بسمه تعالی

(( مصوبات اولیه جلسه شورای گفت و گوی استان قزویه ))
ردیف

مصوبات :3/21/32
دستَسالؼول تشکیل ٍ ًحَُ اداسُ جلسبت شَسای گفت ٍ گَی استبى لضٍیي ثشاثش پیَست شوبسُ  1ایي

1

طَست جلسِ ثِ تظَیت اػضبء سسیذ کِ هٌغجك ثش لبًَى ثْجَد هستوش فضبی کست ٍکبس هی ثبشذ

هسئَل

دثیششَسا

سررسید

ًذاسد

ًوَداس ٍ جذٍل ًیشٍی سبصهبًی ثشاثش پیَست شوبسُ  2ایي طَست جلسِ ثِ تظَیت سسیذ ٍ همشس
2

شذ ثبصًگشی ٍ ایجبد تغییشات احتوبلی دس ًوَداس سبصهبًی هزکَس ثؼذ اص گزشت سِ هبُ ٍ اسائِ

دثیششَسا

93/1/21

پیشٌْبدات الصم تَسظ دثیشخبًِ شَسا طَست پزیشد
سبختبس سبصهبًی ٍ ًیشٍی اًسبًی ٍ ششح ٍظبیف اختظبطی کویتِ ّبی پٌج گبًِ هظَة (کویتِ
3

تلفیك  ،کویتِ طٌؼت ٍ هؼذى  ،کویتِ ثبصسگبًی  ،کویتِ خذهبت ٍ کویتِ کشبٍسصی ٍ طٌبیغ

دثیششَسا

92/10/30

تجذیلی ) ثب پیشٌْبد ّش کویتِ ٍ تبئیذ جبًشیي ٍ دثیش شَسا اجشائی شَد
ثب تَجِ ثِ پیشٌْبد دثیشخبًِ شَسا ٍ تششیح سَاثك ً 8فش اص شبخظیي ثخش خظَطی  ،اشخبص
ریل ثؼٌَاى ًوبیٌذگبى شبخض ثخشْبی هختلف اًتخبة گشدیذًذ کِ اص جلسبت ثؼذی ثؼٌَاى
اػضبء اطلی شَسا ششکت خَاٌّذ ًوَد .

4

 .1جٌبة آلبی هجیذ آٌّگشیبى
 .2جٌبة آلبی هحوذ سئَفیبى
 .3جٌبة آلبی سؼیذ عبلجی
 .4جٌبة آلبی سؼیذ یَسف صادگبى
 .5جٌبة آلبی هجیذ کشبٍسص همذم
 .6جٌبة آلبی حسیي ًؼوتی
 .7جٌبة آلبی هحوذ سضب هبشباللْی
.8جٌبة آلبی هْشداد شکَّی ساصی
ضوٌب همشس گشدیذ ثب تَجِ ثِ هفبد لبًَى  ،دس جلسبتی کِ هسبئل هشثَط ثِ ثخش کشبٍسصی

دثیششَسا

92/10/30

هغشح هی شَد ً 2فش اص ثخش خظَطی هشتیظ دػَت گشدد

1

همشس گشدیذ دثیشخبًِ شَسا لیست تٌظیوی اص هَاًغ ٍ هشکالت اسائِ شذُ دس جلسِ ( پیَست
شوبسُ  )3سا ثشای کویتِ ّبی تخظظی دس سغح ثٌذی استبًی  ،کشَسی ٍ ثیي الوللی پیشٌْبد
5

ًوبیذ ٍ سبختبس سبصهبًی ٍ ششح ٍظبئف هشتجظ ّش کویتِ دس جلسبت آیٌذُ جْت ثشسسی ٍ

دثیشخبًِ شَسا

92/11/19

تظَیت ًْبئی هغشح گشدد
تمَین جلسبت ثبلیوبًذُ سبل جبسی ثِ تشتیت تبسیخ ّبی  92/12/10 ٍ 92/11/19هی ثبشذ ٍ
6

ثشای شش هبِّ اٍل سبل  93دثیش خبًِ شَسا ثب ّوبٌّگی اػضب  ،تمَین هٌبست تْیِ ٍ حذاکثش تب

دثیشخبًِ شَسا

92/11/19

جلسِ ثؼذی اسائِ ًوبیذ

2

بسمه تعالی

(( مصوبات دومیه جلسه شورای گفت و گوی استان
قزویه))
ردیف

مصوبات :3/22/37

هسئَل

سررسید

همشس گشدیذ دس خظَص هَاسد هَاصی کبسی ثیي اداسُ استبًذاسد ٍ داًشگبُ ػلَم پضشکی ( هؼبًٍت
2

