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 اسدٍّای تذاسکاتی تین ّای اعضاهی تِ هساتمات کطَسی:

 هکاى صهاى عٌَاى سدیف

 ّواٌّگی لثلی تا تیشهاُ اسدٍی آهادگی تین ًَجَاًاى پسش 1

 تا ّواٌّگی لثلی تیشهاُ اسدٍی آهادگی تین جَاًاى پسش 2

 تا ّواٌّگی لثلی  هشداد هاُ -تیش  اسدٍی آهادگی تین اهیذ پسش 3

 تا ّواٌّگی لثلی تیشهاُ اسدٍی آهادگی تین ًَجَاًاى دختش 4

 تا ّواٌّگی لثلی تیشهاُ اسدٍی آهادگی تین جَاًاى دختش 5

 تا ّواٌّگی لثلی هشداد -تیش  آهادگی تین اهیذ دختشاسدٍی  6
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 تشگضاسی هساتمات داخلی:

 هکاى صهاى عٌَاى سدیف

 هتوشکض )تا ّواٌّگی( هْشهاُ آلایاى تضسگساالىهساتمات  1

 هتوشکض )تا ّواٌّگی( آرس هاُ  آلایاى جَاًاى هساتمات  2

 ّواٌّگی(هتوشکض )تا  آرس هاُ  آلایاى ًَجَاًاىهساتمات  3

 هتوشکض )تا ّواٌّگی( هْشهاُ تاًَاى تضسگساالىهساتمات  4

 هتوشکض )تا ّواٌّگی( آرس هاُ  هساتمات جَاًاى تاًَاى 5

 هتوشکض )تا ّواٌّگی( آرس هاُ  تاًَاى ًَجَاًاىهساتمات  6

 ًاهطخص طَل سال ّوکاسی دس تشگضاسی هساتمات ًْاد ّا ٍ اسگاى ّا 7
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 : ساحلیکویتِ فعالیت آهَصضی 

 هکاى صهاى عٌَاى سدیف

 )تا ّواٌّگی( هاُ هشداد  –تیش  تشگضاسی اسدٍّای اًتخاتی تشای اعضام تِ هساتمات کطَسی 1

 )تا ّواٌّگی(   ارسهاُ ی اهَصضی ٍ داًص افضاییاتشگضاسی دٍسُ ّا ٍ کاسگاُ ّ 2

 ّواٌّگی()تا   هاُ ضْشیَس  تشگضاسی سویٌاس اضٌایی تا لَاًیي ساحلی ٍیژُ تاصیکٌاى ٍ هشتیاى 3

 )تا ّواٌّگی(  اسفٌذ هاُ -هْش ى ٍ سدُ ّای سٌیتشگضاسی هستوش هساتمات لْشهاًی استاى )تضسگساال 4

 )تا ّواٌّگی(  آرس هاُ  تشگضاسی دٍسُ هشتیگشی ساحلی )دس صَست اهکاى 5
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 (:تاًَاى  –) آلایاى  کویتِ داٍساىفعالیت آهَصضی 

 هکاى صهاى عٌَاى سدیف

 ی ضْشستاًیّیات ّا هْشهاُ 3تشگضاسی کالس ّای داٍسی دسجِ  1

 ی ضْشستاًیّیات ّا آتاى هاُ 2تشگضاسی کالس ّای داٍسی دسجِ  2

 ّیات  استاى دی هاُ 1تشگضاسی کالس ّای داٍسی دسجِ  3

 ّیات استاى تْوي هاُ تشگضاسی کالس ّای داٍسی هلی 4

 تا ّواٌّگی ّش سِ هاُ یکثاس تشگضاسی کالس ّای تاصآهَصی داٍسی 5

 تا ّواٌّگی ًیوِ دٍم سال-ًیوِ اٍل سال تشگضاسی سویٌاس ّای تخصصی  6

 تا ّواٌّگی ّش سِ هاُ یکثاس جلسات تحث ٍ گفتگَ 7

 ّیات استاى ّش سِ هاُ یکثاس اسائِ گضاسش عولکشد سِ هاِّ تِ سئیس ّیات  8
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 آلایاى  )کویتِ هشتیاى(: –فعالیت آهَصضی تاًَاى 

