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 حاضران در جلسه:
تاجیه موسوی، داریوش فارسانی هوشنگ باقری،عباس کدخدا، هیئت مدیره:   

  لطف هللا حیدریبازرس:   جانشین: غالم زیالیی
شیرین صالحی، سارا قنبری، کبرا کرمزاده، ماندانا باقری، افشین زنگنه: انمیهمان  

 
 موارد مطرح شده در این جلسه:

 

تاجیه موسوی دو مورد مهم شروع کالسها و گزارش  –ارسال دوره های آموزشی به آ.ب.اف  1

. را مطرح کرد. وی گفت تا کنون دو دوره از لیست ها ارسال شده استشده  اجرا یکالسهالیست 
لیست  سالو ار پرکردندر بیشتر باید دقت عمل نکاتی نیز از طرف آ.ب.اف یادآوری گردید که ستین 

اندانا به عمل آورد. پیشنهاد دیگر تاجیه برگزاری سمینار در انجمن بود. در حال حاضر تاجیه و م ها
مکاری ولیت تماس با آ.ب.اف را دارند اما قرار شد که شیرین صالحی و عباس کدخدا نیز با آنها همسئ

 آ.ب.اف یادآوری نمود که انجمن میتواند در رابطه با هزینه های دوره های آموزشی درخواستکنند. 
. ضمنا کدخدا فقدان لیست اعضاء جدید انجمن را در این جلسه مطرح کرد.کمک مالی نماید  

 

اردوی  اردوی تابستانی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و قرار شد که در -اردوی تابستانی 2

د.سال آینده از تجارب این اردو ) خرید مواد خوراکی، برنامه ریزی و قرارداد لوکال( استفاده شو  
 

بهتر  السهاک برای شرکت دربیشتر بخاطر جذب افراد  ،وی پیشنهاد نمود -افشین زنگنهپیشنهاد  3

یه لیست افراد و مسئولین دوره های آموزشی را غالم زیالیی ته است از طریق رسانه ها اقدام شود.
ه کردن می نماید. پذیرش مسئولیت افراد هیئت مدیره در برنامه ریزی کالسها و همچنین باز و بست

 رقرا دیگری در این جلسه بود.مطرح شده لوکال هنگام سمینارها و دوره های آموزشی نیز نکته 
 برآن شد که هرهفته یک نفر از هیئت مدیره این مهم را بعهده بگیرد.

 

 ه نظر به اینکه جشن مهرگان و جشن ماهیانه همزمان میباشند قرار شد ک -برگزاری جشن ماهیانه 4

جشن مهرگان برگزار شود. سپتامبر  29در تاریخ   

 

شست هیئت مدیره ن ،چنین جشن مهرگاندر ادامه برنامه ریزی ترم پائیزه و هم سپتامبر 8در تاریخ  *

هایی انجام دیگری برگزار نمود که در مورد جا، قیمت بلیط و محتوای برنامه گفتگو و نتیجه گیری ن
 شد. 
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