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                                                                                          0100:تا   51:9  ساعت 59/  72/02مورخ جدیدالورودها هماهنگی مراسم   صورتجلسه 

   :        غوارٍ ثثت غضٍ

 پیگیری هجری فؼالیتغرح تفصیلی  هِلت اجرا ػٌْاى ترًاهَ رصیف

 کٌٌضٍ

هقرر غض تَ هٌظْر دضْر هؤثر هؼاًّت  1

الْرصُا ّ ضفرٌُگی صاًػجْیی صر هراضن جضی

 ،ُای هضیریت فرٌُگی  جلة هشاطة ترای فؼالیت

ُای هؼرفی  غرفَ ،صر هذل ترگساری ایي هراضن

 .ُای فرٌُگی ترپا غْص فؼالیت

 4/8/99از 

 لغایت

7/8/99 

تثلیغات،  ،ُسیٌَ جایگاٍ، فضاضازی تأهیي اػتثار

  .....ّ  تضارکات

هؼاًّت فرٌُگی 

 صاًػجْیی

 

صکتر آقای 

 هریضی

جایگاٍ ترپایی  ترای تؼییي  ُواٌُگی 2

ّ ترآّرص ضایر تضارکات هْرص ًیاز  ُا غرفَ

 آى

 

تازصیض از هذل هراضن، ترآّرص ّ تؼییي تضارکات  2/8/99

 ُا هْرص ًیاز ّ پیگیری ًصة جایگاٍ غرفَ

ّ  هضیریت فرٌُگی

 اهْر ػوْهی

اى آقای

ػثضالِی، 

ّ  غفْری

 سطرّی

پیگیری تِیَ تضارکات الزم ترای صرّى  3

 ُا غرفَ

3/8/99 

 7/8/99تا

ًیاز تَ هیس، صٌضلی، هیز، چکع، اػالم آهار 

تریوْش، تَ اهْر ػوْهی ّ پیگیری تا رضیضى تَ 

، آهاصٍ تْصى تطتَ فرٌُگی ترای غرفَ هذل اضتقرار

 صاًػجْیاى جضیضالْرّص ّ لیطت هرتْطَ، تِیَ لیطت

 (آقای کضسضایی) رضیض تْزیغ تطتَ فرٌُگی 

صرسْاضت سریض ترای ضین هفتْلی ظریف، ضین ضیار، 

چای، قٌض ّ غکالت ّ لیْاى یک تار هصرف،  ًز تطتَ 

ضًی، ، تِیَ ترّغْر هؼرفی ؼتٌضی غیریٌی، آب ه

ساًن هْضْی  (فرٌُگیُای فرٌُگی ترای تطتَ  فؼالیت

 اری آقای صکتر ضاالریتا ُوک

آقای صکتر ضاالری 

ساًن هْضْی ّ 

آقای کضسضایی

آقای 

 کضسضایی

قثل از غرّع  ُا ّ فضاضازی ترپایی غرفَ 4

هراضن
تا  3/8/99

7/8/99
تِیَ ّ ًصة تٌر، اطالػیَ ّ تراکت، ّ ًظارت تر 

ّ اُن سْظ آهض گْیی ُا، تٌر ظاُر ضازی غرفَ

ّ  ، فرٌُگیُای  ّ پیامفؼالیت ُای صاًػجْیی 

  (ُا ترپایی غرفَ

کاًْى قراى ّ ػترت، ) غرفَ غاهل 8ترپایی 

ُای فرٌُگی، تطیج صاًػجْیی، اًجوي اضالهی،  کاًْى

جػٌْارٍ فرٌُگی، ًػریات، ایطتگاٍ صلْاتی ّ 

 (ُای اضتاى  ّ جاطتَ هضیریت فرٌُگی

آقایاى فرُاصی، 

سطرّی ّ کضسضایی 

رضْلی ّ   ُا ساًن

هْضْی

 آقای غفْری

پیگیری ترای اضتقرار هطؤّلیي ّ هذتْای  9

 ُا غرفَ

ُا ّ  هطؤّلیت اطالع رضاًی تَ هطؤّلیي غرفَ 3/8/99

اطویٌاى از تِیَ هذتْای غرفَ یک رّز قثل از 

 هراضن

آقایاى هضیریت فرٌُگی

رغیضی ّ 

 سطرّی

ّ  (هاغیي ضثک)ُواٌُگی ضرّیص ایاب ّ طُاب  6

هطاتق صرسْاضت هضیریت  ًیرّی سضهاتی

 از صّغٌثَ  ُا ترای هتْلیاى غرفَ فرٌُگی

ًیرّی سضهاتی ّ  هاغیي ضثک ّآهار ًیاز تَ تِیَ  3/8/99

تر  اضتقرار صر هذل  ًظارت تر کار ایػاى صر هذل

  .صر توام هضت اضاش اػالم هضیریت فرٌُگی

 آقای غفْری هضیریت فرٌُگی

 

 

 

 

 



