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 معارفه رئیس کمیسیون. -1

 انتخاب نائب رئیس و دبیر کمیسیون. -2

و بحث و بررسرری  تشررریا اهداو و خم مشرری -3

 پیرامون برنامه های آتی کمیسیون.

، مقرر 1394سرررا   کاری کمیسررریون در برنامه تدوین نهایی منظور به -1

 ، ظرو مدت یک هفته را خود گردید؛ اعضرراک کمیسرریون، پیشررنهادات

 .فرمایند ارسا  کمیسیون این دبیرخانه به کتباً

 اعضاک برای وقت اسرع در کمیسیون مشی خم و اهداو گردید؛ مقرر -2

گردد و ایشرران نیپ پس ام ملاهعه، نظرات و پیشررنهادات خود را  ارسررا 

 کتباً به دبیرخانه کمیسیون اعالم نمایند.  

04/06/94 

 اتحادیه و سررندیهاها ها، انجمن مدیران اندیشرری هم

 بررسرری خصررو  در اسررتان خصررو رری بخش های

 و فنی خدمات  ررادرات افپایش راههارهای و موانع

 مهندسی

ید خروجی حصرررو  منظور به -1  جلسررررات ام یک هر برگپاری ام مف

ئه همراه به منظم شرررده ممانبندی برنامه گردید؛ مقرر کمیسررریون،  ارا

 تهیه کمیسیون جلسات ام هریک برای شده کارشناسی دستورکارهای

 .گردد ارسا  کمیسیون اعضاک برای و تنظیم و

کمیسرریون اهداو و خم مشرری  طبق مصرروبات اوهین جلسرره کمیسرریون، -2

برای اعضاک ارسا  شد و مقرر گردید؛ با توجه به نقله نظرات ارائه شده 

 و مدت بلند اندام چشم و توسم اعضاک در جلسه آتی کمیسیون اهداو

 کمیسیون به  ورت نهایی تدوین گردد.  مدت کوتاه

با توجه به تنوع موضررروعات درحومه عمران و خدمات فنی مهندسررری  -3

میسیون ضمن ارسا  کمیته های پیشنهادی خود مقررگردید؛ دبیرخانه ک

سه آتی، کمیته های  شان، در جل شورتی ای ضاک و دریافت نظر م برای اع

 میرمجموعه کمیسیون را مشخص و رؤسای آنها را تعیین نماید.

به منظور تهیه بانک اطالعاتی ام شررررکت های فعا  در حومه عمران و  -4

سم دبیرخانه خدمات فنی مهندسی مقرر گردید؛ فرم های ته شده تو یه 

کمیسیون که در جلسه نیپ در اختیار حاضران قرار گرفت، توسم رؤساک 

انجمن ها مورد ا رررال  و بامبینی قرار گرفته و پس ام تهمیو توسرررم 

 اعضاک تشهو تحت امرشان به دبیرخانه کمیسیون ارسا  شود. 

15/07/94 

 های کمیته تشهیو خصو  در بررسی و بحث -1

سیون )در  ورت  مجموعه میر تخصصی کمی

 .امهان تعیین رؤسای کمیته ها(

بررسررری سررررفصرررو های سرررند چشرررم اندام و  -2

استراتژی توسعه  ادرات خدمات فنی مهندسی 

 استان.

ندی جلسرررات کمیسررریون و  -3 مانب مه م نا ئه بر ارا

ضاک در خصو  تعیین  دریافت نقله نظرات اع

 دستور کار جلسات تا پایان ساهجاری. 

خصو  پیشنهادات جلسات  بحث و بررسی در -4

 گذشته کمیسیون.

  ررادرات توسررعه به منظور تدوین نهایی سررند چشررم اندام و اسررتراتژی -1

ستان ستان ا شهو 1400 افق خوم  انجمن ام مقرر گردید؛ کارگروهی مت

شهو و ها اتحادیه ها، صو ی بخش های ت  و دوهتی های ساممان و خ

اهوام  بامرگانی اتاق مرکپیت و محوریت اهوام با چمران شهید دانشگاه

 تشهیو گردد. 

سند چشم  -2 سیون در  شفاو به اهداو مورد نظر کمی به منظور دسترسی 

سی مقرر گردید؛  سعه  ادرات خدمات فنی مهند ستراتژی تو اندام و ا

 برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت معین گردد. 

