صورتجلسه مدیران دانشجویی منطقه  8غرب کشوردر مورخ 39/11/1
جلسِ دس سالي كٌفشاًس ساختواى هشكضي داًطگاُ لشستاى سأس ساػت  01بشگضاس ضذ .جلسِ با تالٍت آياتي چٌذ اص
كالم اهلل هجيذ آغاص ضذ .دس ابتذاي جلسِ ،جٌاب آقاي دكتش خسشٍ ػضيضي سياست هحتشم داًطگاُ لشستاى سخٌاًي كَتاُ
ايشاد فشهَدًذ .دس اداهِ جلسِ با حضَس هؼاٍى داًطجَيي داًطگاُ لشستاى جٌاب آقاي دكتش هحوَدسضا ضاكشهي اداهِ پيذا
ًوَد  .اّن ًتايج جلسِ پس اص بحث ٍ تبادل ًظش هذيشاى داًطجَيي داًطگاُّاي هختلف بِ ضشح ريل هي باضٌذ.
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پيطٌْاد گشديذ ٍحذت سٍيِ داًطگاّْاي هٌطقِ  8غشب كطَس دس صهيٌِ اهَس داًطجَيي بيطتش ضَد.
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هقشس ضذ داًطگاُّاي هٌطقِ  8بِ هٌظَس صشفِ جَيي دس هَضَع تغزيِ ،قشاسدادّاي بشٍى سپاسي دس سال
آيٌذُ بش اساس قيوت كاالّاي اساسي دس باصاس كِ تَسط باًک هشكضي ،ساصهاى صٌؼت ٍ هؼذى ٍ ػوذُ
فشٍضيّا تؼييي هي ضَد ،بِ صَست هتغيش ٍ هاّياًِ هحاسبِ ضًَذ(هطابِ داًطگاُ ساصي).
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هقشس ضذ دس ساستاي اجشاي اصل  44قاًَى اساسي ،تصذي گشي داًطگاُ دس اهَس داًطجَيي حذاقل ضَد ٍ
داًطگاُ ّا بيطتش ًقص ًظاستي داضتِ باضٌذ.
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هقشس ضذ الگَي تَصيغ غزا با قيوت آصاد دس كٌاس تَصيغ غزاي دٍلتيّ،واًطَس كِ دس داًطگاُ ساصي
كشهاًطاُ ًيض اًجام هي ضَد ،اجشا ضَد.
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پيطٌْاد ضذكليِ داًطگاّْاي هٌطقِ 8غشب كطَس با بستشساصي بِ سَي صذٍس كاست تغزيِ ًقذي گام
بشداسًذ.
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پيطٌْادگشديذ اقذاهاتي صَست گيشد تا سقابت بيي پيواًکاسّاي تْيِ ٍ پخت غزا گستشش يابذ.
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پيطٌْاد گشديذ ّضيٌِ غزا فقط بشاي غزاّاي خَسدُ ضذُ بشاي پيواًکاس هحاسبِ گشدد (ايي كاس دس داًطگاُ
ساصي ٍ كشدستاى اًجام ضذُ است).
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هقشس ضذ آهاسغزاي سصسٍ ضذُ بِ صَست  24ساػتِ باضذ(ّواًطَسيکِ دس داًطگاُ كشدستاى اًجام هي ضَد).
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هقشس ضذكِ ًاّاس داًطجَياى سٍصاًِ ٍ ضباًِ يکساى باضذ( با قيوت  0811تَهاى) ٍلي بشاي داًطجَياى ضباًِ ٍ
سٌَاتي ٍػذُ ضام با قيوت آصاد هحاسبِ ضَد.
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پيطٌْاد گشديذ ًاّاس ٍ ضام پٌجطٌبِ پخت ًطَد بلکِ بِ صَست جيشُ خطک ٍ با قيوت آصاد ّوضهاى با ضام
چْاسضٌبِ تَصيغ ضَد.
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پيطٌْاد گشديذ كِ دس جلسِ هؼاًٍيي داًطجَيي هٌطقِ 8سٍساي اداسُ تغزيِ داًطگاُ ّا جْت يکساى ًوَدى
هٌَي غزايي دس تشم آيٌذُ حضَس داضتِ باضٌذ.

