
 

 
 

 

 

 

 

 

 اعضبء محترم هيئت رئيسه کميسيون هبي تخصصي اتحبديه
 هياتحبد يتخصص يهبي ارزيببي عملکرد کميسيون هب شبخص: موضوع

 

 ؛سالم با
ًسبت بِ ارزیابی عولکرد کویسیَى ّای تخصصی اتحادیِ  ،رٍابط عوَهی اتحادیِ در ًظر دارد ،بِ استحضار هی رساًذ احتراهاً  

اتحادیِ از قبیل ّوایش ّای ساالًِ، ًوایشگاُ ًفت، هختلف هعرفی در هراسن ّای  بِ هٌظَراقذام ًوایذ ٍ در ًْایت کویسیَى برتر را 
ًظرات ٍ دیذگاُ ّای اصالحی خَد را ظرف  ،بر ایي اساس خَاّشوٌذ است ًوایذ. اقذامًوایشگاُ صٌایع پاییي دستی ًفت ٍ هجاهع ساالًِ 

 .ِ دبیرخاًِ اتحادیِ ارسال ًواییذب پس از دریافت ایي ًاهِهذت یک ّفتِ 
 ارتقبء جبیگبُ اتحبدیِ راستبیدر  ّبی کبرشٌبسی هذٍى ٍ هشخض ارائِ پیشٌْبد ٍ عزح 

  ِبًِبت هزتجظ ثب کویسیَى ٍ جلسبت هبّدر خظَص هَضَػ کبری هشخضارائِ ثزًبه 

 کویسیَى ّب ٍ کبرگزٍُ ّبی تخظظیاػضبء ّیئت رئیسِ کویسیَى ّب در جلسبت  هٌظن حضَر 

 تخظظی ثِ دثیزخبًِ اتحبدیِ ئِ ًظزاتهشبرکت در تذٍیي ثزًبهِ ّبی پیشٌْبدی اتحبدیِ ٍ ارا 

 در خظَص جذة اػضبء جذیذ ّبی اجزاییارائِ راّکبر 

  حذاکثزی اػضبء کویسیَى در جلسبت ٍ هشبرکت حضَرتالش ثزای 

  اتحبدیِ هزاسن درحوبیت ّبی هبلی اػضبء کویسیَى تالش ثزای جذة 

 اػالم ًظز سزیغ ٍ ثِ هَقغ در هَرد آًْب ّبی ػضَیت در اتحبدیِ ثزرسی درخَاست ٍ 

 ٍُکبر هزثَط ثِ حَسُ فؼبلیت آى کویسیَى ٍ  ًظز در خظَص ًحَُ ثْجَد هحیظ کست جَیی هشکالت ٍ هسبئل ػوَهی اػضبء ٍ تجبدل ثزرسی ٍ چبر

 هذیزُ اتحبدیِ یئتّبی تخظظی ٍ ارائِ ًتیجِ ثِ ّ ّبی کبرگزٍّی یب کویتِ پیگیزی جْت رفغ آًْب اس عزیق ثزگشاری جلسِ

 اتحبدیِ ثِ کویسیَى ارجبع هذیزُ ٍ یب دثیزکل  ّب ٍ پیشٌْبدّبیی کِ اس عزیق ّیئت سهیٌِ عزح ثزرسی ٍ ارائِ دیذگبُ کبرشٌبسی ٍ تخظظی در

 شَد هی

  شَد رسیذگی ثِ کویسیَى ارجبع هی هذیزُ ثزای هَضَػبتی کِ ثب هظَثِ ّیئتٍ اػالم ًظز در خظَص ثزرسی 

 ًْبدّبی تظوین گیز ٍ سیبستگذار اػن اس ّب ٍ لَایحی کِ در راثغِ ثب فؼبلیت کویسیَى در  ّب، عزح ًبهِ قَاًیي، آییي ٍ اػالم ًظز در خظَص ثزرسی

 شًَذ عزح هی هجلس شَرای اسالهی، دٍلت ٍ ًْبدّبی ًظبرتی ٍ حبکویتی

 هذیزُ اتحبدیِ طٌفی ثِ ّیئتّبی اػضبء ٍ هشکالت  ثزرسی ٍ ارائِ راّکبرّبی ػولی در هَرد پیشٌْبد 

  تْیِ ٍ ارائِ دستَرجلسِ در هَػذ هشخض ثزگشاری جلسبت کبرشٌبسی 

 ِثزگشاری جلسبت کبرشٌبسی ٍ ّن اًذیشی در ارتجبط ثب هَضَػبت خبص هجتالثِ کویسیَى هزثَع 

 ّوکبری ثب دثیزخبًِ ثِ هٌظَر تزغیت اػضب جْت پزداخت حق ػضَیت 

  ّبی تخظظی ّبی کویسیَى ثِ اػضبء ٍ رًٍذ هجبحث ٍ تظویوبت کبرگزٍُ درخَاستارائِ گشارش رًٍذ پیگیزی 
 

 احترام       تقذین با       
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