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بسمٍ تعالی
(( یاسدَمیه صًرتجلسٍ شًرای گفت ي گًی ديلت ي بخش خصًصی ))

استان قشيیه
بزوامٍ ای

ياقعی

ساعت شزيع :

03:9

903:9

ساعت خاتمٍ :

333:9

333:9

محل بزگشاری جلسٍ
سالي خلسات استاًذاسی لضٍیي

رئیس جلسٍ  :جىاب آقای مزتضی ريسبٍ

شماره جلسه-11:ش03-90-
تاريخ :

03/90/90

تعداد صفحات  2 :صفحه

دبیز جلسٍ  :جىاب آقای علیزضا کشايرس قاسمی

دستًر جلسٍ :

 .1اخباس التصادی استاى
 .2پیگیشی هصَبات خلسات لبل ضَسا ٍ وویتِ تلفیك
 .3گضاسش آخشیي الذاهات اًدام ضذُ دس خصَظ سفغ هطىالت هدتوغ ّای سفاّی بیي ساّی ٍ خایگاُ ّای سَخت
 .4گضاسش آخشیي الذاهات اًدام ضذُ دس خصَظ سفغ هَاًغ ٍ هطىالت ثبت ضشوت ّا
 .5دسیافت پیطٌْاد اص اػضاء هحتشم خْت اٍلَیت بٌذی هَضَػات لابل پیگیشی ضَسای گفت ٍ گَ دس سال آتی

– تصمیمات متخذٌ مًرخ : 09/80/80
رديف

مصوبات

مسئول

1

با تَخِ بِ گضاسش هَاًغ ٍ هطىالت ثبت ضشوتّا همشس گشدیذ  :خلسِ ای با حضَس ًوایٌذگاى اداسُ
ثبت ضشوت ّای ضْشستاى لضٍیي ٍ وویتِ خذهات ضَسای گفت ٍ گَی دٍلت ٍ بخص خصَصی
استاى لضٍیي تطىیل ٍ ًسبت بِ بشسسی پشًٍذُ ّای ًوًَِ الذام ًوایذ ٍ گضاسضی دس لالب فلَچاست وویتِ خذهات
فشایٌذ ثبت  ،اصالحات ٍ  CPMتَسط پشًٍذُ ّای سادُ  ،هتَسط ٍ پیچیذُ سا تْیِ ٍ بِ وویتِ تلفیك
اسائِ ًوایٌذ .

2

همشس گشدیذ اداسُ ثبت ضشوت ّا  ،چه لیستی اص فشاٍاًی هطىالت ٍ هَاًغ ثبتی سا استخشاج ٍ با اسائِ
ساّىاسّای هٌاسب خْت اطالع سساًی دس اختیاس اتاق باصسگاًی  ،هشاخؼیي ٍ سایت اطالع سساًی اداسُ
ثبت لشاس دٌّذ .

3

4

5

6

همشس گشدیذ حذاوثش ظشف هذت  10سٍص لیست هَاًغ لاًًَی ٍ اخشایی سیستن خذیذ ثبت ضشوت ّا تَسط اداسُ
ثبت تٌظین ٍ با اسائِ ساّىاسّای هٌاسب خْت اسخاع بِ دبیشخاًِ هشوضی ضَسای گفت ٍ گَ تحَیل دبیشخاًِ
ضَسا گشدد .
همشس گشدیذ با تَخِ بِ بشًاهِ سیضی پیص بیٌی ضذُ بشای وویتِ ّای تخصصی ضَسا دس سال آتی( پیَست ) 1
ولیِ اػضا ًظشات اصالحی خَد سا دس لالب فشم ًظشسٌدی وِ دس اختیاس آًْا لشاس دادُ ضذُ است سا تٌظین ٍ
تحَیل دبیشخاًِ ضَسا ًوایٌذ .
همشس گشدیذ دس لالب واسگشٍُ هدتوغ ّای سفاّی بیي ساّی استاى ٍ با حضَس اػضای هشتبط هَضَػات طشح
ضذُ دس خلسِ ( پیَست ) 2هَسد بشسسی لشاسدادُ ٍ ًتایح حاصلِ سا دس وویتِ تلفیك اسائِ ًوایٌذ .

اداسُ ثبت
ضشوت ّا
اداسُ ثبت
ضشوت ّا
ولیِ اػضای
ضَسا

هؼاًٍت
ػوشاًی
استاًذاسی
با تَخِ بِ گضاسش ساُ اًذاصی پٌدشُ ٍاحذ تداسی دس گوشن استاى تَسط سئیس گوشن  ،همشس گشدیذ  :گضاسضی اداسُ گوشن /
اص الذاهات اًدام ضذُ ٍ یا بالیواًذُ ٍظایف اداسات ٍ ساصهاى ّای ریشبط تَسط گوشن تْیِ ٍ دس اختیاس هؼاًٍت هؼاًٍت بشًاهِ
سیضی
بشًاهِ سیضی استاًذاسی خْت پیگیشی ٍ تائیذ بش اًدام بالیواًذُ فؼالیت ّا صَست پزیشد ٍ ًتایح الذاهات دس
استاًذاسی
وویتِ تلفیك آرسهاُ هطشح گشدد .

