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جدات  آااتد تم اض ییاتی  ادا تماای م  اض   و یرایس  ا یاد          ، اهلل مجیاا  وت آیاتت  نداا از ماال    تالپس از      

ویاضو  مضومات   مد اض   ای     امجت  گضف ه تی خص ص اااامتت  بیتن  بهییزد و ت دعه اد تن یمن خیض مقا   بضمتمه

هتد اجضای  و مضت   اضای  یا ااتتد م با       خیل  از تد گته  ،هتد امجت  گضف ه ایدکه بت بتزید  بت بیتنو  هپضتاخ 

 ،بت ای  جایااد م اجاه    پیک هتد آیداه بت  تی مته ممکن ادت و مددا مضته و از یاتیت پضوتکل بهاا    غفلت م 

تمهیاات الز  تی خصا ص   و  بهاا   هتد  به یاتیت تد  یالعملهتد اجضای   خ اد تی ت جه بیش ض مایضان تد گته

 اما. ایشتن بت بیتن تد تویتهتد جلبه اا صتت مقاتوم   بات جدات  آااتد تم اض پ یم مااد معاتون        زماگ  بت مضومت 

یکا   ااا  تعتمال  ما  ض و اا د       ، دتزمتن بضمتمه و ب تجه مش ی پضتاخ ه و بت بیتن تو نتلش مها  تی ادا تن  م  ض  

و تیگاضد ااا      خا ت  هاتد م وا     و وزایتختماه  اد تن  بت دتزمتن بضمتمه و ب تجه مشا ی  هتد اجضای  مایضان تد گته

باض لازو  ایتواتن تدگتتدان باین       پضتاخ اه و هتد مه  مشتیم   مه  امکتن جذ  تبهیالت تا  ه بت ادا   معضف  طضح

افازایش یایزما  باین    باض   ههاتد مضمازد وتکیا    هتد اجضای  اد تن بت دتزمتن بضمتمه و ب تجه مشا ی و داتزمتن   تد گته

تی اتامه دضمتی ختم  تم ض ندگیاز یرایس    هتد م و   تی جهت پیگیضد مطتلوتت اد تن  اما.  هت و وزایتختمه تد گته

تی خصا ص   بهاا ا    هاتد   ت صیه بت بیتن اهمیت م  ض  تامشگته ال   پز ک  و خامتت بهاا    و تیمتم  اد تن 

تتمیا مم ته و خ اد تی پیگیضد و امجات  آن ت دا      اج متا  گذاید فتصلهیاتیت بض  ویضو  مضومت  و مهتی مد ض  

و همچداین یاه امااازد میاز     فضاتهتد مجاتزد   و هتد اجضای  و اد فتته از فضصت تولت الک ضومیاک  مایضان تد گته

تی  ااما.   مهتی و مد اض   ای   ویاضو  مضومات     تی جهت  خامت تی جهت متهش مضاجعتت حض ید  هضوماان 

طاضح و   65 بض ادت  تد  ی متی مشبت مص بتت متیگضوه تخصص  ام ی زیض بدتی  و  هضداتزد ماه باتلر باض     اتامه

 هت به امضمت  تا تدتمه بضاد ملیه ااضتد م  ض  ایدت   اه ب ت مطضح و ااضتء میز  بت ا و اوالً این پضوژه پضوژه  م 

 



 

 

  

 

 

  

يشماره

نشست

ينشستشماره

درسالجاري
رياستنشستمحلبرگزاريتاريخبرگزاري

تعداداعضاي

اصليحاضر

تعداداعضاي

اصليغايب

تعداد

حاضرينغير

عضو

زمانشروعوخاتمه

917 2 97/30/9011 
سالن اجتماعات 

  23/90الی  99 8 4 25 استاندار استانداري

نفر داراي حق راي نيستند چهاراز اعضاي اصلی غايب ، تعداد  -   

 

 

بیتن مم تما.   م یجه مذامضات پس از اخذ یأد مخف  بشضح هت و مقطه مظضات خ ت یا مبوت به بداهتی  از آن  تیاگته

 م ایت بدا یک  به تص یب یدیا.

ب تجاه تی مشبات    ایاراه    باه و تبیاض  ا یا    ییازد ادا تن    تامه آاتد تم ض اموضد یریس دتزمتن مایضیت و بضمتمهاتی 

ه مطضح  و م  ه ت زیع آن پس از ابالغ امضوز ملیتت ب تج  یاد بضمتمه ییزد و ت دعه اد تن پضتاخ ه و بت بیتن ایدکه 

  پضتاخ ه  د ب تجه هت تی  تخص ات اح متل  تغییض به بیتن  ، گضتت تد  یالعمل ب تجه  تی جلبه آت    یا مطضح م 

مشکل مهم ضین  ویعیت به ضد یا تایت، مبوت به دت  گذ  ه اا وتیات امضام  تخصیص و مقایدگ   ایدکه بت بیتن و 

و  تامبا ه  متیمداتن   تیصاد حق ق 65بت ت جه به افزایش  هت  تد گته اد  هزیدهمبضد اا وتیات  ،ای امبت  تی ب تجه

 هاتد  مهم ضین یاهکتی تی خص ص جوضان متهش اا وتیات جتید یا فضوش امالک متزات و اد فتته از ظضفیت توصضه

ییازد، گازایش    آاتد مهدا  متطق  معتون م  ض  داتزمتن ماایضیت و بضمتماه    دپس  بض مضتما. 9911اتم ن ب تجه 

