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* در ابتذای جلعِ آلای هٌْذض هجتبی زادُ گسارغ جلعِ ؼَرای هرکسی در کردظتاى را ارائِ ًوَدًذ.
* تمَین جلعات کویتِ ّای تخصصی ؼَرای هرکسی در خرداد هاُ هطرح ٍ بِ ؼرح ریل اػضا برای ؼرکت در جلعِ هؽخؿ ؼذًذ:
گرٍُ ؼْرظازی :آلای هٌْذض تَت آغاج -خذهات هٌْذظی ٍ اؼتغال :آلای هٌْذض تَت آغاج -باًک ،بیوِ کیفیت ،بازرظی فٌی :آلای هٌْذض
ػلیرضا رظَلی ٍ خاًن هٌْذض پایَرً -ظام فٌی ٍ اجرایی ٍ کٌترلی :آلای دکتر بالری ٍ آلای هٌْذض غضٌفریاى -گرٍُ ًمؽِ برداری:آلای هٌْذض
احوذی -گرٍُ هکاًیک:آلای هٌْذض براتی یا اظواػیلی -آهَزغ،پصٍّػ،آزهَى ٍ اًتؽارات:آلای دکتر کیاهْر -اًرشی ،اظتاًذارد هصالح ٍ هحیط
زیعت :آلای هٌْذض غضٌفریاى -گرٍُ هؼواری :خاًن دکتر ترابی -گرٍُ ػوراى:آلای دکتر رظَلی ٍ گرٍُ برق :آلای هٌْذض تیوَری
* همرر ؼذ گرٍّْای تخصصی دبیر گرٍُ را ابما ٍ یا اًتخاب ٍ هؼرفی ًوایٌذ.
* همرر ؼذ در جلعات آتی از هٌتخبیي هجلط برای حضَر در جلعات ّیأت هذیرُ دػَت ؼًَذ.
* همرر ؼذ بحث تخفیف حك السحوِ خذهات هٌْذظی در بافت فرظَدُ بِ ػٌَاى بخؽی از هبحث التصاد هماٍهتی در دظتَرکار ّیأت هذیرُ لرار
گیرد.
* همرر ؼذ آلای دکتر بالری ٍ هٌْذض تَت آغاج بَدجِ پیؽٌْادی برای گرٍّْای تخصصی را تٌظین ٍ ارائِ ًوایٌذ.
* در خصَؾ اًتخاب حعابرض رظوی بِ خساًِ دار هحترم ٍ بازرظاى هحترم ظازهاى تفَیض اختیار ؼذ.
* همرر ؼذ جلعِ اٍل هجوغ ػوَهی رٍز ؼٌبِ هَرخ  ٍ 95/3/29هجوغ ًَبت دٍم رٍز چْارؼٌبِ هَرخ  95/4/9تؽکیل گردد.
* ًاهِ جوؼی از اػضا در خصَؾ بازگؽایی ظرفیت ظال  95هطرح ٍ هَافمت ًؽذ.
* جذٍل تخفیفات پیؽٌْادی ٍاحذ گاز برای ارگاًْای اهذادی(بْسیعتی ،کویتِ اهذاد ٍ  )....هطرح ٍ هَافمت ؼذ.
* ًاهِ ؼرکت تؼاًٍی ظاهاًذّی کارگراى فصلی ٍ ظاختواًی زًگاى در خصَؾ تؼاهل برای اظتفادُ از کارگراى فصلی تحت پَؼػ ؼرکت تؼاًٍی
هطرح ٍ همرر ؼذ در حذ اهکاى ٍ در چْارچَب لاًَى ّوکاری گردد.
* تَضیحات آلای هٌْذض غضٌفریاى در خصَؾ برًاهِ ّای پیؽٌْادی التصاد هماٍهتی الذام ٍ ػول هطرح ٍ هَافمت ؼذ.
* هَضَع ًمؽِ ّای ازبیلت تَظط آلای دکتر رظَلی هطرح ٍ اداهِ بِ جلعِ بؼذ هَکَل ؼذ.
* همرر ؼذ لرارداد پرظٌل با ؼرایط لبلی تا آخر تیرهاُ توذیذ گردد.
* در خصَؾ چارت پرظٌلی همرر ؼذ هصَبِ لبلی بِ طَر آزهایؽی تا  2هاُ اجرا گردد.
* همرر ؼذ آلای هٌْذض یذا ...ػلی آبادی کوافی العابك بِ ػٌَاى ًوایٌذُ ظازهاى در جلعِ ؼَرای حل اختالف هالیاتی حضَر یابٌذ.

