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ـ     -ـيدکتر اصغر رسول يآقا -را ينص ييحيدکتر  يآقا :   -يخـان  دکتـر رهـرر برا 

 -  رادبـو  آاـا   يمهندس ا راه يآقا -ياحمد يمهندس حمزر عل يآقا -يد عباسيدکتر سع يآقا – يبرر  رابيمهندس فر يآقا

   يمهندس احد محمد يآقا -يآ اد يداله عليمهندس  يآقا

 رادر يمهندس حسن مجتب يآقا -يدکتر قادر  اقر يآقا : 

دکتـر   يآقا -يب حالجيمهندس حب يآقا -مهندس محمود  زرگمهر ي: آقا

 امهرين کيدکتر  رام يآقا -رحمانپور يعل

 يمان قصا يمهندس پ يآقا - يمهندس جواد عز  شوکت يآقا 
 

ف و يکه در مورد تخف ييها، کارها از عملکرد هفته گذشته و جلسات و مالقات يرا گزارشينصيحيي دکتر  یآقا در ابتدای جلسه-

ره ارائه نمودند.يت مدئيفته و ساختمان باشگاه به اعضا هتعرفه صورت گر

مجالدد   ين بررسال يجلساله و همننال   يدر خصوص نحوه اطالال  رسالان   یاحمد حمزه علي مهندس یآقاش از دستور يدر نطق پ -2
آن  يت مالا  يدر خصوص نحوه انتقال خزانه سالازمان و وضالع   يعباسسعيد دکتر  یآقاارائه دادند.  يحاتينظامنامه اداره جلسات توض

               مهنالدس   یآقالا  منظالور شالود.   يآموزشال  یناله هالا  يته آموزش و پرسالن  آمالوزش جالزز هز   ينه کميشنهاد دادند هزيارائه و پ يگزارش
مهنالدس             یآقالا واگذار شالود.   يتخصص یها به گروه يد امور فنيستند و باين يره مرجع فنيت مدئيان کردند اعضا هيب یمحمداحد 

 یآقالا شوند.  یت بنديو او و یر انتقال داده و موارد دسته بنديمهم را به دب مواردره يت مدئيشنهاد دادند اعضا هيپ یآباد يعليدا ه 
ارائه داده و خواستار حفظ مشاور و  يحاتيو مشاور مربوطه توض يسازمان یتوت آغاج در خصوص چارت طبقه بندابراهيم زادمهندس 

 اصالح اشکاالت چارت موجود شدند.

شرفت يمانکار، مشاور و متراژ و طبقات و پيته ساختمان ارائه نمودند که شام  پيدر خصوص کم يگزارش يرسو اصغر دکتر  یآقا -3
تاله  يخواهالان آن شالد کاله کم    یرسالد. و  يان مال يمان به پايمدت پماه ت پرداخت شده و آخر آذر يسه صورت وضعو اينکه آن بوده 

 در مورد آن پرداختند. يف نماند. سپس اعضا به بحث و بررسين و ساختمان بالتکلييساختمان تع
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در نظر دارد اطالعالات را از سالازمان    ینمودند و گفتند شهردار ارائه يگزارش یباقرقادر دکتر  یآقادر خصوص نرم افزار سازمان -4
نهاد شال ين پيهمنن یمحمداحد مهندس  یآقات را دارد. ين قابليکه نرم افزار سازمان ا يد در حا يگرفته و در نرم افزار خود وارد نما

هايي را ارائاله  صحبت   نرم افزار يتال در نرم افزار ثبت شود و نسبت به اشکاالت و عدم تکميجيها به صورت امضا د دادند گزارش
 کردند.

 

 


