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  عنوان دانش :
     دس شْشستاًْای هشبَطِ آب بشگضاسی جلسات بشسسی پشًٍذّای هتقاضیاى تخظیض 

  

  شرح :

ٍ بشگضاسی جلسات ّفتگی هستوش دس حَصُ اسسالی اص طشف هتقاضیاى  ّای تخظیض آبُ ذصیاد پشًٍ تعذادتَجِ بِ با

 ریل هَاجِ بَدُ است: هشکالت یشِ بشگضاسی ایي جلسات باّوآًْا، ّای بشسسی دسخَاست دسخظَصسیضی  هعاًٍت بشًاهِ

 تطَیل دس پاسخگَیی بِ اسباب سجَع -1

بِ چٌذیي بشابش بِ  "ّای طٌعتی بعضا طشح گزاسی ّای اجشا ٍسشهایِ شذ کِ ّضیٌِ ایي تطَیل صهاى باعث هی-2

 گزاس تحَیل شَد)بذلیل ًَساًات ًشخ اسص ٍ تَسم( سشهایِ

  گشفت. پشًٍذُ هَسد بشسسی قشاس هی22کاسی،هتَسط ّای دسّش جلسِ بذلیل سایش هشغلِ -3

 نتایج /دستاوردها و مخاطبان:   
دس ساستای طشح تکشین اسباب سجَع با اجشای ایي اهش اص هشاجعات هکشس آًْا  ٍ باتَجِ بِ استقشاس جلسات دس ّش شْشستاى

داشتِ است.ًتایج ریل اصبشگضاسی ایي جلسات هشبَطِ بِ کشهاًشاُ کوتش شذُ ٍ ًتایج هثبتی سا بِ ّوشاُ  ّای اص شْشستاى

 بذست آهذ:

،توشکض سٍی پشًٍذُ  ای جلسات هضاحن ٍ حاشیِشَد کِ بذٍس اص ّشگًَِ  بشگضاسی جلسات دس شْشستاى هشبَطِ باعث هی -1

 ّا هَسد بشسسی ٍ سسیذگی قشاس گیشد. کاسی )دسطبح ٍ بعذاصظْش( تواهی پشًٍذُیک سٍصّای خاص آى شْشستاى باشذ ٍ دس 

 بذلیل اششافیت هذیشاى شْشستاى بِ هَضَعات پشًٍذ ّا ،دس سًٍذ بشسسی تسشیع طَست هی گیشد.-2

 ّا اص شْشستاى ّا بِ حَصُ ستادی،اهکاى هفقَدی پشًٍذُ ّا ًیض اص بیي هی سٍد. بذلیل جابجایی پشًٍذُ -3

تاکٌَى ایي جلسات دس اهَسات قظششیشیي، سشپلزّاب گیالًغشب،کشهاًشاُ ٍ سٍاًسشٍ اٍساهاًات بشگضاس گشدیذُ کِ  -4

 ًٍذ ًیض اداهِ خَاّذ داشت.پیش بیٌی هی شَد تا ّفتِ آیٌذُ دس هابقی شْشستاًْا ًیض جلسات بشگضاس گشدد ٍ ایي س

   هعاًٍت بشًاهِ سیضی -1421دیواُ  :)امکان پیاده سازی در شرکت(زمان و مکان

 بِ عٌَاى ًوًَِ یک هَسد اص طَستجلسات پیَست هی باشذ.  منابع و مراجع/ پیشنهاد برای مطالعه بیشتر:

 

 اریخ و امضاءت


