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  حاضرین
 ، اکبرنی، ملک، امینیروي، دهقاعباس زاده، علیاري، جمشیدي، رزم پور، ریز، احمدي، هوشیار، شفقتی، عالی، اکبري، ابوطالبی، وحدانی پور،احسنی، یعقوبی، خس: ن و خانم هاآقایا

  

  کاتبی، جلوداري، کریمی آنچه، داوري، رحمانیان، مشتاقیان، قاسم زاده، تهرانی پور: ن و خانم هاآقایا  غائبین
 

  1از  1

  مصوبات عمومی و موارد اطالع رسانی: –الف 

  شرح  موضوع  ردیف

مرحله بعدي/ 

مسئول 

  پیگیري

  معرفی نمایندگان 1
کــاري  در این جلسه در ابتدا معرفی نمایندگان صورت گرفت و هریک در مــورد تجربیــات و ســوابق

  .خود به اختصار صحبت کردند
  

2 
شوراي رئیس انتخاب رئیس و نائب 

  عالی

 و اعضــاي علــی البــدل حضــور نفر افراد شــوراي عــالی (همگــی اعضــاي اصــلی بودنــد 17با حضور 

یس ) راي گیري براي انتخاب صورت گرفت. آقاي مهندس محمدعلی شفقتی بــه عنــوان رئــنداشتند

  .انتخاب شدند ي عالیشوراي عالی و خانم مهندس بتول احمدي به عنوان نائب رئیس شورا

  

    .دي حاضرین خانم مهندس صدیقه رزم پور به عنوان دبیر شوراي عالی انتخاب شدنبا را  ي عالیانتخاب دبیر شورا 3

 جایگزینی در صورت انصراف 4
وجــود مقرر شد در صورت انصراف منتخبین کنونی، با استناد بــه همــین راي گیــري و آرایــی کــه م

  است نفرات بعدي جایگزین شوند.
  

5 
تشکیل گروه مجازي براي اعضاي 

  شوراي عالی

راي ن شد که یک گروه مجازي در یکی از بستر هاي موجــود بــراي ارتبــاط بیشــتر اعضــاي شــوتعیی

  عالی تشکیل شود.
  

  دستور جلسه بعد 6
ر ســمت براي جلسه بعد مقرر شد اعضا از پیش اساسنامه را مطالعــه کــرده باشــند تــا بــا وظــایف هــ

  آشنایی پیدا کنند.
  

  گروه مجازي موجود 7
ب منتخ نحوه ادامه فعالیت آن در جلسات بعد یا توسط هیئت رئیسهدر مورد قوانین گروه و 

  تصمیم گیري خواهد شد.
  

  

  

  امضاء :

  یاحسنمهندس   یابوطالبس مهند  علیاريدکتر   عباس زادهدکتر 

  ینیاممهندس   ياکبرمهندس   اکبرمهندس   ياحمدمهندس 

  رزم پورمهندس   یدهقانمهندس    يخسرومهندس   يدیجمشمهندس 

  ملکمهندس   یعالمهندس   یشفقتمهندس   زیرمهندس 

    یعقوبیمهندس   پور یوحدانمهندس   اریهوشمهندس 

        

  
  

  