2 
 

استصاؼ صّ ًیرّی سضهاتی صر طْل هضت هراضن  7

  23تا  7:37از ضاػت 

تا  3/8/99

7/8/99 

ایي صّ ًیرّ ترای اًجام سضهت صر طْل هراضن تا 

ُواٌُگی هضیریت فرٌُگی ّ ًِاص رُثری صر هذل 

 .اضتقرار هی یاتٌض

 آقای غفْری اهْر ػوْهی

ترای اضتقرار یک  119ُواٌُگی تا اّرژاًص  8

رّز هراضن صر  4آهثْالًص صر طْل صضتگاٍ 

 هذل

رّز هراضن  9اضتقرار یک صضتگاٍ آهثْالًص صر طْل   3/8/99

 (7/8/99از صّغٌثَ غة تا ػصر جوؼَ هْرر ) صر هذل

آقای صکتر  هضیریت فرٌُگی

 ضاالری

کارغٌاضاى هذترم فرٌُگی صر طی هطتور دضْر  9

ػصر ّ  16صثخ لغایت 8رّز از ضاػت  9ایي 

 ُا دضْر فؼال صر غرفَ

تا  3/8/99

7/8/99 

آقایاى رغیضی، غفْری، سطرّی، فرُاصی، کضسضایی ّ 

رّز جوؼَ صر ػصر  16ضَ غٌثَ لغایت صثخ از  سضایی

 .ُا هطتقر هی غًْض غرفَ

 آقای غفْری هضیریت فرٌُگی

ُواٌُگ کٌٌضٍ هراضن ّ  صضّر اتالؽ ترای 17

 ًظارت ّ پایع ترًاهَ

ُا، اػالم ًیازُای هشتلف صر طْل  ًظارت تر غرفَ 

هضت تَ هطؤّلیي هرتْطَ، هضیریت ّضایل ًقلیَ، 

  ،ّ سضهاتی گْاُی دضْر ّ غیاب ُوکاراى فرٌُگی

تِیَ ًاُار ّ هیاى ّػضٍ ُوکاراى ّ ضایر  ُواٌُگی

ن آقای تَ ػِضٍ ُواٌُگ کٌٌضٍ هراضُا  ترًاهَ

 .غفْری اضت

آقای صکتر 

 غیشیاى

آقای صکتر 

 هریضی

 ُای ًظر ضٌجی ّ تذیل وغ آّری فرمتْزیغ ّ ج 11

 آهار ّ اػالم تَ هضیریت فرٌُگی

4/8/99  

 8/8/99تا 

ُای ًظر ضٌجی آقای کضسضایی  تْزیغ ّ جوغ آّری فرم

ّ تذیل آهار ّ اػالم تَ هضیریت فرٌُگی تْضط آقای 

 صکتر ضاالری

صکتر  آقایاى

 ضاالری ّ کضسضایی

آقای صکتر 

 هریضی

تِیَ گسارظ هصْر ّ هطتٌض از اجرای ترًاهَ  12

 ترای هفضا

تِیَ ػکص ّ فیلن ّ گسارظ هکتْب تْضط رّاتط  4/8/99

 ػوْهی هؼاًّت رّز اّل هراضن

رّاتط ػوْهی 

 هؼاًّت

 

رّاتط ػوْهی 

 هؼاًّت

 

سریض اقالم پیع تیٌی ًػضٍ تْضط کارپرصاز  13

 هؼاًّت طثق اػالم ُواٌُگ کٌٌضٍ ترًاهَ 

صر زهاى 

اػالم تْضط 

ُواٌُگ 

کٌٌضٍ 

 ترًاهَ

آقای هذوضی صر صْرت اػالم ًیاز تَ سریض اقالم 

 .اقضام ًوایضآقای غفْری تْضط 

 آقای غفْری هضیریت فرٌُگی

 رغٌاضاى فرٌُگیاػطای هرسصی تػْیقی تَ کا 14

 ّزُای غیر اصاریهػارکت کٌٌضٍ صر ر

صر زهاى 

فراغت کار 

تا 

ُواٌُگی ّ 

هْافقت 

هضیر 

 فرٌُگی

هقررغض ترای کارغٌاضاى فرٌُگی هطتقر صر هذل 

از  هراضن تَ ازاء صّ رّز سارج از ّقت اصاری

(  ُواٌُگ کٌٌضٍ ترًاهَ تا تأییض)  16تا  8ضاػت 

رّز هرسصی تػْیقی تا ُواٌُگی هضیریت هذترم  3

 .فرٌُگی ّ صر زهاى فراغت کار لذاظ غْص

آقای صکتر  اهْر ػوْهی

هریضی تا 

تأییض هکتْب 

آقای غفْری 

ّ ُواٌُگی 

 اهْر ػوْهی

صر سصْؼ ًیرُّای سضهاتی تَ ازاء ضاػات  19

سارج از ّقت اصاری دق السدوَ پرصاست 

 غْص هی

پص از 

ارائَ 

گْاُی 

 اًجام کار

هقرر غض تَ ازاء ُر ضاػت سارج از ّقت اصاری دق 

تراتر ضاػت اضافَ کار ی تا  2السدوَ هؼاصل  

تأییض ُواٌُگ کٌٌضٍ ترًاهَ صر ًظر گرفتَ غضٍ ّ 

 .پرصاست غْص

هؼاًّت فرٌُگی 

 صاًػجْیی

ساًن هْضْی 

تا تأییضیَ 

 ًِاص رُثری

 

 

 

 


