
 دستور جلسه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مورخ 1393/06/03
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 اجراییرویه  شناسه دستور

 عنوان دستور
از دارنددان  کدنرب زنزرادننو ت سدز سدنزأن  تدجأیا ا تمدن و أاعدو زدر ا مدن             اخذ تعهدد 

 آنن از دفنتر و أدارک زنزرسو 

 شرح دستور

، درینفد  أفنصدن  بدن     و و   د یو تمدیدد کدنرب زنزرادننو اصدحنی   ی د      یکو از أدارک الزأده 

زددن  (أفنصددن  بددن ادد ا و  ایددا زیمدده تددجأیا ا تمددن و أددو زنصدددا کنرفرأنیددن   هدد  درینفدد    

زیمه أحل کدنر یدن دفتدر أرکدا  زدن فدرم سده زرادو تعهدد أ ا ده أدو اردندد کده               أرا عه زه صعب

اأضددنآ آ  ت سددز کنرفرأددن،  دد  سددنزأن  تددجأیا ا تمددن و را نبددا  زدده اا مددن  زنزرسددو از دفددنتر و 

أدارک کنرفرأنین  از ازتدا  تجسدی  صدرک  تدن آ  زأدن  تدجأیا أدو نمنیددق در وایدا ذد  از اخدذ           

 نمنیداأو ا ا وهد اس  که  سنزأن  ایدام زه صدور ایا تع

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

اسدد  اأددر  ا  نددنأعم م، در زددنز کنرفرأنیددن  ت سددز سددنزأن  تددجأیا ا تمددن و اخدذ تعهددد أازدد ر از  

 فرا  اختینراب ینن نو و أصرح سنزأن  تجأیا ا تمن و که أ رد ا تراض وایا صد  اس 

تأمین بندی کارگروه جمع

 اجتماعی

نمنیعدددان  أحتددرم  زددن  ضدد ر  14/02/93کمیتدده، أدد ر    هأ ضدد د در  مبدده کددنرارو  دزیرخنندد 

 ص دااصالح یرار صد فرم تعهدننأه أاز ر و  ا تمن و أ رد زررسو یرار ارف  سنزأن  تجأیا

 پیشنهاد دبیرخانه

چدد    دددود اختیددنراب سددنزأن  تددجأیا ا تمددن و ذیشددعهند أددو صدد د تعهددد أازدد ر أرتفددا اددردد، 

زدده کیفیتددو أت یددب زددر اختیددنراب یددنن نو اوسدد  در نتیددده اخددد تعهدننأدده أدد رد زحدد  و آنهدد     

 ، و ه ینن نو ندارداخنی

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

أصددن اه  ددن و زررسددو  -2،  14/02/93أطنلددب أطرو دده در  مبدده کددنرارو  دزیرخنندده أدد ر    -1

 دزیرخننه ن  

 


