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  مصوبات عمومی و موارد اطالع رسانی: –الف 

  شرح  موضوع  ردیف

مرحله 

بعدي/ 

مسئول 

  پیگیري

  معرفی بازرسان 1

ی خــانم در ابتداي جلسه کاندیداي بازرسی ابتدا خــود را معرفــی کردنــد. پــنج کاندیــد محتــرم بازرســ

مهنــدس مژگــان الدن و آقایــان دکتــر علیــاري، مهنــدس کشــاورز، مهنــدس محمــدي و 

  ره داغی بود.مهندس ق

  

  انتخاب بازرس 2

یــک  وپس از معرفی کاندیدا، با توجه به راي گیري بین اعضاي شوراي عالی ســه بــازرس اصــلی 

  بازرس علی البدل به شرح زیر انتخاب شدند.

  ،ياریدکتر عل

  ، کشاورز مهندس

   الدن مهندس

  يالبدل : مهندس محمد یعل

  

  بررسی  و تایید آیین نامه داخلی 3

ره به تایید تبص 11ماده و  14ه داخلی که به صورتجلسه پیوست شده است بررسی شد و با آیین نام

جلسات فوق  ،جلسات شورااعضاي شوراي عالی رسید. این آیین نامه داراي مواد گوناگونی پیرامون 

عضاي براي ا تعداد غیبت هاي متوالی و متناوب قابل قبول، چگونگی پیشنهاد دستور جلسه، العاده

شده از  انین وضعبه دکر است قوالزم  باشد.و ... می ی و چگونگی تغییر آنان به عضو علی البدلاصل

  تاریخ تصویب اجرایی است.

  

 ادامه جلسه 4
ر روز دورا ش ي با توجه به اینکه دستور جلسه تعیین شده کامل نگردید، مقرر شد ادامه این جلسه

  در اتاق جلسه دانشکده برق برگزار گردد. 17مهرماه ساعت  16دوشنبه 
  

6       
  

  : حاضرین امضاء

  ياحمدمهندس   یاحسنمهندس   یابوطالبس مهند  دکتر عباس زاده

  يدیجمشمهندس   مهندس جلوداري  ینیاممهندس   ياکبرمهندس 

  مهندس کاتبی  یشفقتمهندس   رزم پورمهندس   مهندس داوري

    یعقوبمهندس ی  پور یوحدانمهندس   اریهوشمهندس 

        

  


