
 کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، نفت و گاز

 )عنوان کمیسیون در دوره هشتم هیأت نمایندگان: کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی بوده است(

31/02/98 

 انتخاب نواب رییس. -1

بررسییی اهدا خ خم مشییی و برنامی هال سییا  ارل  -2

 کمیسیون.

مهندسییی سییاختمان آقال رضییا عرییاره عیییو هیأت مدیره و دبیر سییاممان ن ا   -1

صنایع همگن فلزل  ضایی رییس هیأت مدیر ان من  ستان و آقال ایمان علیر خوم

 خومستان بی عنوان نواب رییس کمیسیون انتخاب شدند.

مقرر گردید ضیییمن ارسیییاو اهم واایاخ اهدا  و برنامی هال کمیسییییون برال  -2

 مدعوینخ نقطی ن رات آنان در این خروص برورت مکتوب درخواست گردد.

مقرر گردید تقویم ممانبندل شیییا ماهی ابتدایی سیییاو هارل ههت اای  برال  -3

 اعیاء کمیسیون ارساو گردد.

23/05/98 

 همع بندل اهدا  و برنامی هال دو سا ی کمیسیون. -1

بررسیییی مشیییکیت ناشیییی ام قوانین و مقررات مخ   -2

 فیال کسب و کار در حومه خدمات فنی و مهندسی.

 میرم موعی کمیسیون.تشکی  کمیتی هال تخرری  -3

تعیین عناوین دوره هال آمومشیییی مورد نیام اعییییاء  -4

کمیسیییون ههت درد در تقویم آمومشییی سییا  ارل 

 اتاق.

 ههت ملی سیییط  در نشیییسیییت یک تعیین موضیییو  -5

می در برگزارل با  توسیییم سییییا  ارل دو  نی تاق  ا

محوریت مهمترین مسییا   و مشییکیت مبتیبی بخا 

 خدمات فنی مهندسی استان.

گردید همع بندل نهایی اهدا  و برنامی هال دو سیییا ی کمیسییییون  س ام  مقرر -1

ن رسیین ی مکتوب ام اعیییاء کمیسیییون در خرییوص اسییتراتنیهال تعیین شییده 

ههت دستیابی بی اهدا خ نحوه دستیابی بی اهدا خ منابع مورد نیامخ شاخص ها و 

 نحوه  ایا دستیابی بی اهدا  دو سا ی کمیسیونخ ان ا  گردد.

گردید در خرییوص اصیییحات نسییخی  یشیینویس  رسییشیینامی آمارل امنیت  مقرر -2

سییرمایی گرارل در بخا خدمات فنی و مهندسییی اسییتان خومسییتان برییورت 

 مکتوب ام اعیاء کمیسیون ن رخواهی گردد. 

سیونخ  -3 شکی  کمیتی هال تخرری میرم موعی کمی ضو : ت سی مو مقرر گردید 

اعییییاء کمیسییییون ههت درد در تعیین عناوین دوره هال آمومشیییی مورد نیام 

سا  ارل اتاقخ تعیین موضو  شست یک تقویم آمومشی   ههت ملی سط  در ن

اتاق با محوریت مهمترین مسیییا   و  توسیییم سیییا  ارل دو  نیمی در برگزارل

سی آتی  ستورکار هل ستانخ در د سی ا شکیت مبتیبی بخا خدمات فنی مهند م

 کمیسیون قرار گیرد.

31/06/98 

دوره هال آمومشیییی مورد نیام اعییییاء  تعیین عناوین -1

کمیسیییون ههت درد در تقویم آمومشییی سییا  ارل 

 اتاق.

 ههت ملی سیییط  در نشیییسیییت یک تعیین موضیییو  -2

می در برگزارل با  توسیییم سییییا  ارل دو  نی تاق  ا

محوریت مهمترین مسییا   و مشییکیت مبتیبی بخا 

 خدمات فنی مهندسی استان.

ام توسعی  بحث و تبادو ن ر در خروص قانون حمایت -1

با  نایع  ایین دسیییتی ن ت خا  و میعانات گامل  صییی

 است اده ام سرمایی گرارل مردمی.

شیییانزدهمین دوره نمایشیییگاه بین ا مللی انر ل کیا  -2

 .03/11/98 غایت  30/10/98

مقرر گردید اعیییاء کمیسیییون فهرسییت دوره هال آمومشییی مورد نیام خود را با  -1

یان نیمی اوو مهرماه بی صیییورت محوریت دوره هال کاربردل تخریییریییی تا  ا

 مکتوب بی دبیرخانی کمیسیون ارا ی نمایند.

سط  ملی ههت برگزارل در نیمی  -2 ست در  ش ضو  یک ن روص تعیین مو در خ

سا   و مشکیت مبتیبی بخا  سا  ارل توسم اتاق با محوریت مهمترین م دو  

 خدمات فنی مهندسییی اسییتانخ برگزارل نشییسییت با موضییو  مطا بات بنگاههال

 بخا خروصی ام دستگاههال دو تی با حیور ومیر کشور تعیین گردید.

مقرر گردید قانون حمایت ام توسیییعی صییینایع  ایین دسیییتی ن ت خا  و میعانات  -3

م لس  24/04/98گامل با اسیییت اده ام سیییرمایی گرارل هال مردمی مریییوب 

 شورال اسیمی ههت اای  اعیاء کمیسیون برال آنان ارساو گردد.

ن ره ام ار  کمیسیون بی  3-4ید درخواست مکتوب اعزا  یک گروه مقرر گرد -4

شییانزدهمین نمایشییگاه بین ا مللی انر ل کیا بی هیأت رییسییی محتر  اتاق ارا ی 

 گردد.

 


