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:دستور جلسه  

 پاسخ هيات مديره محترم در مورد تقويم و برنامه ورزشي ارائه شده توسط كميسيون 

 نقد وبررسي عملكرد تيم واليبال سازمان در مسابقات كشوري 

  

:اهم مذاكرات  

 گزارش مهندس مهدي تبار بعنوان نماينده كميسيون در مورد مسابقات - 1 

 تيم و مسابقات در 14تعدادتيمهاي شركت كننده ( استان كرمانشاه بصورت كامل قرائت گرديدكشوري واليبال در 

از سپس پس از مذاكره اعضاي كميسيون پيشنهاد ومصوب گرديد .)  روز در صبح و عصر انجام پذيرفت 5گروه و طي 4

شايان ذكر 0سي قرار گيرد سرپرست و سرمربي تيم واليبال دعوت بعمل آيد تا داليل شكست و حذف تيم مورد برر

 در اولين مسابقه  پس از بازيهاي بسيار خوب خود در دوره مقدماتي است تيم واليبال سازمان نظام مهندسي استان

0نتيجه را واگذار و حذف گرديد ) كرمانشاه( حذفي مرحله يك هشتم نهائي در مصاف با تيم ميزبان   

 پيشنهاد و مصوب گرديد در گام اول طي نامه اي به كليه كانونهاي استان از  نماينده ورزشي آن كانون جهت تعيين -2

0ميزبان و اعالم زمان مسابقات استاني رشته ورزشي تنيس روي ميز دعوت بعمل آيد   

» رائه شده توسط كميسيون  مقرر گرديد جهت پاسخ هيات مديره محترم در مورد ارائه برنامه وتقويم ورزشي ا- 3

 جدول مورد نظر اص�ح وجلسه ای فی مابين برگزار گردد 

مکاتبه ای با ھيات رئيسه محترم صورت پذيرد پيشنھاد گرديد در مورد حق الزحمه مربی واليبال -۴  

ه امام زاده  نفر از اعضای شورای کوھنوردی کانونھای مھندسين استانھا توسط مھندس ازوجی به قل۶٠ گزارش صعود -۵
سپس مقرر گرديد تا ھزينه ھای انجام شده جھت طرح در جلسه آتی جھت تصميم گيری «   قرائتقاسم واقع در منطقه ھراز

٠ارائه گردد  

 

 

 

 



                                        

:جلسه در عضاوضعيت حضورا   

 
غائب/حاضر نام و نام خانوادگي اعضا رديف  

 *  محسن قرباني 1

  * جالل نوراهللا زاده  2

  * فرهاد فرزاد  3

  * محسن مهدي تبار  4

  * هادي كاشفي  5

  * محمد علي صالح زاده  6

  * مهدي بابكي  7

  * مازيار ازوجي  8

  * حميد فرنوش  9

  * مسعود مومني بادله  10

  * محمد جواداميني  11

  * محسن اكبرزاده  12


