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:دستور جلسه  

 تهيه و تنظيم جدول مبالغ اعالم شده براي رشته هاي ورزشي 

 تهيه پيش نويس آئين نامه انظباطي 

  

:اهم مذاكرات  

 مقرر گرديد تقويم و برنامه رشته هاي ورزشي طرح شده در جلسه قبل - 1 

0اصالح و جهت تصويب در هيات رئيسه محترم ارسال گردد   

 مقرر گرديد در صورت ابالغ بودجه و قبول ميزباني رشته هاي تيراندازي و تنيس روي ميز توسط استان مازندران -2

0سرپرست رشته هاي ذكر شده برنامه و برآورد هزينه خود را به كميسيون جهت اخذ تصميم ارائه كنند   

 واليبال سازمان در مسابقات كرمانشاه و بنا  با توجه تاييدو موافقت ضمني هيات مديره محترم مبني بر شركت تيم- 3

برپيشنهاد كارگروه رشته ورزشي واليبال مقرر گرديد جناب آقاي مهندس عباس جمي با توجه به سوابق ورزشي ايشان 

 به عنوان سرپرست تيم فوق انتخاب گردد 

ا همكاري دستگاه ببه همكاران مهندس جهت آموزش مربيگري   مقرر گرديد توسط مهندس اكبرزاده آئين نامه اي - 4

0 كميسيون ارائه گرددهاي ذيربط تهيه و به  

 مقرر گرديد مهندس فرزاد هماهنگي الزم را براي چگونگي و نحوه برگزاري انجام كالسهاي مربيگري با هيات فوتبال -5

 استان براي مهندسين بعمل آورد

توسط كارگروه پيشنهادي براي جلسات آتي تهيه ) نامه انظباطي آيين (  گرديد پيش نويس مرام نامه اخالقي مصوب - 6

 -  مهندس اميني - مهندس كاشفي - مهندس اكبرزاده : اعضاي كارگروه به شرح ذيل تعيين گرديه است . گردد 

 مهندس فرنوش 

 

 



                                        

:جلسه در عضاوضعيت حضورا   

 
غائب/حاضر نام و نام خانوادگي اعضا رديف  

  * محسن قرباني 1

  *  نوراهللا زاده جالل 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


