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سبصهبى ثٌبدس ٍ دسيبًَسدي
اتبق فكش
جلسِ سَم

دثيشخبًِ اتبق فكش سبصهبى
 21آرس هبُ 1390

خالصهايازجلسهاول
PMO

تاريخ برگساري90-05-24 :
تعداد حضار 24 :نفر
حاضرين از طريق ويدئو كنفرانس  5 :نفر
اهم موضوعات مطروحه:
ضشٍست تطكيل اتبق فكش دس سبصهبى
ضشٍست تؼييي استشاتظي ٍ ثشًبهِسيضي هطخع ثشاي اتبق فكش
سٍيكشد ايجبد تحَل ثِ ػٌَاى ّذف اغلي اتبق فكش
ثْشُگيشي اص افشاد هجشة دس حَصُّبي تخػػي هختلف
اسايِ آصاداًِ ايذُ اص سَي اػضب ثذٍى هالحظبت هٌتمذاًِ سبيشيي
ػضَيت افشاد دس اتبق فكش ثِ غَست ضخػيت حميمي

جمعبنذيوخالصهمذاكراتجلسهاول
PMO











اًتخبة دثيش اتبق فكش
ضشٍست استفبدُ حذاكثشي اص تَاى فكشي كبسكٌبى سبصهبى
اسايِ پيطٌْبد دس خػَظ هَضَػبت لبثل عشح ٍ كويتِّبي تخػػي اتبق فكش
اعالعسسبًي هَضَػبت هغشح دس اتبق فكش اص عشيك پبيگبُ ايٌتشًتي اتبق فكش
ّذفگيشي آتي ثب دس ًظش داضتي افك ايشاى 1404
اسايِ هكبًيسنّبي اًگيضضي ثشاي هطبسكت فكشي آحبد سبصهبًي
تْيِ دستَسالؼول اجشايي اتبق فكش ٍ ثشسسي ٍ تػَيت آى دس جلسبت اتي
پيصثيٌي هحل هٌبست ثشاي استمشاس دثيشخبًِ اتبق فكش سبصهبى
تطكيل اتبق فكش ثٌبدس ثب هسئَليت هذيش ثٌذس

خالصهايازجلسهدوم
PMO

تاريخ برگساري90-08-21 :
تعداد حضار 28 :نفر
حاضرين از طريق ويدئو كنفرانس 1 :نفر
اهم موضوعات مطروحه:

ارايه تاريخچه و تعاريف اتاق فكز
ارايه گشارش دبيز اتاق فكز اس فعاليتهاي دبيزخانه
بحث و تبادل نظز اعضاء در خصوص مقوله اتاق فكز و نيش موضوعات قابل طزح
لشوم بزگشاري جلسات اتي به منظور يكسانساسي ديذگاه اعضاء اس تعزيف و اهذاف
اتاق فكز ساسمان

جمعبنذيوخالصهمذاكراتجلسهدوم
PMO

 تَجِ ثِ هَضَػبت استشاتظيك سبصهبى
 ضشٍست ضٌبخت ٍضغ هَجَد دس سبصهبى ٍ ضٌبخت پتبًسيلّب ٍ ًمبط لَت ٍ ّوچٌيي ًيبصّبي آتي
سبصهبى ٍ الذام ثشاي تؼبلي سبصهبًي
 غٌيوت ضوشدى ًگبُ ٍيظُ هسئَليي ػبلي ًظبم ثَيظُ دس ثحث تَسؼِ دسيبهحَس ٍ ثْشُگيشي اص آى

 استفبدُ اص توبم ظشفيتّبي لبًًَي هَجَد دس ساستبي ًيل ثِ اّذاف سبصهبى
 لضٍم يكسبى ًوَدى ديذگبُّب دس يك هَضَع ثِ هٌظَس تؼبهل ثيطتش ٍ حشكت پشضتبة ثِ سَي
اّذاف تؼييي ضذُ
 فؼبليت اتبق فكش خبسج اص فضبي اجشايي ٍ فشاتش اص ٍظبيف سبصهبًي

 تؼشيف هَضَػبت اٍلَيتداس دس لبلت پشٍطُّبيي دس اتبق فكش
 اًتخبة هَضَػبت ثب اّويت ثبالتش اص ثيي  28ػٌَاى پيطٌْبد ضذُ تَسظ اػضبء ،ثِ جْت تؼشيف
پشٍطُّبي هطخع
 تفكيك هَضَػبت پيطٌْبد ضذُ تَسظ اػضبء اص ًظش لشاس گشفتي دس صهشُ ضشح ٍظبيف سبصهبًي ٍ
يب اضبفِ ثش آى
 لضٍم ثْشُ گيشي اص ضجكِ هجبصي ٍ ثستش  ITدس اهَس هشتجظ ثب اتبق فكش سبصهبى
 ثشگضاسي جلسِ اتي ظشف  15سٍص

