقبسی(

استفبدُ اص الیِ ّبی هختلف ٍ هطخص ضذُ ّش اسگبى تَسرظ سربیش اسگربى ّرب ثرب       NDSIّذف اص  .24

سػبیت حق هبلکیت ٍ اهٌیت آًْب ثَدُ ًِ استفبدُ اص توبم الیِ ٍ دادُ ّبی هکبًی اسگبى ّب ٍ سبصهبى 

 ب)دکتش رٍالفقبسی(ّ

ضوي حفظ جبیابُ ّش ًْبد ٍ اسگبى، هتَلی ّش دادُ ثشای تجبدل ٍ اسائِ آى هطرخص ضرذُ ٍ تَسرظ     .25

   پیبدُ سبصی ضَد)هٌْذس پَیبى( SDIایي هتَلیبى حذاقل 

احیبء ّشچِ سشیؼتش ثخص خصَصی کرِ عری چٌرذ سربل اخیرش ثرب سرشػت دس حربل ًربثَدی هری            .26

 ثبضذ)هٌْذس پَیبى(  

27. Licening ى ثِ دادُ ّب ٍ اعهػبت هکبًی)هٌْذس قَاهیبى(داد 

)هٌْرذس   ػذم ٍجَد آهبس هطخص دس صهیٌِ ًیشٍی هتخصص، ضشکت ّبی هٌْذسریي هطربٍس ٍ ...   .28

 قَاهیبى(

    حضَس ًوبیٌذُ ٍصاست ػلَم دس جلسبت کویسیَى هؼیي)هٌْذس قَاهیبى( .29

پبیبى یبفت. 23:41جلسِ دس سبػت   
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 مصًبات جلسٍ: 

 لضٍم پشٍاص ثهفبصلِ، پس اص ٍقَع حَادث غیشهتشقجِ. .1

 هَجَدلضٍم پشٍاص پَضطی کل کطَس ثشای ثبصًاشی ًقطِ ّبی  .2

 ای.لضٍم پشٍاص پَضطی ثضسگ هقیبس ضْشّب ثصَست دٍسُ  .3

  هتوشکض. تَپَگشافیلضٍم ایجبد پبیابُ دادُ  .4

 لضٍم استؼهم پیص اص اقذام ثِ تْیِ ًقطِ ٍ ثبگزاسی ًقطِ حبصل دس پبیابُ دادُ ثشای استفبدُ ػوَم. .5

لضٍم تطکیل گشٍُ ّبی کبسی ثشای تْیِ ٍ تذٍیي دستَسالؼول ّب ٍ آئیي ًبهِ ّبی اجشایی هشتجظ ثب  .6

 دادُ ّبی هکبًی.
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 ٍصاست ًیشٍ خبًن هٌْذس هٌْبم فهح :

 هشکض آهبس ایشاى آقبی هٌْذس هحوذ سضب یکبًی 21

 هشکض آهبس ایشاى آقبی ثٌْبم ًصَحی 22

 سبصهبى صهیي ضٌبسی ٍ اکتطبفبت هؼذًی کطَس آقبی هٌْذس فتَتی 23
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 سبصهبى حجت استبد ٍ اههک کطَس حویذ ثشًجکبس 27

 ثشداسی کطَس دثیشخبًِ ضَسای ػبلی ًقطِ آقبی هٌْذس آسش صفبئی اصلی 28

سربصهبى جرشافیربیی    -هؼبًٍت ثشًبهِ سیضی ٍ ًظبست ساّجشدی -ٍصاست کطَس –ٍ ضْشسبصی ساُغبئجیي جلسِ: ًوبیٌذگبى ٍصاست 

 ٍصاست دفبع ٍ پطتیجبًی ًیشٍّبی هسلح -ًیشٍّبی هسلح

 

 


