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آقای  -خانم دکتر زهره ترابی -آقای دکتر اصغر رسولی -آقای دکتر یحیی نصیرا  :

آقاای مهنادس    -آقاای دکتار قاادر بااقری     -آقای مهندس حمزه علی احمدی -آقای دکتر سعید عباسی –مهندس فریبرز براتی 

 آقای مهندس احد محمدی   -آقای مهندس حسن مجتبی زاده -آقای مهندس یداله علی آبادی -ابراهیم زادتوت آغاج

آقاای   -مهنادس فریاد ح حیادری   آقاای   -: آقای مهندس محمود بزرگمهر

 دکتر رامین کیامهر

 آقای مهندس پیماح قصابی -آقای مهندس جواد عزت شوکتی  -: آقای مهندس مجید احمدی 

 

 تت و مالقات هایی که داشتتدد بته هی ت   نصیرا گزارشی از عملکرد یک هفته ای خود و جلسایحیی دکتر  ی جلسه آقایابتدادر -1
 مدیره سازمان ارائه دادند.

مهددس حمزه علی احمدی گزارشی از فعالیت هایی که در دوره قبل شروع و ناتمام مانده را ارائته  آقای در نطق پیش از دستور  -2
آقتای  ت رئیسه و برنامه های آیدده سازمان ایتراد نمودنتد.   اده بیاناتی در خصوص انتخابات هی مجتبی زحسن مهددس  دادند. آقای

توت آغاج توضتیحاتی در  ابراهیم زادمهددس آقای عباسی در خصوص تشریفات قانونی جلسه قبل ایراداتی وارد نمودند. سعید دکتر 
محمدی در خصوص کانال پیتام رستان     احد مهددسآقای خصوص کمیته پایش اخالق حرفه ای و بازآفریدی شهری بیان نمودند. 

مهددس  آقایت مدیره بیاناتی ایراد و لیست بلددی جهت برنامه کاری ارائه نمودند. ضا هی ش نامه ها و لزوم همراهی اعدرآمدها  بخ
ت متدیره بتا   ی و حسابرس داخلی مقیم زیرنظر هی علی آبادی تغییر و تحول مالی سازمان با حضور بازرسان و حسابرس قانونیداله 

 گزارش ماهیانه را خواستار شدند.

 خزانه دار سازمان انتخاب شدند. عباسی به عدواند سعیدکتر آقای به اتفاق آرا  -3
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