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 -خوان  دکتور رهورر برا وی     -آقای دکتر اصغر رسولیی  -آقای دکتر یحیی نصیرا :  

آقای مهنودس   -آقای دکتر قادر  اقری -آقای مهندس حمزر علی احمدی -آقای دکتر سعید عباسی –آقای مهندس فریبرر  رابی 

 آقای مهندس احد محمدی   -آقای مهندس حسن مجتبی رادر  -آقای مهندس یدایه علی آ ادی -ا راهی  رادبلت آغاج

آقوای   -نودس فریود ح حیودری   آقوای مه  -محملد  زرگمهر: آقای مهندس 

 علی رحمانپلرآقای دکتر  -حبیب حالجیمهندس 

 جلاد عزت شلکتی  آقای مهندس  -مجید احمدی: آقای مهندس 

 ا و جلسات انجام شده ارائه دادند.گزارش از کاره ریاست سازمان نصیرایحیی دکتر  آقای -1

احمدی گزارشی در مورد کارهای احتمالی خاار  از ساازمان خواساتند و در     حمزه علی مهندسآقای نطق پیش از دستور:  -2
علای آباادی از این اه بحا      یدالاه  مهندس آقای  صحبت کردند.مورد نظرسنجی در سایت که بدون نام و ناشناس است 

نصایرا کاه   یحیای  کتار  دآقای مجتبی زاده در مورد موضوع برنامه های  حسن مهندس آقای حسابرس مانده انتقاد کردند.
محمادی از   احاد  مهندسآقای در دستورکار جلسات هیئت مدیره قرار بگیرد.  درخواست کردندجلسه اول طرح شده بودند 

بابت فعالیت دوباره کانال تلگرامی تش ر کردند که باع  شده ی ی از اعضا از این طریق از بیماه ت میلای مطلاد شاده و     
 نماید. مخار  فرزند بیمار خود را تامین

نباید عجله کرد و بهتر است چارت با دقت بیشتری  عباسی در مورد چارت سازمانی صحبت کردند و این هسعید دکتر آقای  -3
توت آغا  برای جلسه ابراهیم زادمهندس  آقای شد مقررو در این خصوص اعضا به بح  و تبادل نظر پرداختند  تهیه شود.

 مدیره ارائه دهند.برای طرح در هیئت بعد چارت اصالح شده 

 رای تصویب شد. 6به هیئت مدیره دیگر استان ها با  پیام تبریک در قالب لوحارسال  -4

 درخواست انحالل کمیته نرم افزار توسط ریاست سازمان اعالم شد.با توجه به عدم تش یل جلسات کمیته نرم افزار  -5
 


