ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۲۰۱۶
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ) ( UCI
ﺗﺎرﯾﺦ ،۲۰۱۶/۰۴/۲۲ :ﺳﺎﻋﺖ ۱۴:۰۰

ﻣﺤﻞ :ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮدم در Hammarkullen

ﺣﺎﺿﺮان ۸۶ :ﻧﻔﺮ ،در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ  ۶۹ﻧﻔﺮ ﺣﻖ رای داﺷﺘﻨﺪ.
 - ۱ﻓﺮھﻨﮓ طﺎوﻟﯽ ،رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ
اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﻮد.
 - ۲ﺳﺨﻨﺮان آﻏﺎز ﻧﺸﺴﺖ ان-ﺳﻮﻓﯽ ھﺮﻣﻨﺴﻮن ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﯾﺘﻮﺑﻮری ،ﺑﻮد .او ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دﻋﻮت
ﺷﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان در  ۲۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ را
ﺳﺘﻮد .وی ﮐﺎرھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮﮐﺰ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آﻣﯿﺨﺘﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮان در
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ .ھﺮﻣﻨﺴﻮن ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اھﻤﯿﺖ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﮭﺎﺟﺮﻧﺸﯿﻦ ﯾﻠﺒﻮ و ھﻤﺮﮐﻮﻟﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .وی ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ
دادن ﮐﻼسھﺎی آﻣﻮزش ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮان از ﻣﻠﯿﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد.
 - ۳رﺿﺎ طﺎﻟﺒﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻧﺸﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و زھﺮه ﺟﺒﺎری و ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮیزاده ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
دﺑﯿﺮان ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺷﮭﺮﺑﺎف و ﻟﯿﻼ اﯾﺰدی را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
 - ۴دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 -۵ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎی ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.
 -۶ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارای ﺣﻖ رای  ۶۹ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.
 -۷ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺮﮐﺰ:
اﻟﻒ :در اداﻣﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮھﻨﮓ طﺎوﻟﯽ ،رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ،ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﮐﺰ
در ۲۰۱۶را اراﺋﮫ ﮐﺮد و از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ و ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آن ﺗﻼش
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﺮد .ﻓﺮھﻨﮓ اھﻤﯿﺖ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺟﺪﯾﺪ و آﻣﯿﺨﺘﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮان و
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد.
ب :ھﻮﺷﻨﮓ طﺎﻟﺒﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﻣﺮﮐﺰ ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ و
از ان-ﺳﻮﻓﯽ ھﺮﻣﻨﺴﻮن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﺮد .وی ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶را اراﺋﮫ ﮐﺮد و ﺑﮫ
اطﻼع اﻋﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۲۰۱۶ﻣﺒﻠﻎ  ۹۱۶۳۹ﮐﺮون ﺳﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
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ث :آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮان ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺗﮑﺒﯿﺮی ،ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۶
را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و از ھﻤﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﻼشھﺎﯾﺸﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﺮد.
 -۸اﺳﺤﺎق ﮐﯿﺎ ،ﺣﺴﺎﺑﺮس رﺳﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ،ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺧﻮد از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﮫ آن را اراﺋﮫ ﮐﺮد .وی دﻗﺖ ﻋﻤﻞ و
ﮐﺎرداﻧﯽ ھﻮﺷﻨﮓ طﺎﻟﺒﯽ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اداری را ﺳﺘﻮد .ﮐﯿﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ
دﻗﺖ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ھﻤﮥ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻮﺋﺪ اداره ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،ﮐﯿﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد
از ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻮد.
 -۹اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺮای ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از
ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در ﺳﺎل  ۲۰۱۶را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -۱۰اﻧﺘﺨﺎب ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎل  ،۲۰۱۶ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ را ﺷﺮح داد و
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه آﯾﻨﺪه را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﮐﻤﯿﺘﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﺖھﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .درﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻤﯿﺘﮫ رای ﮔﯿﺮی ﺷﺪ و ھﻤﮫ ﺣﺎﺿﺮان ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ:
ﻓﺮھﻨﮓ طﺎوﻟﯽ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل )اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪﯾﺪ(
روﯾﺎ اﮐﺒﺮی ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺑﮫ ﻣﺪت دو ﺳﺎل
ﺑﮭﺮام ﻓﺮخ ﻣﻨﺶ ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻣﮭﺪی رود ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻓﺮدوس اﺣﻤﺪی ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺷﮭﻼ ﻋﻠﻢ ﺷﺎھﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﮏ ﺳﺎل
 - ۱۱اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ:
اﺳﺤﺎق ﮐﯿﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺻﻔﻮی ﯾﮏ ﺳﺎل
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 - ۱۲ﻧﺸﺴﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ:
ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺧﺴﺮو دﺷﺖﻧﻮرد ﯾﮏ ﺳﺎل
 - ۱۴ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶:۰۰ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
اﻣﻀﺎ  :رﺋﯿﺲ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ :رﺿﺎ طﺎﻟﺒﯽ
دﺑﯿﺮان:
زھﺮه ﺟﺒﺎری

ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮیزاده

ﺑﺎزرﺳﺎن:
ﻟﯿﻼ اﯾﺰدی

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺷﮭﺮﺑﺎف

ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان
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ﯾﺘﻮﺑﻮری ۲۰۱۷-۰۴-۲۲
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