93/10/10

تاريد :

تسوِتعالي

ضوارُ 110/93/41112 :
پيَست :

اوصيكم بتقويا ...و نظم أمركم
شما را به تقوا و نظم در كارهايتان سفارش مي كنم« .حضرت علي (ع)»

اعضاء هحترم اصلي ٍ عليالثسل ّيأت هسيرُ سازهاى استاى ـ تازرساى هحترم سازهاى استاى
جيـا ب آقـاي  /سـركار خـاًن  /زكتر  /هٌْسس :
هٌَچْر اٍليازازُ ،حثيةالِ تيطرف  ،اكثر تركاى ،كيَاى تيوَري ،عليرضا جعفري ،حيسر جْاى ترص ،راهيي حسٌي ريًَسي ،رضا حيسريَى ،الِْ راز هْر،
سيستاقر زًسُ زلٍ ،حيس سوالٌس ،احوس صسر ،حجت الِ عسيسي ،عثاس عسگري ،ايرج فرٍزًسُ ،آرش قسس  ،حسي قرتاًراًي ،حسي كاظوي ،فراهرز گلسار
غالهرضا لطگري ،هحوس هحوسيًژاز ،جاتر ًصيري ،ضوس ًَترت ،سيس هْسي ّاضوي ،
هحوستقي تقيزازُ ،هيرًجنالسيي حكوياى ،حسي زياري ،اتراّين سجازيزًس،

ثب سالم ٍ احتزام
ثذيٌَسيلِ اس جٌبثؼبلي دػَت هي ضَد كِ در جلسِ ّيأت هذيزُ سبسهبى استبى كِ هطبثق ثب دستَرجلسِ سيز ثزگشار خَاّذ گزديذ حضَرثْن
رسبًيذ .تطزيف فزهبيي ثِ هَقغ جٌبةػبلي هَجت ًْبيت اهتٌبى ٍ سپبس خَاّذ ثَد ّ .وچٌيي ضبيستِ است زر صَرت عسم اهكاى حضَر زر
جلسِ هراتة را حساكثر تا ساعت زٍاززُ ظْر رٍز تطكيل جلسِ تِ زفتر ّيأت رئيسِ سازهاى هٌعكس فرهايٌس .
ّفتاز ٍ ّفتهيي ()77
جلسِ ضوارُ
1393/10/13
ضٌجِ
تاريد
رٍز
زهاى
ساعت ضرٍع  16:45هست جلسِ دٍ سبػت دستَر جلسِ ٍ پبًشدُ دقيقِ پيص اس دستَر
خيبثبى هْستبى ،پالک  ،10طجقِ چْبرم ،سبلي جلسبت سبسهبى ًظبم هٌْذسي سبختوبى استبى تْزاى
هكاى
« ترًاهِ جلسِ »
ارائِ
كٌٌسُ
طرح

هَضَع
1ـ اػالم رسويت جلسِ تَسط ريبست سبسهبى
2ـ تالٍت آيبتي چٌذ اس كالم ا ...هجيذ
 -3هطبلت پيص اس دستَر
4ـ گشارش اهَرجبري ٍ اقذاهبت اًجبم ضذُ در ّفتِ گذضتِ تَسط ريبست سبسهبى
 -1ثزرسي هَضَع تطکيل كويسيَى هجحث اًزصي

هٌْذس رادهْز

زستَر جلسِ

 -2تکويل ٍ اًتخبة اػضبي ّيأت ّوبٌّگي ٍ ًظبرت ثز دفبتز ًوبيٌذگي

-

 -3تصوين گيزي در خصَظ آئيي ًبهِ اػوبل هخبلف ضئَى حزفِ اي هَضَع ثٌذ "ع" هبدُ  91آئيي ًبهِ اجزايي قبًَى ًظبم هٌْذسي ٍ كٌتزل سبختوبى

-

 -4تصوين گيزي درخصَظ ًبهِ هؼبٍى ٍسارت راُ ٍ ضْزسبسي در هَرد ثٌذ "ت" هبدُ  46آئيي ًبهِ اجزائي قبًَى ًظبم هٌْذسي ٍ تجصزُ  7هبدُ 100
قبًَى ضْزداري

ـ

 -5تصَيت ًظبهٌبهِ ضَراي رسبًِ كِ تَسط ضَراي رسبًِ تبئيذ گزديذُ است

ـ

سعيز غفراًي
رئيس سازهاى ًظام هٌْسسي ساذتواى
استاى تْراى

هست
زهاى
(زقيقِ)
ــ
ــ
ـ
5

