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گزارش:

زض اتتسا زتيط وويسيَى تحَل ازاضي تَضيحات ذَز ضا پيطاهَى ترشٌاهِ شواضُ

 200/91/2617هَضخ ّ ٍ 91/2/13وچٌيي ًاهِ

شواضُ  20/6/37257هَضخ  91/4/22استاًساضي اطفْاى تياى ٍ هْوتطيي تفاٍت آى ضا تا ترشٌاهِ ّاي سٌَات لثل زض ذظَص اًتراب
واضهٌس ًوًَِ تِ شطح شيل اضائِ ًوَزًس.
 - 1عسم اهىاى هعطفي پطسٌل هحيطي وِ تِ عٌَاى ًوًَِ زض طي سال اًتراب هي شًَس ًظيط پعشه ًوًَِ ،پطستاض ،هاها ٍ ....
 - 2عسم اهىاى هعطفي پطسٌل لطاضزازي وِ ووتط اظ پٌج سال ساتمِ ذسهت زاضًس.
 - 3اًتراب واضهٌس ًوًَِ تطاساس ضَاتط واضايي ،اثطترشي ٍ عولىطزي تاشس.
 - 4تاويس تِ اًتراب تين ّاي واضي ( وِ هتعالثاً اًتراب ذَاٌّس شس)
 - 5اًتراب ًيطٍّاي ضسوي ،پيواًي ٍ لطاضزازي تا تيش اظ  5سال ساتمِ واض
 - 6اذتظاص سْويِ هعطفي واضهٌس ًوًَِ اظ سَي استاًساضي تط اساس ًيطٍّاي ستازي ضسوي ،پيواًي ٍ لطاضزازي تا حسالل  5سال
ساتمِ واض هستوط
 - 7هحسٍزيت ظهاًي فَق العازُ زض ًظط گطفتِ شسُ جْت اضسال پاسد
سپس ًاهِ ّاي زضيافتي اظ ٍاحس ّاي تاتعِ ( تا ظهاى جلسِ) شاهل هعاًٍت ّاي پژٍّشي ،زضهاى ،زاًشجَيي ،هسيطيت تَزجِ ،تَسعِ ٍ
هٌاتع ،زفتط تاظضسي ٍ ضسيسگي تِ شىايات ،زتيطذاًِ هطوعي ،تيواضستاى ًمَي ،هطوع آهاض ٍ في آٍضي اطالعات تظَضت پاٍضپَيٌت تِ
ضؤيت اعضا ضسيسوِ زض تطضسي تعول آهسُ ،هشرض گطزيس وليِ پاسد ّا فالس هستٌسات الظم جْت اًعىاس فعاليت ّاي واضوٌاى هعطفي
شسُ تَز .لصا اعضا تظوين گطفتٌس زض ضاستاي تحمك اثط ترشي ،عولىطز ٍ واضايي (هَضز تأويس زض ًاهِ استاًساضي) واضوٌاى ًوًَِ ططفاً اظ
ٍاحسّاي تطگعيسُ وشَضي ٍ استاًي هعطفي شًَس وِ پس اظ تطضسي اهتياظّا ٍ ضتثِ ّاي وسة شسُ ٍاحسّاي زاًشگاُ زض سال  90همطض
گطزيس:
مصوبات:
ّ - 1طيه اظ ٍاحسّاي هٌترة ططفاً يه ًفط ضا تِ اًتراب ذَز تِ عٌَاى هسيط ،واضشٌاس ٍ يا واضهٌس ًوًَِ تا پاياى ٍلت ازاضي
 91/4/31هعطفي ًوايٌس.
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 - 2تطاساس تطضسي اهتياظ ّاي سال  90زاًشگاُ ٍاحس ّاي ٍاجس شطايط فَق الصوط تِ تطتية شيل هعطفي شسًس
رديف

رتثِ ّاي كسة شذُ

ًام ٍاحذ هٌتخة

1

ّستِ گعيٌش

وسة ضتثِ اٍل زض تيي زاًشگاّْاي علَم پعشىي وشَض

2

هعاًٍت زاًشجَيي فطٌّگي

وسة ضتثِ اٍل زض جشٌَاضُ لطآًي زاًشجَياى وشَض تطاي زٍهيي سال پياپي

3

ووسيَى تحَل ازاضي

وسة ضتثِ تطتط اضظياتي عولىطز ٍ تْطُ ٍضي تطاي سَهيي سال پياپي زض جشٌَاضُ

4

تيواضستاى سيسالشْسا آضاى ٍ تيسگل اذص گَاّي تعْس تِ تعالي زض ًْويي ّوايش جايعُ هلي تْطُ ٍضي ٍ تعالي ساظهاًي

شْيس ضجايي استاًي

5

تيواضستاى اذَاى

وسة عٌَاى تيواضستاى تطتط زض جشٌَاضُ وشَضي حاوويت تاليٌي

6

تيواضستاى شْيسضجايي آضاى ٍ تيسگل

وسة عٌَاى تيواضستاى زٍستساض هازض ٍ وَزن زض تيي زاًشگاّْاي علَم پعشىي

7

ٍاحس تْساشت هحيط هعاًٍت

زض طَضت اضائِ لَح ضتثِ هىتسثِ زض ّوايش جايعُ هلي وٌتطل زذاًيات تا پاياى ٍلت

تْساشتي

ازاضي 91/4/31

 - 3تا تَجِ تِ اذص تاييسيِ اظ هسيطيت حطاست زاًشگاُ ٍ تطضسي سَاتك شغلي تا اًتظاب آلاي حويسضضا فطح زل تِ پست هعاٍى
ذسهات پطستاضي اظ هجوَعِ تشىيالت تيواضستاى تْشتي هَافمت گطزيس.
دكتر هْرداد فرزًذي پَر

دكتر هحوذحسيي اػراتي
رئيس داًشگاُ ٍ رئيس كويسيَى

سرپرست هؼاًٍت تَسؼِ هذيريت ٍ هٌاتغ ٍ ػضَ كويسيَى

رضا ًؼٌاكار
هذيرٍدتير كويسيَى تحَل اداري

دكتر ػلي خٌذاى
ػضَ كويسيَى ٍ دتير كويتِ تكرين ارتاب رجَع

هحوذ خثازي
سرپرست حراست داًشگاُ

دكتر هرتضي پٌجِ شاّي
سرپرست دفتر رياست ٍ رٍاتط ػوَهي

هحوذ ٍاحذي پَر
هذير تَسؼِ ٍ هٌاتغ اًساًي ٍ ػضَ كويسيَى

اػظن كاظوي
كارشٌاس كويسيَى ٍ دتير كويتِ  ISOداًشگاُ
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