
گزارش مجمع عمومی و بدوی شعبه کرج انجمن 

خوشنویسان ایران

١٠ آبان ماه ١۴٠١



ارایه گزارش عملکرد دوره گذشته توسط  
سرپرست و بازرسان

استقرار هیئت رئیسه سنی- ناظر دفتر مرکزی 
و اعضای برگزاری

ثبت نام  داوطلبان عضویت در شورای شعبه - 
بازرسان و اعضای مجمع نمایندگان

اخذ و شمارش آرا و اعلام منتخبان

حاضران در جلسه:     ١۶٨ نفر

ناظر محترم دفتر مرکزی:

جناب استاد حسین نژاد



بابک حجازی                 ١٠١ رای

کیومرث مرآتی              ٨٧  رای

ام البنین  گلشنی           ٧٧  رای

علی مهری                     ١۴٩ رای

محمد علی قربانی      ١٢٣ رای

رضا منوری                   ١٠۵ رای

محمود جلالی               ۶۵  رای

مانیا صداقت بین         ۵٣  رای

اعضای منتخب شورای شعبه
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علی مهری محمد علی قربانی رضا منوری بابک حجازی کیومرث مرآتی ام البنین گلشنی محمود جاللی مانیا صداقت بین

149 123 105 101 87 77 65 53

آرا
اد 
عد
ت



علی مهری 88%

محمد علی قربانی 72%

بابک حجازی %60رضا منوری 62%

کیومرث مرآتی 52%

ام البنین گلشنی 46%

محمود جاللی 39%

مانیا صداقت بین 31%

درصد رای منتخبان شورا از آرای ماخوذه



اعضای علی البدل شورای شعبه

31%

29%

28%

31% جواد شکوهی فر          ۵٣ رای

فرهاد رنج خواه            ۵١ رای

معصومه اربابی          ۴٩ رای

هادی روشن ضمیر       ۴٧ رای



علی مهری محمد علی قربانی رضا منوری بابک حجازی

136 99 75 51

آرا
اد 
عد
ت

علی مهری                    ١٣۶ رای

محمد علی قربانی        ٩٩ رای

رضا منوری                    ٧۵ رای

بابک حجازی                  ۵١ رای

اعضای منتخب مجمع نمایندگان



علی مهری 81%

محمد علی قربانی 59%

رضا منوری 45%

بابک حجازی 30%

درصد رای منتخبان مجمع نمایندگان شعب از آرای ماخوذه 



160

140

120

100

80

60

40

20

0

داوود بذر افشان کشفی فرناز اخالق دوست ابرهیم عباسی

95 93 49 39

آرا
اد 
عد
ت

داوود بذرافشان 34.36%

محمد حسین کشفی 33.74%

فرناز اخالق دوست 17.79%

ابرهیم عباسی 14.11%

داوود بذر افشان            ٩۵ رای

محمد حسین کشفی      ٩٣ رای                     

فرناز اخلاق دوست        ۴٩ رای

ابراهیم عباسی              ٣٩ رای                     

بازرسان 



با تقدیر و تشکر از حضور گرم و همراهی اساتید و 
هنرمندان گرامی


