
 بِ ًام خدا

 ّای علوی ایراى ّای علوی ٍ شَرای اًجوي صَرتجلسِ ًشست هشترک برخی از اًجوي

 " ی ضْز ػلن تا ّوکاری ضْزداری تزرسی هقذهاتی پیطٌْاد پزٍصُ "تا هضوَى 

 

 14:30 الی 13:00 : ساػت                       هجاسی: جلسِ ًَع                     ۹۹/ 21/3: تاریخ              

 

 ىاحاضر

 جٌاب آقای دکتز هحوذرضا اجتْادی، ریاست اًجوي فیشیک ایزاى

 ، ریاست اًجوي ریاضی ایزاى جٌاب آقای دکتز سیّذ هٌػَر ٍاػظ پَر

 جٌاب آقای دکتز غالم جَاى، ریاست اًجوي صئَفیشیک ایزاى

 ّای ػلوی ایزاى ػضَ ّیأت هذیزُ ضَرای اًجوي جٌاب آقای دکتز خاًٍذکار،

 جٌاب آقای دکتز ًػزاهلل ایزاًپٌاُ، ػضَ ّیأت هذیزُ اًجوي آهار ایزاى

 ایزاى فزد، ػضَ ّیأت هذیزُ اًجوي اپتیک ٍ فَتًَیک جٌاب آقای دکتز هحوذرضا خالػی

 جٌاب آقای تزکواى، خیز ساسًذُ هَسُ ػلَم 

 هَضَع جلسِ

 راُ اًدازی خاًِ علن کشَر

 شرح هَضَعات ٍ هصَبات جلسِ

   جٌاب آقای دکتر هحودرضا اجتْادی، ریاست اًجوي فیسیک ایراى 

 اًذاسی ضْز ػلن کطَر ارایِ کزدًذ. کار کارگزٍُ راُ گشارضی اس ّذف ٍ پیطزفت         -

 فزد تِ ػٌَاى ػضَ جذیذ کارگزٍُ ٍ آقای تزکواى خیزهقذم گفتٌذ. تِ آقای دکتز خالػی         -

  
    جٌاب آقای ترکواى 

اًذاسی آى  ػلن کِ تِ دالیل ضخػی ٍ تٌاتز ٍغیت پذرضاى در غذد راُ ی هَسُ گشارضی اس ساتقِ         -

 تَدًذ ارایِ کزدًذ.

ّای هختلف کطَر، سهیٌی تزای ساخت هَسُ اس طزف داًطگاُ  داًطگاُ طثق گشارش ایطاى پس اس رایشًی تا

ػقذ ٍ ّیات اهٌای  13۹3ًاهِ در آتاى هاُ  تْزاى تا هَقؼیتی تسیار هٌاسة تِ ایي هٌظَر اختػاظ دادُ ضذ، تفاّن

 هَسُ ًیش تؼییي ضذًذ. کلٌگ سًی هَسُ ًیش تا حضَر ٍسیز ػلَم ٍقت اًجام ضذ. 



هتاسفاًِ تا هطکالت اداری هزتثط تا ضْزداری هَاجِ ضذًذ کِ هَضَع را در دٍراى  کار تا سزػت ضزٍع ٍلی

ریاست افزاد هختلف پیگیزی کزدًذ اها هتاسفاًِ پیطزفتی حاغل ًطذ ٍ در ًْایت ایطاى ػلی الزغن هیل تاطٌی 

 پس اس گذضت ضص سال درغذد اًػزاف ٍ لغَ قزارداد ّستٌذ.

  
ضذ داضتي سهیي  ی حاضز در جلسِ، پیطٌْاد ضذ تاتَجِ تِ ایٌکِ تػَر هیپس اس اظْارًظز اػضا         -

ّای  تزیي هطکل ایي هَضَع است ٍ تا تَضیحات آقای تزکواى هطخع ضذ کار پیچیذگی اغلی

ّا تایذ ارتثاطات خَد را تجویغ کٌٌذ تا کار تِ سزاًجام تزسذ. قزار ضذ در  فزاٍاًی دارد ٍ توام اًجوي

قاتی تا آقای دکتز ًیلی اس داًطگاُ تْزاى کِ ػضَ ّیات اهٌای هَسُ ػلن تَدًذ گزفتِ اٍلیي گام ٍقت هال

 ضَد. 

 


