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  1307تاسیس   

  انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسید  

 دانشکده مهندسی برق   

  02- 97شماره: 

 ٢۶/۴/١٣٩٧ مورخ: 
  

  

  حاضرین
، ، جلــوداريپــور ، تهرانــیاکبــر انی، ملــک، امینــی،، اکبري، ابوطالبی، وحدانی پور،احســنی، یعقــوبی، خســروي، دهقــپور، ریز، احمدي، هوشیار، شفقتیعلیاري، جمشیدي، رزم  : ن و خانم هاآقایا

  داوري

  ، رحمانیان، مشتاقیان، قاسم زادهعالی ، کریمی آنچه، کاتبیعباس زاده ، : ن و خانم هاآقایا  غائبین
 

  1از  1

  مصوبات عمومی و موارد اطالع رسانی: –الف 

  شرح  موضوع  ردیف

مرحله 

بعدي/ 

مسئول 

  پیگیري

1 
  30و بند اساسنامه  1- 14بررسی بند 

   بازرسین هیات در خصوص

انتخابــات  ، با توجــه بــه اینکــه، در خصوص تفویض اختیار مجمع به شوراي عالی براي انتخاب بازرسان

لــین ه بــراي اوکــانتخاب نشده اند (به توجه به استرس ها و فشارهایی  برگزار شده و در آن روز بازرسان

  مجمع وجود داشت ) قرار بر این شد که از نوبت بعدي این اتفاق بیفتد و 

تفــویض  مجمع عمومی عادي یا شوراي عالی در صــورت	- 30ماده :  به این صورت تغییر یافت 30ماده 

علــی البــدل  نفر را به عنــوان بــازرس 1ان بازرس اصلی و نفر را به عنو 3مجمع عمومی به شوراي عالی 

 از بین اعضاي اصلی کانون براي مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

  

  

  انتخاب هیات مدیره 2

نفــر  نفــر اعضــاي اصــلی و دو 9مطالعه شد که در آن قید می شود هیئــت مــدیره متشــکل از  21ماده 

ز میــان اعضــاي نفــرِ آن ا 2 و  آن از اعضاي شــوراي عــالینفر7ِ اعضاي علی البدل است که از این افراد 

اضــر در ح. افــراد هاي مذکور انتخاب خواهند شــدهیئت علمی دو دانشکده به پیشنهاد روساي دانشکده

  و راي گیري صورت گرفت. معرفی شدندجلسه که تمایل داشتند براي کاندیداتوري 

  در نهایت منتخبین هیئت مدیره به این صورت است:

  :(آقایان و خانم ها)اعضاي اصلی 

 عباس ابوطالبیمهندس  - 1

 مهندس مهدي احسنی   - 2

 مهندس صدیقه رزم پور - 3

  مهندس افشین جمشیدي - 4

  مهندس محمد علی شفقتی - 5

  مهندس سپهر جلوداري - 6

  مهندس رویا دهقانی - 7

  اعضاي علی البدل(آقایان):

 مهندس اکبر هوشیار - 8

  مهندس صادق وحدانی پور - 9

  

3 
نائب رییس انتخاب مجدد رییس و 

  شوراي عالی

 نائب با توجه به حضور آقاي مهندس شفقتی در هیئت مدیره، خانم مهندس احمدي که در مقام

 ان نائب ه عنورییس شورا بودند به عنوان ریاست شوراي عالی انتخاب شدند و آقاي مهندس یعقوبی ب

  رییس شورا با راي حاضرین انتخاب شدند.

  

4 
براي هیئت  نماینده دو دانشکده

  مدیره

ز سوي تید ادکتر عباس زاده به عنوان نماینده دانشکده برق معرفی شده اند و باید یکی از اسا

  دانشکده کامپیوتر نیز معرفی گردد.
  

 نامه به رییس دانشکده کامپیوتر 5
 وی تنظــیم مقرر شد نامه اي براي رئیس دانشکده کامپیوتر جهت معرفی یکی از اساتید به شــوراي عــال

  ارسال گردد.

  صدیقه 

  رزم پور

    مدیرههیئت تشکیل گروه مجازي  6
  صدیقه 

  رزم پور
  



 

 3از  2

  

  : حاضرین امضاء

  ياحمدمهندس   یاحسنمهندس   یابوطالبس مهند  دکتر علیاري

 تهرانی پورمهندس   ینیاممهندس   ياکبرمهندس   اکبرمهندس 

  

  مهندس داوري  يخسرومهندس   يدیجمشمهندس   مهندس جلوداري

  یشفقتمهندس   زیرمهندس   رزم پورمهندس   یدهقان مهندس

  یعقوبمهندس ی  پور یوحدانمهندس   اریهوشمهندس   ملکمهندس 

  


