
 
 

 2 از 1 صفحه
 

 امضاء رئیس)نایب رئیس( جلسه   تذکر:  فقط نسخه تایپ شده و بدون هرگونه خط خوردگی با امضاء رئیس یا نایب رئیس جلسه در هر صفحه قابل استناد است.

 مرکزی  دبیرخاهن هیات نظارت

16/4/1400مورخ  (56) جلسه شماره  

                                                               

 مرکزیهیات نظارت  جلسه مینپنجو  شصت:  جلسه شماره

 محل برگزاری:

 کشور سازمان آموزش فنی و حرفه ای مهارت ستادسالن 

 16/42/1400 تاریخ:

 صبح  9:30  زمان آغاز:

  11:00  زمان پایان:

 

 هاشمی  علی اوسط آقایجناب  رئیس جلسه: 

 

 تاخیر غایب حاضر اعضاء  تاخیر غایب حاضر اعضاء

   √ سرکار خانم کریمی    √ جناب آقای حاتم زاده )نائب رئیس(

   √ صالحی پورسرکار خانم     √ جناب آقای نماینده )دبیر(

   √ سرکار خانم عابد پور    √ سرکار خانم مسلمی 

   √ برزگر سرکار خانم اصالنی    √ )بدون حق رای(جناب آقای باجولوند

   √ سرکار خانم مهدوی   √  )بدون حق رای( جناب آقای مهنی

       √  احمدی زلتیجناب آقای 

        √ جناب آقای اردشیری

        √  اخوان طبسیجناب آقای 

        √ احمدی  جناب آقای
 

1397آزاد مصوب  یاو حرفه یفن یهاو اداره آموزشگاه لینحوه تشک نامهنی( ضوابط و دستورالعمل آئ57اصالح ماده )بررسی و :  1موضوع   

 

 : هیات نظارت مرکزی مصوبه

  مدت سه سال تعیین  و تصویب شد.زمان اعتبار ابالغ اعضاء در هیات نظارت مرکزی و استان به  -1

فرمت پیشنهادی گواهی حضور در دوره آموزشی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد لوگوی سازمان بعنوان پس زمینه قرار  -2

   گیرد و عنوان گواهی حضور در دوره در تیتر عنوان قرار داده شود.

 

 

 بسمه تعالی



 
 

 2 از 2 صفحه
 

 امضاء رئیس)نایب رئیس( جلسه   تذکر:  فقط نسخه تایپ شده و بدون هرگونه خط خوردگی با امضاء رئیس یا نایب رئیس جلسه در هر صفحه قابل استناد است.

 مرکزی  دبیرخاهن هیات نظارت

16/4/1400مورخ  (56) جلسه شماره  

 امضاء مخالف موافق اعضاء صاحب رای

  □ □ هاشمیجناب آقای علی اوسط 

  □ □ جناب آقای علیرضا حاتم زاده

  □ □ سرکار خانم ناهید مسلمی 

  □ □ جناب آقای یعقوب نماینده

  □ □ جناب آقای رضا باجولوند

  □ □ جناب آقای رحمت اله مهنی

  □ □ جناب آقای عزت اله اردشیری 

  □ □ جناب آقای رضا احمدی

  □ □ جناب آقای آرش اخوان طبسی

  □ □ جناب آقای محمد انصاری 

  □ □ سرکار خانم اکرم صالحی پور

  □ □ جناب آقای مهدی فهیمی 

  □ □ سعید خدایی آقای جناب

  □ □ جناب آقای علی پراخودی مقدم

  □ □ عجمحامد جناب آقای 

  □ □ سرکار خانم عابد پور

  □ □ سرکار خانم اصالنی برزگر

  □ □ سرکار خانم پروسکه مهدوی
 

                                       نتیجه نهایی:                                                                                                                 

 □  نرسید      □رسید    رای اخذ شده به تصویب □رای مخالف از مجموع □رای موافق و □با مرکزی   نظارتهیات  65مصوبات جلسه 

 □این مصوبه نیاز به طرح مجدد برای رای گیری، پس از اعمال اصالحات دارد
 با ذکر صلواتی به اتمام رسید. 11:30جلسه در ساعت 