غزا ٍ داسٍ ) ثش اسبس تَافمٌبهِ اًجبم شذُ دس کویتِ طٌؼت ٍ هؼذى ثِ اداسات ریشثظ اسجبع شَد

دثیش شَسا

تب هغبثك ثب هفبد آى ػول ًوبیٌذ ٍ ّوچٌیي اطالحبت الصم لبًًَی آى ثؼٌَاى یک عشح تمذین

کویتِ طٌؼت

ًوبیٌذگبى هجلس شَسای اسالهی شَد تب دس طحي هجلس پیگیشی الصم ثشای اًجبم اطالحبت

ٍ هؼذى

92/12/29

طَست پزیشد ٍ ثشای شَسای گفت ٍ گَی هشکض ًیض اسسبل گشدد.
همشس گشدیذ کویتِ ّبی تخظظی شَسای گفت ٍ گَ ثب تشکیل تین ّبی کبسشٌبسی ًسجت ثِ
3

ثشسسی لَاًیي ٍ آئیي ًبهِ ّبی هظَة ٍ اثالغی ثِ دستگبُ ّبی هشتجظ ثب هَضَع کبسی ّش
کویتِ سا طَست دادُ ٍ هغبیشتْبی آى سا ثْوشاُ ساُ حل ّبی پیشٌْبدی ثِ شَسا اسائِ ًوبیٌذ .
همشس گشدیذ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هَضَع هخبعشات لبچبق کبال دس استبى هغشح شذُ است فؼبالى

4

التظبدی چٌبًچِ اعالػبتی دس خظَص کبالی لبچبق داسًذ دس اختیبس هشاجغ ریشثظ لشاس دٌّذ ٍ
هسئَل اعالع سسبًی اتبق ثبصسگبًی هی ثبشٌذ.
الف ) همشس گشدیذ ثب تَجِ ثِ سسَة کبالّبی ٍاسداتی دس گوشکبت ثذلیل ػذم استفبدُ اسص اص
عشیك هشکض هجبدالت اسصی  ،عی هکبتجِ ای ثب ثبًک هشکضی دسخَاست تخظیض کذ اسصی گشدد.

5
ة) همشس گشدیذ ثِ هٌظَس تسشیغ تشخیض کبال اص گوشکبت هشاحل تشخیض کبال ثظَست صهبًجٌذی
ّش هشحلِ ثشسسی ٍ ثشای جلسِ ثؼذ شَسا اسائِ گشدد.

کویتِ ّبی
تخظظی شَسا

92/12/26

اتبق ثبصسگبًی

92/12/26
دثیش شَسا

کویتِ
ثبصسگبًی

92/12/26

دثیش شَسا

3

همشس گشدیذ کویتِ خذهبت ًسجت ثِ ثشسسی سیش هشاحل طذٍس هجَصّبی لبًًَی ثشای عشح ّبی
6

سشهبیِ گزاسی دس ثخش اًجَُ سبصی ٍ گشدشگشی ( دس لبلت فلَچبست ) ٍ تؼییي صهبى تخظیظی
ثشای ّش هشحلِ ٍ اسائِ پیشٌْبدّبی هٌبست جبیگضیي جْت تسْیل هشاحل ٍ تشَیك سشهبیِ
گزاساى الذام ًوبیذ

7

خذهبت

کویتِ ثبصسگبًی ًسجت ثِ تشکیل کبسگشٍُ کشوش دس صیش هجوَػِ کویتِ ثبصسگبًی الذام ًوَدُ ٍ
ضوي ثشسسی ٍ هشکالت هَجَد دس ایي صهیٌِ ًسجت ثِ هْیب ًوَدى ششایظ ثشگضاسی اًتخبثبت

ثبصسگبًی

اًجوي کشوش الذام ًوبیذ.

دثیش شَسا

جلسِ خبطی ثب هحَسیت سبصهبى جْبدکشبٍسصی استبى دس شْش تبکستبى تشکیل گشدد.

92/12/26

دثیش شَسا
کویتِ

همشس گشدیذ ثِ هٌظَس سسیذگی هشکالت تَلیذکٌٌذگبى ٍ طبدسکٌٌذگبى کشوش اًگَس استبى
8

کویتِ

92/12/26

دثیشخبًِ شَسا
سبصهبى

92/12/26

جْبدکشبٍسص
ی

9

سبصهبى ّب ٍ اداساتی کِ تبکٌَى ًوبیٌذُ خَد سا جْت ششکت دس جلسبت کویتِ ّبی تخظظی
هؼشفی ًٌوَدُ اًذ حذاکثش تب تبسیخ  92/11/30الذام ًوبیٌذ .

سبصهبًْبی
ریشثظ

92/11/30

4

