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 .دستور جلسه 1
 .هماهنگی های الزم پیرامون کارهای اجرایی که در جلسات قبلی تصویب شده است

 گزارش فعالیت های اعضاء هئیت مدیره 
  2020تصمیم گیری پیرامون طرح پشنهادی آقای نواییان در مورد برنامه ریزی بودجه سال 

 سایر موارد 
 

 .گشایش جلسه و تصویب نشست 2
 پرده های لوکال اتحادیه توسط خانم اکرم رضائی تعویض شد.

  .تکمیل و تنظیم به خانم رضائی تحویل داده شد ،اسناد و مدارک مالی جهت بررسی

ی پیشنهاد دادند تا نسبت به فعال کردن طرح پیشنهادی ایشان که سالها قبل به اتحادیه ارائه شده بود پیرامون طرح ملی آقای دانش

 جوانان اقدام شود.

 طهرانی اعالم کرد طرح پیشنهادی آقای دانشی در هئیت مدیره قبلی هم مطرح و مورد توافق هئیت مدیره قرار گرفته بود. ویدا
 

 .مصوبات 3
 توسط ویدا طهرانی اقدام شود. ،مقرر شد تا نسبت به تهیه یک عدد هارد جهت ذخیره نمودن نوشته ها و فعالیت های هئیت مدیره

نوامبر  24، در تاریخ  2020با طرح پیشنهادی آقای نواییان جهت برگزاری جلسه عمومی با حضور انجمن های عضو بابت ارائه طرح بودجه 

 موافقت شد. 19:00الی  16:00ساعت  2019

ئیت مقرر شد تا ویداطهرانی نسبت به ارائه پروتکل هئیت مدیره قبلی که با فعال کردن طرح پیشنهادی آقای دانشی موافقت شده بود برای جلسه ه

 مدیره هفته آینده ، اقدام کند.

گان یا هزینه کمتر به انجمن های عضو از سال آینده ، در تصمیم بر آن شد تا نسبت به تجدید نظر پیرامون کرایه دادن لوکال اتحادیه به صورت رای

 جلسه بعدی هئیت مدیره تصمیم نهایی اخذ و پروتکل شود.

ریزی  تصویب شد تا از انجمن بازنشستگان دعوت شود تا نسبت به وسایل مورد نیاز اتحادیه ، تحویل گرفتن و یا تصمیم گیری پیرامون آنها برنامه

 .الزم انجام شود

ب شد تا انجمن فرهنگی پی اس ار یک روز در هفته ) یک روز کامل ( نسبت به راه اندازی پروژه کتابخانه و فعال نمودن کتابخانه واقع در تصوی

 لوکال اتحادیه ، برنامه ریزی کرده و اقدام نمایند.

 

 

 

 رضا برومند رئیس هئیت مدیره                       ویدا طهرانی منشی هئیت مدیره

 هئیت مدیره عضو حاضر عضو غایب
 رضا برومند  
 علی بختیاری  
 اکرم رضائی  
 روح انگیز صدقی  
 انیرویدا طه  

 سان و تدارک انتخابات بازر عضو حاضر عضو غایب
 داود نواییان   
 احمد دانشی   
 صابر  
  امیر نفری  
 حسین یحیایی  


