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 تصویب نشست -1

 

 با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت اتحادیه سومنشست  •

 دستور جلسه پیشنهادی به شرح دعوتنامه و با اضافه شدن مورد  مسائل دیگر مورد تایید اعضا قرارگرفت که در جلسه رسما اعالم شد.

 ارائه تصویر صورتجلسه  -1

 قرائت و تصویر نشست قبلی  -2

 برنامه ریزی برای آینده برمبنای اولویتهای مجمع ) جوانان ،زنان ،پناهندگان وبازنشستگان ( -3

 تعیین شده در گزارش قبلشرح وظایف پیگیری گزارشات برمبنای  -4

 تصمیمات مربوط به نشست بعدی  -5

   (باقید رسیدگی دوفوریت بط کاریحیطه رواآر اس درمشکالت انجمن پی  ) ازجملهمسائل دیگر -6

 جمع بندی و خاتمه  -7

 ت .خوانده شد و مورد تایید حضار قرار گرف (2018ارس م 29) در ابتدا صورتجلسه  نشست قبل •

 برنامه ریزی آینده  -2

 با همکاری انجمن آرداویراف  یکالسهایمنظور برقراری  هظهر بخانم اکرم رضایی اعالم کردند که دوشنبه ها بعد از  •

 .اتحادیه حضور خواهند داشت  للو کادر 

 2و  2017/ 17-12در سال قبل  . چند پروتکلشده است روز رسانی به انجمن وبسایتاعالم کرد که مید شجاع ح •

تایید  ههمینطور افزود موارد مورد نیاز جهت خرید هنوز در بانک ب باید به وبسایت اضافه شود . 2018پروتکل 

 مدیریت نرسیده است.)در اپلیکیشن بانکی (

هر مشکلی در وبسایت و همچنین افزود کرد گوشزد در مورد به روز نبودن وبسایت به شکلی پیوسته فرخ قهرمانی  •

 طالع داده شود.ا تاسرع وق رباید د

در محل  هداد کوئدی پیشنهاد درباره برگزاری کالس س طه جوانانحی رخو ددبا اشاره به فعالیتهای  ویدا تهرانی •

 ط به زبان سوئدی منظور شود.مسل اتحادیه و با همکاری انجمن پی اس آر انجام شود و معلمی

در خصوص استخدام مشترک  سارا شادابی دو پیشنها نداری کالسهای سوئدی شدخانم اکرم رضایی داوطلب برگز •

 رد شد.هرمانی فرخ ق معلمی متخصص تعلیم زبان سوئدی از جانب

 

 هیات مدیره  عضو حاضر  عضو غائب 

 x   فرخ قهرمانی  

 x حمید شجاع زیبا 

 x سارا شادابی 

 x ویدا تهرانی 

 x عسکر شیرین بالغی 

 x اکرم رضایی 

x  دنیا صدقی 

 بازرسین   عضو حاضر  عضو غائب 

x     امیر جواهری  

x  مسعود راد فر 

x  داوود نوائیان 
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یک کالس مورد اول برگزاری یبیند. حادیه را تدارک مبرای اتالس دو کاعالم کرد تدارکات برگزاری  سارا شادابی •

انجمن آرداویراف و  )همکاری بین انجمن ضایی معرفی شد در ابتدا توسط اکرم ر هانجمنها کبه برای اطالع رسانی 

در زنان  حقوقع رسانی به جهت اطال سمینارهایاری برگزطرح و مورد دوم  اتحادیه ( موبا نا للو کادر  هپار تیل

 کارهای اجتماعی برگزار میشود.ومدد ءوکالر جامعه سوئد که در مراحل مختلف با حضو

چنین با پرسشی از و هم دریافت رسید به رگیون تحویل شد ازاءگزارشات انجمنها در اعالم کرد که  قهرمانیفرخ  •

 حمایت از جانب اتحادیه هست ؟مایل به پیش آمده  سوتفاهماتبا توجه به آر اس پرسید که نماینده انجمن پی 

 ل انجامید.به طو تدو ساعثه حیطه مسئله طرح شد که مباحبا رای اکثریت اعضا مثبت ویدا تهرانی پیرو پاسخ  •

 

 نامه های رسیده ضمیمه است.ت لیس -3

 مصوبات : -4

 پروتکل پیشین تصویب شد. .1

 بعمل آورند. وپناه ججهت برگزاری کالسهای سوئدی برای جوانان  راالزم  هماهنگی ویدا تهرانی و اکرم رضایی تصویب گردید  .2

 د.نبه شکل دائم در دفتر اتحادیه حضور داشته باش روز دوشنبهرضایی  موا کر تصویب شد عسگر شیرین بالغی  .3

 بعدی. اتبررسی پیشنهادات آقای داوود نوائیان در جلس .4

  ای تعلق نگرفت. هزینهکوپن  به انجمن مورد نظر در بحث یوتا .5

 مذکور انجام دهد. ددو مورگزاری اقدامات الزم را برای بر سارا شادابیتصویب شد  .6

رت نگیرد و نحوه برخورد ب اتحادیه صوه نفع انجمن پی آر اس هیچ عکس العمل خاصی از جاننشست بعدی بتا تصویب شد  .7

 بیشتر بررسی شود.

 .خواهد بود 17:00ساعت  2018  مای 11مورخ  جمعهجلسه آینده   .8

 

 

سخنگوی اتحادیه واحد غرب                                                نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره  ومدیر   

 

سارا شادابیفرخ قهرمانی                                                                            
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