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 93/89الی  1:ساعت                    81/81/39 شنبه دو:زمان جلسه                خانم صغری قامتی مقدم  :دبیرجلسه    

 جلسه شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای استان گیالن یازدهمین :عنوان جلسه   

معاونت محترم جناب آقای ضیائی ، عضو /مدیرکل محترم کانون استان جناب آقای علیزاده رئیس شورا  :حاضرین   
     / شورا

مربی مسئول مرکز فرهنگی هنری شفت خانم فاطمه گل گلی ، / کارشناس ادبی خانم صغری قامتی مقدم ، دبیر شورا  
    / عضو شورا 

 مربی فرهنگی مرکز مجتمع رشت خانم فاطمه ایمانی ، عضو شورا   
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