 هکاى صهاى عٌَاى سدیف

 ی ضْشستاًیّیات ّا هْشهاُ  3تشگضاسی کالس هشتیگشی دسجِ  1

 ی ضْشستاًیّیات ّا آتاى هاُ 2تشگضاسی کالس هشتیگیشی دسجِ  2

 ّیات استاى دی هاُ 1تشگضاسی کالس هشتیگشی دسجِ  3

 تا ّواٌّگی ّش سِ هاُ یکثاس ّای تاصآهَصی هشتیگشیکالس  4

 تا ّواٌّگی ًیوِ دٍم سال-ًیوِ اٍل سال تشگضاسی سویٌاس ّای تخصصی  5

 تا ّواٌّگی ّش سِ هاُ یکثاس جلسات تحث ٍ گفتگَ 6

 ّیات استاى ّش سِ هاُ یکثاس اسائِ گضاسش عولکشد سِ هاِّ تِ سئیس ّیات 7
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 کویتِ استعذاد یاتی:فعالیت ّای اجشایی 

 هکاى صهاى عٌَاى سدیف

 ّیات استاى تیشهاُ اسائِ تمَین اجشایی کویتِ استعذادیاتی 1

 ّیات استاى تیشهاُ جلسِ ّواٌّگی کویتِ تا سئیس ّیات 2

 سالي جلسات تیشهاُ جلسِ تَجیْی هَسسیي هذاسس ٍالیثال 3

 ّواٌّگیتا  ّش سِ هاُ یکثاس تشگضاسی اسدٍّای هٌطمِ ای 4

 تا ّواٌّگی ًیوِ دٍم سال–ًیوِ اٍل سال تشگضاسی کاسگاُ آهَصضی تشای هشتیاى هذاسس استاى 5

 تا ّواٌّگی ًیوِ دٍم سال –ًیوِ اٍل سال  تشگضاسی هساتمات داخلی استاى  6

 هذاسس ٍالیثال ّش سِ هاُ یکثاس اعضام تاصسس تِ هذاسس ٍالیثال 7

 ّیات استاى ّش سِ هاُ یکثاس هاُ یکثاساسائِ گضاسش عولکشد ّش سِ  8
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 فعالیت ّای فشٌّگی:

 هکاى صهاى عٌَاى سدیف

 تا ّواٌّگی هشداد هاُ  اعضام تاصیکٌاى ًوًَِ تِ هٌاطك تفشیحی 1

 تا ّواٌّگی ّش سِ هاُ یکثاس تمذیش اص خاًَادُ ّای ضْذا 2

 تا ّواٌّگی تْوي هاُ  تشگضاسی ٍ حضَس دس هشاسن دِّ فجش 3

 تا ّواٌّگی طَل سال اص تین ّای هذال آٍس ٌّگام تشگطت استمثال 4

 ضلوچِ -چزاتِ  تْوي هاُ  اعضام ًفشات تشتش استاى تِ اسدٍّای ساّیاى ًَس 5

 تا ّواٌّگی اسفٌذ هاُ  تمذیش ٍ تجلیل اص تْتشیي ّیات ّای ضْشستاى 6

 تا ّواٌّگی اسفٌذ هاُ هعشفی ٍ تمذیشاص  هشتیاى ، ٍسصضکاساى ، داٍساى تا اخالق 8
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 گشدّوایی: –تاصدیذ ّا  –جلسات 

 هکاى صهاى عٌَاى سدیف

 تا ّواٌّگی هشداد هاُ تطکیل جلسِ ّیات سئیسِ جْت تشسسی عولکشد 1

 تا ّواٌّگی ًیوِ دٍم سال –ًیوِ اٍل سال  تشگضاسی جلسات ًَاب سئیسِ تاًَاى 2

 تا ّواٌّگی ًیوِ دٍم سال–ًیوِ اٍل  هشداى ٍ صًاى-ًظشاىتشگضاسی جلسات ّن اًذیطی تا صاحة  3

 تا ّواٌّگی ًیوِ دٍم سال–ًیوِ اٍل  تشگضاسی جلسات ّن اًذیطی تا اصحاب سساًِ 4

 ّیات ّا طَل سال تاصدیذ اص ضْشستاى ّا 5

 تا ّواٌّگی هاُاسفٌذ  هجوع عوَهی ّیات 6

 سعیذ ضاّشخی 

 سئیس ّیات ٍالیثال استاى خَصستاى


