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 مشخصات جلسه: -1
            تاریخ جلسه :             38 شماره جلسه :

19/6/98 
 17تا  15 ساعت : آنالین  مکان :

 
 :جلسهاعضاء  -2

مرجان  ،يمحمدرضا زرساز ،ياریمد شهرمح ،يخونسار يموسو رمحسنینژاد، م نیمحمد حس یعل: حاضرین
 لیکم ،یانیمختار پور ریبش ،يجواد موسو ،یمیرح میمر ،يمجتهد دیفر ریام ،يشهره صدر ،یصموت

 نژادحقیمهسا عل ،یلمحمد حسن ،یثابت، کامران کوهستان
 

 : دستور جلسه -3
 يخونسار يتوسط دکتر موسو ریاخ اتیمیو مصوبات و تصم ییاجرا ئتیقرائت صورتجلسه ه -
 نیمشاور سامان آب سرزم نیاز مهندس نژادحقینقاط فرار آب سد الر توسط خانم مهندس مهسا عل نییارائه مقاله تع -
 از پروژه ها یکیاز  دیجهت بازد يزیربرنامه -
 در هر ماه يجلسه مجاز کیفراهم نمودن حداقل  يبرا يزیربرنامه -

 
 خالصه مذاکرات : -4
نقاط فرار آب اط  نیی. سپس مقاله تعدیقرائت گرد يخونسار يتوسط دکتر موسو ییاجرا ئتیابتدا صورتجلسه ه 1399 وریشهر 19ر جلسه د

از  نژادحـقیشده بود توسط خانم مهنـدس مهسـا عل هیپرتغال ته سبونیل  Dam World 2020 یالملل نیکنفرانس ب يسد الر که برا
بخش ارائه دهندگان  انیدر کنفرانس مذکور رتبه اول در مارائه ایشان ذکر است که  انی. شادیارائه گرد نیممشاور سامان آب سرز نیمهندس

در حال اجرا صورت گرفت کـه بـا  ياز پروژه ها دیجهت بازد يزی. سپس برنامه رمقاله ارائه شده کسب نمود 18 انیجوان کنفرانس را از م
بعد از کرونـا موکـول شـد.  يخهایهمراه بود که به تار يمحل پروژه ها با دشوار و رفت و آمد در ها یکرونا هماهنگ يماریب وعیتوجه به ش

 انجام گردد پیدر ماه در بستر اسکا يجلسه مجاز کیحداقل  دیمقرر گرد نیهمچن
 

 مصوبات این جلسه : -4

 عنوان ردیف
مسئول 
 پیگیري

 تاریخ ارجاع
تاریخ اجرا و 

 ارائه
  19/06/98 موسوي ت اجرایی ارائه آخرین صورتجلسات و تصمیمات هیأ 1

تحـت عنـوان  ياز خانم مهنـدس صـدر یارائه سخنران 2
 آن يهاحلبر سرآب و راه هايریبه درگ ینگاه«

خانم مهندس 
  19/06/98 يصدر

    تهیکم يو تبادل نظر اعضا شنهاداتیپ 3
  19/06/98 موسوي جلسه مشترك با کمیته تخصصی محیط زیست 4

 


