
 دستَس کاس جلسِ :

 گضاسش کاسگشٍّْا  

 تشگضاسی کالسْای تیض َّضاى  

 هشحلِ دٍم آصهَى آًالیي  

 آصهَى کتثی هیاى ًَتت  

 آهَصش خاًَادُ  

 گسارش کارگروه هوشمندی :

ٍ خالصِ ایي گضاسش تِ گفتاس تش گضاس ضذُ است صاسعی  ًناخسشکاس  جْاًگیش ًیا ٍ ًناخسشکاس  ٍاکشهی  ًناخسشکاس آقای صیاسی ٍ  جٌاب تاحضَس

 سی تِ قشاس ریل اسائِ گشدیذ :جٌاب آقای صیا

  دستگاُ (  04تشسسی تعذاد سایاًِ ّای هَجَد )حذٍد 

 تشای سایاًِ ّا تْیِ ضٌاسٌاه ِ 

  ًِتِ دستگاُ تکثیش اتصال یک دستگاُ سایا 

  تعَیض هاًیتَسّای فعلی تا هاًیتَسّایLED 

  ًصة آًتی ٍیشٍسْا 

 ًِتشٍص سساًی سایا 

 اص عوذُ فعالیتْایی است کِ تایذ ایي دٍسُ صَست گیشد  

سشکاس خاًن علیجاًی ٍ سشکاس خاًن کشاهتی ٍ جلسِ تشگضاس سشکاس خاًن افکاسی : تا حضَس جٌاب آاقای هجیذی ٍ  گسارش کارگروه پرورشی

 ضذُ تَد کِ گضاسش اى تِ گفتاس جٌاب آقای هجیذی تِ قشاس ریل هیثاضذ :

 تَفِ اییذیِ سالهت تشای کلیِ کاسکٌاى تْیِ ت 

 ٍ دیگش هکاًْای هذسسِ  تاصدیذ دٍسُ ای اص تَفِ  

 اًجام هعایٌات ساختاس قاهتی ٍ تیٌایی سٌجی ٍ تْذاضت دّاى ٍ دًذاى  

 سْای آهَصش خاًَادُ ییشاهَى تلَ  ٍ ًَجَاًی تشگضاسی کال 

 .عوذُ فعالیتْایی است کِ تایذ ایي دٍسُ صَست گیشداص 

دس هَسد تشًاهِ سیضی اسدٍ ّا ٍ هشاسن ٍ لضٍم فشٌّگ ساصی ٍ ایجاد ًطاط تا تشگضاسی اًَاع هساتقات صحثت ًوَدًذ ٍ سشکاس خاًن افکاسی سپس 

 سئَس هغالة تِ قشاس ریل تَد :

  یشدیساى یاسک  –ًجَم  –ًوا تاصدیذ اص هکاًْای دیذًی آسواى–  

  هشاسن استعیي سیذ ٍ ساال سضْیذاى ٍ ًزسی 

 ٍ ٍ یخص هَسیقی تَسظ گشٍُ هَسیقی صًذُ  -هشاسن جطي ٍالدت ییاهثش اکشم ٍ هساتقات عٌاب صًی ٍ آضپضی 

 .گیشد صَست دٍسُ ایي تایذ کِ است فعالیتْایی عوذُ اص



خاًن گلشیض ٍ جٌاب آقای عثذی یَس ٍ سشکاس خاًن جذیذی ٍ جلسِ تشگضاس ضذُ ٍ اّن هَاسد هَسد :تا حضَس سشکاس  گسارش کارگروه سرویس

 تشسسی تِ قشاس ریل تِ گفتا سخاًن گلشیض اسائِ ضذ :

 ٍ ...تشسسی تعذاد اتَهثیلْا  

 ٍ سضایت آًْا تعذاد داًص آهَصاى تشسسی  

 اًعقاد قشاس دادّای تیوِ  

 سالهت ساًٌذُ ّا ضٌاسٌاهِ  

 تا حضَس جٌاب آقای ًظشیاى ٍ سشکاس خاًن  جلسِ تشگضاس ضذُ ٍ اّن هَاسد تِ گفتاس ایطاى تِ قشاس ریل اسائِ ضذ : گسارش کارگروه عمرانی :

  ییشاهًَساخت ًواصخاًِ ٍ ًْاسخَسی صحثت تا آقای تشخَسداسی لضٍم 

  لضٍم خشیذ جاسٍتشقی 

  ًِلضٍم تعویش هَتَسخا 

 یش دسگاُ ٍسٍدی هذسسِ لضٍم تعو 

 ٍ ِیا صٌذلی ٍ ًیکت تَسیلِ چَب آى  تشش دسخت یَسیذُ جلَی هذسسِ ٍ تْیِ یک هجسو 

  لضٍم تْیِ دستگاُ جَش تشای جلَ گیشی اص ّضیٌِ ّای آتی 

اّن فعالیتْای  افکاسی ٍ سشکاس خاًن ًاصحی سپس  قای هجیذی ٍ سشکاس خاًنجٌاب آقای عثذی یَس ٍ جٌاب آ:تا حضَس  کارگروه آموزش

 اًجام ضذُ تِ گفتاس خاًن ًاصحی تیاى ضذ ٍ قشاس ضذ تشًاهِ عول ٍ اسٌاد تاال دستی دس ّش هَسد اص فعالیتْا هطخص گشدد.

  تشگضاسی اًجوي علوی 

  خَاسصهی تشگضاسی جطٌَاسُ ًَجَاى 

  تشگضاسی هساتقات قشاًی 

  تشگضاسی هساتقات ادتی 

  کالسْای آهَصش دتیشاى ٍ یادگیشی هعکَس  تشگضاسی 

 . عوذُ فعالیتْای هَسد ًظش ایي کاسگشٍُ تَد

 قشاس ضذ تشای تشگضاسی کالسْای تیضَّضاى دٍ ّفتِ صثش کٌین 

 قشاس ضذ ّش فصل یک اًجوي عوَهی تشگضاس گشدد . 

 آصهًَْا عثق تشًاهِ اسائِ ضذُ تِ اٍلیا تشگضاس گشدد . 

 ٍ هي اهلل التَفیق 

 


