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                        اجتماعی ستين –انجمن فرھنگی 

 

 03A  پروتکل شماره 

14-08-2011تاريخ    

 جلسه فوق العاده انجمن به درخواست آرمان زنگنه

رضا شھرزاد، علی نوری، طلعت نيازی، تھمينه پورفرد، شھ ، پرويز چھارلنگ : در جلسه اعضاء ھيئت مديره حاضر
گنهحاجی پور، آرمان زن  

رضا شھرزاد و علی نوری: مديران جلسه    

)منشی جلسه(محمد حسين زاده ) بازرس انجمن(کامران پيامانی  :اعضاء عادی حاضر در جلسه  

سخنان وی و . خواندبرای شرکت کنندگان در جلسه را از روی کاغذ  البیآرمان زنگنه مطدر اين جلسه فوق العاده، 
و انتخاب يکی ديگر از اعضاء  ھيئت مديره انجمنجابجايی در خواستار  اوشت که شاره به اين داد-يلی که برشمرد ا

.استفعلی  بجای رئيس ھيئت مديرهاصلی پنج نفره   

مسئول موافق و مخالف پيشنھاد آرمان در طول جلسه شنيده شد و در نھايت رضا شھرزاد  یصبحت ھا و اظھار نظرھا
کرد دو نکته را مطرح پس از تنفسی کوتاه جلسه،  

.و تغييراتی صورت نگيرد شودجريان را در حد انتقاد و تذکر به رئيس ھيئت مديره تمام  -1  

.رئيس ھيئت مديره فعلی انجام شود  Rotation رای گيری برای جابجايی  - 2   

.مورد دوم با رای مثبت آرمان زنگنه، شھ حاجی پور و تھمينه پورفرد تصويب شد   

جلسه، شھ حاجی پور و پرويز چھارلنگ بعنوان کانديد برای رئيس ھيئت مديره جديد دست بلند  پايانرای گيری در 
ھر پنج نفر اعضاء اصلی ھيئت مديره رای مخفی خود را نوشتند که در نتيجه شھ حاجی پور بعنوان رئيس  .کردند

.ھيئت مديره جديد انجمن ستين معرفی شد  

پرويز چھارلنگ: رای اول  

شھ حاجی پور: رای دوم  

شھ حاجی پور: رای سوم  

شھ حاجی پور: رای چھارم  

پرويز چھارلنگ: رای پنجم  
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: امضاء کنندگان پروتکل  

علی نوری، تھمينه پورفرد، پرويز چھارلنگ، آرمان زنگنه، طلعت نيازی، رضا شھرزاد، شھ حاجی پور و کامران 
.پيامانی  


