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 000/99:  شماره

 00/00/9099 تاريخ :

 

 اعضای محترم حقيقي پيوسته 

 انجمن مهندسان كنترل و ابزاردقيق

 وضوع: دعوتنامه مجمع عمومي عادیم

 با سالم

احتراما ، به استحضار می رساند مطابق بند يک آئین نامه انتخابات مکاتبه ای انجمنن منندسناک تنتنر  ب ابدارق ینق         

لی مجمع عمومی انتخابات هیئت مديره ب بازرسین مقرر گرقيد انتخابات هیئت مديره بصورت مکاتبه ای ب ايراک شورای عا

 حضوری برگدار گرقق. 

ب يا فرق باجد شرايط قيگری ته قر نظنر   لذا از جنابعالی قعوت می شوق بر اساس لیست نامدقهای پیوست ب رزبمه ايشاک

) بنر   نفر بازرسین قر فرم پیوست 0نفر اعضای هیئت مديره ب  7به انتخاب  نسبت قاريد )به شرط پذيرش تانديداتوری(

ا دام نموقه ب فرم مذتور را قر پاتت قربسته ته بر ربی آک نام ب نام خانواقگی بنمراه شماره عضنويتتاک کتنر شنده     رای(

قبیرخانه به آقرس تنراک به قفتر  9099ماه  تیر 1شنبه چنارربز  91حداتثر تا ساعت  پيکب يا  پست سفارشيتوسط 

سنرتار   009اتنا    0خیاباک تريم خاک زند نبش خیاباک شنید عضدی شمالی ساختماک قانشگاه عالمه طباطبنائی طبقنه   

 خانم پوريحیی ارسا  فرمايید.

شاياک کتر است اعضای محترمی ته نتوانند بصورت مکاتبه ای قر انتخابات شرتت نمايند می توانند بصورت حضنوری قر  

خیاباک تريم خناک زنند ننبش    به آقرس تنراک  صبح90ساعت  9099ماه تیر  7انجمن قر ربز شنبه عاقی  مع عمومیمج

قر رای  )اتنا  جسسنات(   097اتنا    0( طبقنه  77خیاباک شنید عضدی شمالی ساختماک قانشگاه عالمه طباطبايی )پالک 

 گیری شرتت نمايند.

 

 باآرزوی توفيق الهي

 مرتضي محسني هماگراني

 رئيس انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران
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 كانديدهای هيئت مديره

 

 

 مهندس علي كياني دكتر مهدی علياری 

 مهندس محمدحسن موحدی دكتر سيد وحيد نقوی

 انيمهندس رضا كرباس دكتر ايرج گودرزنيا

 مهندس جالل كاوندی دكتر كيوان مسروری

 مهندس فرهاد فرخنده ابنوی دكتر حسين قلي زاده نرم

 مهندس پژمان حطمي دكتر عليرضا فتحي

  مهندس محمود طيار زاده

  مهندس حامي پوركوشکي

 

 

 

 كانديدهای بازرس

 

مهندس مرتضي محسني  دكتر سيد علي اكبر صفوی مهندس عباس شعری مقدم

 هماگراني
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 رای برگ

  یعاد يعموم معمج

 انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران

20/20/5555 

 

 بازرس رقيف عضو هیات مديره رقيف
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