هاتد   باه هماضاه توصاضه    9911د دت   هت بض ادت   اتم ن ب تجه اه  م ات و بداهتد اتم م  و تکتلیف تد گته متمل  از

بتبات   د اجضایا  ادا تن  هات  ییت  از ب تجه تدا گته  میلیتیت58وت ابیتن ایدکه تی دت  گذ  ه ح بت اتم ن  ایاره مم ته و 

هاتد اجضایا  تی    مال ماایضان تدا گته   أ. خ اد تی تات مظض و تادت پضتاخت گضتیاهو مبض  هت اجضاد احکت  تاتگته

تیصاا م اجاه هبات     65بات مباضد باتلر باض      9911 اما. ایشتن بت بیتن ایدکه ب تجاه دات     هت پضوژه اجضادخص ص 

اتم ن تدظی  بخش  از مقاضیات ماتل     (85)از متته تی خص ص اد فتته  مایضان تد گته هتد اجضای    تالش خ اد تی

م یجاه ماذامضات بات یأد مک ا   و مخفا  ااضاتء م  اض  باه          تی جوضان دهم  از این مبضد ب تجه  اما.  تولت 

یاضد  گ  لازو  بهاضه  میاا بض أبات ت  ییازد و ت داعه ادا تن     م  ض  و یریس   یاد بضمتمه تی پتیتن اد تماای تص یب یدیا.

هات   یاتیت  ااالت تی پضتاخ ا   بض  9911ب تجه دت   اتم نهتد م ج ت تی هتد اجضای  اد تن از تمت  ظضفیت تد گته

مباضد   تأمینو  پیگیضد مایضان و  دتزمتن مایضیت و بضمتمه ییزد اد تن تی خص ص صضفه ج ی  و  بض به متیمدتن 

بضیدا  مصا بتت ماتیگضوه اا صاتتد، ا ا غت  و       »باه  به تلیل م اوتیت زماتم  تدا  ی دا   جل   اا وتیات  اما.  

 به مشبت آت    یا م م   گضتیا.«  گذاید اد تن  دضمتیه
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  صوبات:م

مصا بتت   و  81/58/9911ما یخ   8518/11/99متمه  متیه و 95/59/9911م یخ  8998/11/99متمه  متیه  .9

) اتمل   81/58/9911م یخ   8598/11/99   متیه  م ی   متمهمتیگضوه تخصص  ام ی زیضبدتی  و هضدتزد 

یتیاف(   توبضگ و  تو) تمل  99/59/9911م یخ  8955/11/99   متیه  متمه و یتیف(بیبت ویک بضگ و ته

بت ت جه و به اد ثدتء  ( یتیف ویک  د بضگ و یتزته  تمل)  59/59/9911م یخ   8885/11/99  متیه   متمهو 

  م ایت ذیل، به  ضح مب داات پی دت تص یب  ا.

 986م یاا   طااضح تفکیکاا  ایایاا   59/59/9911ماا یخ   8885/11/99  متمااه  اامتیهتی خصاا ص   الفف  

مااتیگضوه زیااض بدااتی ،  تبیضختمااه هک ااتید  ااضق بهتیداا تن و م اا ی میااتم  یاامن تصاا یب مقااضی گضتیااا    

، بض ادات  یا اب   هت  پس از اصالح مقشه اشتیضد،  هضد و آمتیش دضزمین و م ی  زیبتیود تی ،  ت دعه

جهت ط  مضاحل اتم م  ابالغ طضح جتمع بهتید تن به   یاد اتل   یا ماایک مضب طه به همضاه پی دت امدی  

 .ممتیا هضدتزد و معمتید ایدت  

ومقاضی   مطاضح  اد اد تن  اد و اا وتیات هزیده ههتد دضمتی اد تن اا  از تملک تایای  9911د دت   ب تجه  -8

ما ایت مضبا ن باه اجاضاد ب تجاه       ت زیاع و ییزد و ت دعه اد تن،  م ی      یاد بضمتمه آت  ا ط  مشبت 

 .واتختذ تصمی  گضتت

هاتد   یا تی بخش 9911د دت   هتد اجضای  تکتلیف اتم م  مصضح تی اتم ن ب تجه مایضان م  ض  تد گته -9

یب ،  بااون فا ت واات و بطا ی      هت و مضاجع ذد ختمه احصتء و یمن پیگیضد م ایت از طضیق وزایتمضب طه 

هتد اتم ن  هت و تبهیالت پیش بید   اه تی توصضه جاد پیگیض ده  اد تن و تد گته خ ت از مدتبع،  تخصیص

هاتد   زایتختماه هتد بخش خص ص  و مدتبع متل  م مضماز تی و  هتد مت   از دضمتیه ب تجه و همچدین فضصت

 م و   بت دا.
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  ،مقاضی  اا، تات یاک تیصاا اا واتیات پ وهشا         9911( اتم ن ب تجه دات   1توصضه ) "ز"تی یاد تد بدا -4

تی جهات   آما زش، پا وهش، فداتوید و ما آوید    تی ماتیگضوه  م یا     تجمیع و جهات هزیداه ماضت آن    

 .و بض آن ادت  اااا    ت گیضد  تصمی هتد  تخص و متیبضتد    پ وهش

 

 

تی خصا ص واگاذاید باه بخاش       هاتد اجضایا  ادا تن،    هتد ایاره  اه ت د  تدا گته  بت ت جه به پضوژه -6

 هتد اجضای  اد تن بت جایت از این فضصت اد فتته مددا. مقضی  ا تد گته ،تعتوم  –خص ص  
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