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دارم. ویژه مقدم خیر و ر تش عرض بوده اند انجمن این پایه گذاران
پس خوب را درسم بتوانم امیدوارم ایشان دانشجوی عنوان به بنده

. هم از ر تش با دهم.

ایران ریاض انجمن رئیس ∗

ایران ریاض انجمن عموم مجم گزارش
ساعت١٧:٣٠ ، ٩٨/۶/۵

ایران ریاض کنفرانس پنجاهمین

شیراز اه دانش

نهندی∗ زارع رحیم

انجمن پیوسته اعضای از نفر ١٠٢ شرکت با عموم مجم جلسه
شیراز اه دانش در کشور ریاض کنفرانس پنجاهمین برگزاری محل در
رحیم دکتر آقای مجید، کالم الله از آیات قرائت از پس شد. یل تش
دکتر خانم سپس شد. انتخاب جلسه رئیس عنوان به نهندی زارع

حقیق شیردره حسن محمد دکتر آقای ، منش عنوان به مل فرشته
شدند. انتخاب جلسه ناظران عنوان به جاهدی خدیجه دکتر خانم و
انجمن محترم رئیس پور واعظ منصور سید دکتر آقای جلسه آغاز در
سپس دادند. ارائه انجمن ساالنه فعالیت های از گزارش ایران ریاض

مال امور گزارش انجمن محترم خزانه دار ایرانمنش عل دکتر آقای

آرای اکثریت مثبت رأی با انجمن مال تراز و کردند قرائت را انجمن
بازرس رشیدی نیا جلیل دکتر آقای آنگاه رسید. تصویب به اعضا
ارائه انجمن امور پیشرفت از را خود ساالنه گزارش انجمن محترم
انجام رأی گیری با عل البدل بازرس و اصل بازرس انتخاب کردند.
بازرس عنوان به ر دی بار برای رشیدی نیا جلیل دکتر آقای و شد
انتخاب عل البدل بازرس عنوان به خسروی مریم دکتر خانم و اصل
مطرح پیشنهادهایی و نکات جلسه در حاضر اعضای سپس شدند.
پی گیری انجمن در مربوطه مسئولین طرف از شد مقرر که کردند
محترم رئیس صادق اکرم خانم به جلسه در حاضر اعضای شود.
ثبت اداره در را انجمن ثبت امور کلیه تا دادند وکالت انجمن دبیرخانه
بهرامیان دکتر آقای خاتمه در دهند. انجام صنعت یت مال و شرکت ها
پنجاه در شرکت برای انجمن اعضای از کاشان اه دانش رئیس طرف از
اه دانش آن در ٩٩ ماه شهریور در ایران ریاض کنفرانس مین ی و

یافت. پایان ١٩ ساعت عموم مجم جلسه کردند. دعوت

تهران اه دانش ∗




