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با سالم و احترام
               

         بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل میآید در شصت و هفتمین جلسه هیات نظارت مرکزي، که روز سه شنبه  مورخ 

۱۴۰۱/۱۲/۱۶ در محل سالن مهارت سازمان، از ساعت ۹:۰۰ الی۱۱:۰۰ تشکیل میشود، حضور بهم رسانید. شایان ذکر است، پیش 

نویس دستور کار جلسه هیات نظارت، جهت بررسی ،ارائه نظر و پیشنهاد شما صاحب نظران محترم، به حضور تقدیم می گردد .  

 

 


