
                                        

 

 بسمه تعالي

   ورزش كميسيوناهم مذاكرات                    

                                 چهار             :شماره جلسه                               محمد رشيدي          :  دبير جلسه

سازمان نظام مهندسي :محل جلسه                                    19/06/1392       :  تاريخ جلسه  

:دستور جلسه  

  موضوع نامه مطرح شده كانون بابل - 1

  موضوع نامه مسابقات كشوري واليبال -  2

  ارائه تقويم ورزشي توسط كار گروه هاي رشته هاي ورزشي - 3

  

:اهم مذاكرات  

 موضوع نامه سازمان نظام مهندسي استان كرمانشاه مجددا مطرح و مقرر - 1 

 پايان نيافتن مهلت ثبت نام توسط ميزبان بازيها در دستور كار كميسيون و تصويب هيات رئيسه گرديد در صورت

0محترم قرار گيرد   

 1390در مهر ماه  نامه كانون مهندسين بابل در مورد پرداخت يارانه ورزشي براي برگزاري مسابقات تنيس روي ميز-2

 انجام گرديده است لذا پاسخي 2/6/1392 مورخه 2189اره مطرح و با توجه به مكاتبه اي كه توسط سازمان به شم

بنا برفرمايشات مهندس فرنوش نماينده كانون بابل مبني بر اينكه هيچ گونه (توسط آن كانون صورت نگرفته است 

0با موضوع مخالفت گرديد )سوابقي براي اخذ مجوز از سازمان وجود نداشته است    

 به هيات رئيسه يب به شرح ذيل پيشنهاد و مقرر گرديد طي جدولي جهت تصو  تقويم و برنامه رشته هاي ورزشي- 3

0محترم ارسال گردد   

  ريال در پايان بهمن 000/000/80رشته واليبال با مبلغ پيشنهادي 

 - بانوان ( هجدهم بهمن ماه  ريال در روزهاي چهارم و هفدهم و 000/000/50رشته تنيس روي ميز با مبلغ پيشنهادي 

)آقايان   

  نفر به تاريخ بهمن ماه و متمركز100 ريال براي حدود 000/000/60شطرنج با مبلغ پيشنهادي رشته 

0با توجه به مسابقات استاني صورت گرفته در بابلسر مقرر گرديد متعاقبا اعالم گردد رشته شنا   

ل به تاريخ اواسط آذر  ريا000/000/110رشته فوتسال با مبلغ پيشنهادي   



                                        

  تيم 8 الي 6: ريال 000/000/60رشته بسكتبال به مبلغ پيشنهادي 

  ريال 000/000/20رشته تيراندازي به مبلغ پيشنهادي 

  ريال با توجه به صعود به قله دماوند وديگر ارتفاعات 000/000/220رشته كوهنوردي به مبلغ پيشنهادي 

 

 

:جلسه در عضاوضعيت حضورا  

 
غائب/حاضر نام و نام خانوادگي اعضا رديف  

  * محسن قرباني 1

  * جالل نوراهللا زاده  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

داميني محمد جوا 11  *  

12 

 
  * محسن اكبرزاده 


