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:دستور جلسه  

ي تقدير و تشكر از مفام آوران مسابقات استاني  وكشوري چگونگ  

 بررسي عملكرد تيم شطرنج اعزامي به استان گلستان  

: و مصوباتاهم مذاكرات  

 

  شطرنج سرپرست تيم مهدي تبار مهدي   جناب آقاي مهندس ازكشوري شطرنج  براي مسابقاتگلستان باتوجه به ميزباني استان 

درادامه ايشان 0 ارش كاملي  از مسابقات و تيمهاي شركت كننده به اطالع اعضاي كميسيون ارائه دهنددعوت به عمل آمده تا گز

اعم از آقايان وبانوان ( بيان نمودند با توجه به زمان كمي كه قرار بوده تيم شطرنج اعزام شود اقدام به جمع آوري اعضاي تيم نموده 

 دور به روش سوئيسي و در رده 7مسابقات در رده آقايان در .ا براي تيم مهيا نمودند وبا توجه به زمان اندك چند مسابقه تمريني ر)

 امتياز مقام سوم و تيم بانوان بعنوان چهارمي مشترك اين 16.5 آقايان با كسب  درنهايت تيم0 دور فكري انجام گرديد 6بانوان در 

  0در اين مسابقات شركت نمودند   ) تيم بانوان 9تيم آقايان و 13(  تيم 22الزم به ذكر است تعداد   .دوره ازمسابقات دست يافتند

سپس مهندس 0ادامه پيدا كرد سپس جلسه با حضور مهندس نائيج پور رياست محترم سازمان و مهندس مهجوريان نائب رئيس اول 

فرزاد ضمن خوشامد گوئي به رياست محترم از چگونگي فعاليتهاي كميسيون ورزش و اجرائي كردن برنامه ها با توجه به اولين حضور 

 حمايت از ادامه رياست سازمان با. رساندند  رياست سازمان  به صورت كلي مطالبي را بعرض92در سال و تشكيل اين كميسيون 

تشكر اعضاي كميسيون و عوامل اجرائي خواستار نهادينه شدن روح ليتهاي اين كميسيون در سال آينده طبق يك برنامه مدون وفعا

 پياده روي  بزرگ  براي برگزاري همايش كميسونهمچنين ايشان خواستار برنامه ريزي. رزش در جامعه بزرگ مهندسين شدندو

0شدند عزيز در سال آتي خانوادگي مهندسين   

0 سومي  تيم شطرنج به ايشان بعنوان نماينده جامعه بزرگ مهندسين اهداء گرديد در ادامه كاپ قهرماني مقام  

 مصوبات 

 مقرر گرديد طي نامه اي به هيات رئيسه محترم سازمان در مورد تقدير و تشكر از مقام آوران رشته هاي ورزشي در روز دوشنبه -1

0ئيسه و با توجه به پايان سال جاري پيشنهاد داده شود  با نظر هيات ر19/12/1392مورخه    

0 مقرر گرديد كليه مسولين مسابقات رشته هاي ورزشي اسامي مدال آوران خود را بصورت مكتوب به سازمان اعالم نمايند-2  

 



                                        

 

:جلسه در  حاضرين   

 
غائب/حاضر نام و نام خانوادگي اعضا رديف  

 *  محسن قرباني 1

ده جالل نوراهللا زا 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

  * محمد جواداميني  11

  * محسن اكبرزاده  12