PMO

موضوعاتبخشي

دستهبنذيموضوعاتبخشي
-1منابع انساني و آموسش پزسنل
PMO
.1

تَجِ ٍيظُ ثِ ًيشٍي اًسبًي ٍ آهَصش تكويلي آًبى دس همغغ ثبالتش تَام ثب ثبصديذّبي هيذاًي ٍ
اًجبم كبسّبي كبسگبّي
ثكبسگيشي ًيشٍّبي هتخػع ٍ لضٍم تشثيت ًيشٍّبي سبصهبًي اص عشيك ضشكت دس دٍسُ ّبي
ثييالوللي

.3

تذٍيي سٍش ٍ استبًذاسد هطخع ثِ هٌظَس تؼييي ٍ اًتخبة هذيشاى سبصهبى (تب حذ هذيشاى كل)

.4

ضٌبسبيي افشاد هستؼذ ٍ تَاًوٌذ ٍ خالق ثش اسبع هؼيبسّبي ضبيستِ سبالسي ٍ ضبيستِ ثيٌي

.5

تَاى سبصهبًي ٍ استفبدُ اص تخػع ٍ تجشثيبت افشاد ثبصًطستِ سبصهبى

.6

ثكبسگيشي ًظبمّبي اًگيضضي ٍ ثْجَد فضبي سبصهبًي

.7

سٍش ّبي ايجبد اًگيضُ دس ًيشٍي اًسبًي ثوٌظَس پيطجشد اّذاف سبصهبًي ٍ افضايص ثْشُ ٍسي
ثشسسي هسبئل هختلف هشثَط ثِ ًيشٍي اًسبًي دس ساستبي ايجبد اًگيضُ ثيطتش ،سػبيت ػذالت،
جزة ٍ ضبيستِ سبالسي ٍ ...

.9

تمَيت ٍاثستگي ٍ ػاللِهٌذي پشسٌل ثِ سبصهبى ٍ هْن ثَدى سشًَضت سبصهبى

.01

ًمص ًيشٍي اًسبًي دس سبصهبى ٍ استمبء ايطبى ثش اسبع تذٍيي سيستن ّبي هػَة

.11

استمشاس ًظبم هذيشيت داًص دس سبصهبى ٍ ثٌبدس تبثؼِ

.2

.8

دستهبنذيموضوعاتبخشي
-2سزمايه گذاري ،توسعه و مذيزيت بنادر
PMO
.1

عشاحي صٍى ثٌذسي اساضي ثٌبدس دس اهَس سشهبيِ گزاسي ٍ اغالح صٍى ثٌذيْبي
هَجَد
ثبصًگشي جذي سيستن تؼشفِ گزاسي دس سبصهبى

.3

تؼييي جبيگبُ ًظبستي دس ٍاگزاسي اهَس تػذيگشي ثِ ثخص خػَغي

.2

دستهبنذيموضوعاتبخشي
-3امور دريايي
PMO

.1

تذٍيي سٌذ جبهغ ساّجشي دسيبيي كطَس ٍ تػَيت آى دس هشاجغ لبًًَي ريشثظ

.2

تمَيت جبيگبُ هشجغ دسيبيي دس كطَس )(Maritime administrator

دستهبنذيموضوعاتبخشي
-4فني و مهنذسي و IT
PMO

.1
.2

سبهبًذّي ًشم افضاسّبي هَجَد سبصهبى
كبسثشد ثْيٌِ GISدس تْيِ عشح ًمطِ ّبي ثٌبدس

PMO

موضوعاتفرابخشيواستراتژيك

عناوينموضوعاتفرابخشيواستراتژيك
.1 PMO
.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8
.9

ًمذ ٍ ثشسسي چبلص ّب ٍ تْذيذّبي فشا سٍي سبصهبى ثوٌظَس چبثك سبصي
فؼبليت ّب دس سسيذى ثِ سٌذ چطن اًذاص
ضفبف سبصي جبيگبُّبي غف ٍ ستبد دس سبصهبى ٍ تمَيت ًظبست سبصهبى ثش
ػولكشد ثٌبدس
سبختبس ٍ تطكيالت سبصهبًي ثٌبدس ثغَس ػبم ٍ ثخص حبكويت ثغَس خبظ
ثشسسي جبيگبُ ٍ ًمص حبكويتي سبصهبى ٍ ساُكبسّبي تمَيت ٍ اجشايي ًوَدى ايي
جبيگبُ
ٍاگزاسي اهَس ثِ ضشكتّبي تؼبًٍي هتطكل اص پشسٌل سبصهبى ٍ لضٍم حوبيت
سبصهبى اص ايي ضشكتّب
ًحَُ اداسُ ثٌبدس ثب سٍيكشد التػبدي ( يب دسآهذ ّضيٌِ اي ًوَدى ثٌبدسي كِ لبثليت
ايي هَضَع سا داسًذ)
ثبصًگشي دس ًحَُ خػَغي سبصي ٍ اسجبع اهَس ثِ ثخص خػَغي
هذيشيت ثٌبدس ثؼٌَاى هشاكض ٍ ثٌگبُّبي تجبسي
سبختبس ثٌبدس كطَس ٍ چگًَگي فؼبليت تجبسي آًْب (ثب ثخص خػَغي  -تؼبًٍي)
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باتشكرازتوجهشما

