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 ارائه گزارش عملكرد كميته تكريم و پيگيري مصوبات قبلي: دستَركار

 

 

:    گسارشات

آقاي عارف پٌاُ هطالثي در هَرد فعاليتْا ٍ اقذاهات اًجام شذُ كويتِ تكزين را تِ سوع اعضا رساًذًذ ٍ اًجام اهز هْن 

آقاي دكتز پٌجِ شاّي ضوي اشارُ تِ حق هتقاتل كارهٌذاى ٍ ارتاب . فزٌّگ ساسي را در ايي سهيٌِ خَاستار شذًذ

. رجَع اٍلَيت تٌذي كارّا را در اهز تكزين تاكيذ ًوَدًذ

آقاي ًادي ضوي تياى لشٍم فزٌّگ ساسي خَاستار اًجام ًياس سٌجي جْت هشكالتي كِ تاعث ًارضايتي هي شًَذ - 

. شذُ ٍ ّوچٌيي پارُ اي اس هشكالت دستگاّْاي كارتخَاى را تياى كزدًذ

آقاي دكتز حسيٌي جْت رفع هشكالت ٍ تزًاهِ ّاي تيوارستاى شْيذ تْشتي ٍ ًياس تِ طة اٍرصاًس ، آهَسش -

. پزسٌل ٍ ًگْثاًاى هطالثي ارائِ ًوَدًذ

 ًفز تا ّواٌّگي حزاست 100آقاي سجادي درخصَص آهَسش ًيزٍّاي خذهات تِ خصَص ًگْثاًاى تِ تعذاد - 

. داًشگاُ هطالثي تياى ًوَدًذ ٍ تاكيذ شذ دٍرُ هذكَر تصَرت حضَري تزگشار گزدد

آقاي هْذيشادُ درهَرد راُ اًذاسي فزٍشگاُ در داًشكذُ ّاي تْذاشت ٍ پيزاپششكي جْت داًشجَياى ٍ كارهٌذاى - 

پزديس داًشگاُ ٍ ارائِ خذهات كاهپيَتزي ٍپيگيزي سيستن فزٍش تليط ّاي اتَتَس جْت رفاُ داًشجَياى ٍ 

. هطالثي اشارُ ًوَدًذ...

:  هصَتات

هكاتثات السم درخصَص درخَاست هعزفي راتطيي طزح تكزين  (دتيزكويتِ )هقزر گزديذ آقاي دكتز پٌجِ شاّي - 1

.  ارتاب رجَع اس ٍاحذّا را ّواٌّگ ٍ پيگيزي ًوايٌذ
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هشكالت دستگاّْاي كارتخَاى تَسط آقاي ًادي پيگيزي ٍ گشارش آى در جلسات آتي تِ اطالع كويتِ - 2  

. رساًذُ شَد

  (گشارش تِ كويتِ ) هخاتزات تَسط آقاياى ًادي ٍ سجادي صَرت گيزد Dushualپيگيزي دستگاُ - 3 

ٍاحذّا تَسط آقاي / ّواٌّگي ٍ هكاتثات السم درخصَص تزگشاري دٍرُ آهَسشي جْت ًگْثاًاى تيوارستاًْا- 4

دكتز پٌجِ شاّي 

  

 
 

        
 

 

دكتر هرتضي پٌجِ شاّي 

كويتِ تكرين  رئيس دفتر رياست ٍ دتير

 

 

 

دكتر سيد احود حسيٌي  

  عضَ كويتِ 

 

علي عارف پٌاُ 

        عضَ كويتِ

 

سيد رضا سجادي 

عضَ كويتِ 

 

هرتضي ًادي 

عضَ كويتِ 

 

 

هحسي هْديسادُ 

           عضَ كويتِ 

 

ّاشويِ قالة تراش  

عضَ كويتِ 

 

اعظن كاظوي 

كارشٌاس كويسيَى تحَل 

اداري 

 

 
 

 

  ٍ خاًن عسگزي  (جلسِ ّوشهاى)، صفاري طاّزي (جلسِ ّوشهاى)آقاياى ًعٌاكار:       غائثيي جلسِ 


