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 هیأت مذیرهاولین دوره انتخابات  مجمع موسسین وصورت جلسه 

 مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
 

دس تتتیس   گیتش  جمعتص فت اع ای تتی  عیتی  ینعتع دانعتییا فت هاع اس جیت           دس ساستای  کت    

بی بشگضاس  جمعص جوسسین ا ن تع   ف هاع اس جی  دانعییا  اجاعییی سیلن دس  10سأس سییت  29/5/1393

 کذ. بشگضاس د سا عیی  جذ شا ا لین اناخیبی    اص بین ای ی  عیی  ینعع ا ن دانعییا گیش ی وف اع  ضعن 

 

 شرح جلسه

سضیصادا س یست دانعییا ضعن قذسدانع اص ح وس آقی  دکاش پس اص قشائت آ یتع اص کالم اهلل    دس آغیص

ذعع جمعص گیش    سیصجیناععیت ک   دسبیسا آجذنذ  دسفهیل ای ی  عیی  ینعع ک  ب  ی و ت جمعص 

جمعص سئیس  -توسط دکاش به یی یج  اسیسنو س کیج  پیشقشائت  ضعندس اداج   سا ا شاد نعودنذ. عبیینیت

 .فوس  پز شفتحیضش دس جنس   توسط ای ی واد اسیس نیج  بحث   تبیدل نظش دس خصوص ج -نیجوسس

ععچ ین ب  پیع هید عیی   ؛جوسد تصو ب قشاس گشفتآسا  ای ی اتایق بی  یج  فوق کنیی  اسیس بذنبیل آن

 س یل تهیین کذ. 0 جوسس   بی اتایق آسا  ای ی  حیضش جبنغ حق ی و ت جمعص ف اع جهیدل 

عی   ئ  بشنیج اب  اس س  دقیق  فشفت دادا کذ تی  ک اص نیجضدعی جذ  ب  عشاداج  بی آغیص اناخیبی   دس 

) ی  کال  ای ی  غی ب ک  بی اسا   دسخواست ب  س یس  عی  سأ  جیبین ای یبشگ جاهیقبی  اعذاف خود بپشداصنذ؛

 گشد ذ.انمیم اخز سأ  فشآ  ذ  جمعص جوسسین تهیین کذا بودنذ( توص ص کذا

ای ی    دس ح وس )غیش نیجضد اناخیبی ( دا طنب   توسط س  ناش اص ای یخورا یج  آسادسنهی ت 

 :نای ج ص ش بذست آجذ جمعص جنس  قشائت کذا 

  68  توص ص کذا  عی  آساتهذاد ک  بشگ 

 68   جیخورا  تهذاد ک  بشگ  عی  آسا 

  0     تهذاد آسا  بیطن 

 1     تهذاد آسا  سایذ 
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 نایم  تشکیب عیی  جذ شا (کذا بش اسیس تهذاد سأ عی )جشتب نیجضدعش  ک اص   آسا   

 ی و افنع  سأ  41    سهشاب به یی  -1

 //  سأ  39    جواد ج یس   -2

 //  سأ  38     حیذ نصشالهع  -3

 //  سأ  36    جهذ  بهبودنیی  -4

 //  سأ  29     افغین  -5

 البذلی و ینع  سأ  25    فشکید خیش   -6

 //  سأ  22   یضالذ ن بخت آ س  -7

 -  سأ  20   جحعذحسین اجشالهع  -8

 -  سأ  15   یبذالشحعن داد نذ  -9

 -  سأ  13    سضی جی ی ی  -10

 

 

 

 دکاش سهشاب به یی :جمعص جوسسینسئیس جنس    سئیس اج ی  

 

 نیظش ن اناخیبی :اج ی  

 سیش س آرسدکاش جحعذ     دکاش  حیذ سنوک 

 

 

 

 خذا سد  صاداجهذ  جه ذس     دکاش جشت ع ینع افغش 