مقرر گردید؛ به منظور استفاده مللوب ام فر ت های موجود در استان  -3

عالوه بر ملاهعه میدانی بامار اسرررتان های جنوبی کشرررور عراق، هیأت 

مات فنی  خد ندگان  جاری برای  ررررادرکن های ت هب تور قا هایی در 



ستان  ستان به ا ساممان  نعت، معدن و تجارت ا مهندسی و با همهاری 

 های جنوبی عراق اعپام گردد.

افراد، مقرر گردید؛  به منظور تأثیر گذاری بیشرررتر و م ثر بودن حضرررور -4

افراد ثابت در بخش خصرررو ررری و دوهتی جهت حضرررور مسرررتمر در 

 جلسات به دبیرخانه کمیسیون معرفی شوند.

با عنایت به گستردگی و اهمیت بررسی سرفصو های سند چشم اندام و  -5

اسررتراتژی توسررعه  ررادرات خدمات فنی مهندسرری اسررتان و نبود ممان 

ستورا سایر د سه،  مقرر گردید؛ دبیرخانه کافی جهت پرداختن به  ت جل

کمیسیون فرم مربوط به کمیته های پیشنهادی و همچنین فرم نظرخواهی 

جهت تعیین دسررتور کار جلسررات تا پایان سررا  جاری را برای اعضرراک 

شان نیپ پس ام تهمیو، فرم های مذکور را جهت جمع بندی  سا  و ای ار

 نمایند.  و ارائه در جلسه آتی کمیسیون به دبیرخانه ارسا 

13/08/94 

ارمی دوهت برای  جپئیات وام جدید تشرررریا -1

سم  ادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی  تو

 بانک محترم ریاسرررت نادریان خانم سررررکار

 خومستان. استان  ادرات توسعه

 های کمیته تشهیو خصو  در بررسی و بحث -2

کمیسررریون و تعیین  مجموعه میر تخصرررصررری

ها )کمیتره مشرررراوران،  کمیتره رؤسررررای آن 

پیمررانهرراران، کمیترره  رررردور خرردمررات فنی 

 مهندسی(.

پس ام بحث و تباد  نظر اعضاک در خصو  بند دوم دستور کار، کمیته  -1

 های میر مجموعه کمیسیون با عناوین میر تشهیو گردید؛ 

 کمیته پیمانهاران، کمیته مشاوران، کمیته  دور خدمات فنی مهندسی 

گردید؛ در یک جلسه فوق اهعاده و با با توجه به درخواست اعضأ، مقرر  -2

حضررور اکیریت اعضرراک، رؤسررای کمیته های میر مجموعه کمیسرریون 

 تعیین گردد.

13/10/94 

بررسرری سررام و کارهای پذیرا و اعپام هیأت  -1

 های تجاری به کشور عراق. 

ارائه گپارا اقدامات انجام شده توسم رؤسای  -2

 کمیته های میر مجموعه کمیسیون.

ضرراک، با تیییر نام کمیته پیمانهاران به کمیته انبوه سررامان و با موافقت اع -1

 پیمانهاران موافقت گردید. 

ست  -2 ستور اهعمو درخوا پس ام بحث و تباد  نظر اعضاک در خصو  د

پذیرا هیأت های تجاری، کلیات این دسرررتور اهعمو مصررروب و مقرر 

گردید؛ جهت موافقت و تخصرریص بودجه به هیأت رئیسرره محترم اتاق 

 اهوام تقدیم گردد.

ضرررمن تشرررهر و قدردانی ام آقای هردانی بابت تهیه و تنظیم آئین نامه  -3

اجرایی کمیته  ررردور خدمات فنی مهندسررری و با عنایت به نیام سرررایر 

مه  نا ید؛ آئین  مه، مقرر گرد نا تدوین آئین  به  های کمیسررریون  ته  کمی

شد، توس سیون ارسا   سه برای همه اعضاک کمی م مذکور که قبو ام جل

رؤسرررای کمیته ها ملاهعه و هریک ام آنها با توجه به نوع فعاهیت کمیته 

خویش مواردی را به آن اضرررافه نموده و جهت تأیید نهایی به دبیرخانه 

 کمیسیون ارسا  نمایند. 

 


