
 

 

 

 

1393خالصه تصمیمات هیات مدیره کانون در مرداد ماه   

  

 که در ماه گذشته در هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار هاي هشتادمین سال دانشکده فنی هاي مربوط به برنامهگزارش پیشرفت پروژه-
  :گرفت به شرح زیر می باشد

با اتمام مراحل پژوهشی، کارهاي برداشت فیلم در مناطق . در حال انجام است» پیشینه مهندسی در ایران«کار تهیه و تدوین کتاب و فیلم  -1
مجموعه نفیس در این  نسخه از 1500  مقرر شدبندي طبق برنامه زمان. هاي مربوطه نیز ساخته شده است مختلف ایران و بخشی از انیمیشن

  .شود  دي ماه که به رونمایی این اثر اختصاص دارد آماده توزیع24گردهمایی 

 که تدوین آن به عهده آقاي دکتر فراستخواه بوده است مرحله پژوهش و گردآوري اطالعات آن به پایان رسیده "تاریخ دانشکده فنی"کتاب  -2
در صورتی که بازبینی متن کتاب و اصالحات الزم . شود و تدوین کتاب در دست اقدام است و در شهریور ماه نسخه اولیه به کانون ارائه می

 آبان ماه که رونمایی 28بینی شده براي گردهمایی  تواند طبق برنامه پیش وسط مجري و تاییدیه نهایی کانون با تاخیر رو به رو نشود، کتاب میت
  .بینی شده است ارائه گردد آن پیش

پروژه هـاي  ت مدیره مصوب گردید تا  که پیرو آن جلسه در هیامرداد برگزار گردید18 روز شنبه مورخ  کمیته مالی هشتادمین سال   اولین جلسه    -
اي از  با توجه به اینکه بخش عمـده  همچنین هشتادمین سال با برآورد بخش هاي مختلف آن جهت ارائه به اسپانسرها در بروشوري معرفی گردد     

 جذب کمـک مـالی هـشتادمین    هاي حامی مالی بنیاد و کانون یکی است، لذا پیشنهاد شد، دو سازمان در برنامه مشترکی نسبت به    افراد و شرکت  
سپاري گـردد   جذب کمک مالی از منابع و حامیان غیر فنی و برگزاري نمایشگاه هشتادمین سال برونعالوه بر این مقرر گردید     . سال اقدام نمایند  

پور نیز امور برگزاري نمایشگاه را بر عهـده    مهندس امیراسماعیل حسن  . براي همین منظور قرار شد از چند شرکت معتبر استعالم قیمت اخذ شود            
 . خواهد داشت

هاي اخیر از کانون مبنی بر در اختیار گذاشتن اطالعات اعضا براي افراد  اي در خصوص درخواست  طی نامه ،آقاي مهندس میرپور بازرس کانون     -
از ایـن رو مقـرر شـد    . ساماندهی این امر را تـذکر دادنـد  هاي مختلف، لزوم حفظ حریم شخصی اطالعات افراد را یادآوري و ضرورت  و یا سازمان  

همچنـین جهـت امکـان    . نامه صیانت از اطالعات اعضاي کانون با همکاري ایـشان تهیـه و تـدوین شـود        ، آیین ITضمن تشکیل مجدد کمیته     
 سایت مجدداً در دستور "ی محدوددسترس"برقراري ارتباط هر چه بیشتر اعضا با یکدیگر مقرر شد مسئله ایجاد صفحات شخصی اعضا در بخش               

  .کار قرار گیرد

و نیز فراخوان همکاري » بافت فرسوده شهري« پیرو درخواست کمیته تخصصی مهندسی عمران مبنی بر برگزاري سمیناري در رابطه با   -
   رئیس کمیته در ائري،ها، آقاي دکتر ح التحصیالن عمران با این کمیته و بمنظور ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر و تسهیل انجام این برنامه فارغ



  

  

  

نامه و  یینمقرر گردید پس از تصویب آ. بینی شده ارائه کردند هاي پیش  مرداد هیات مدیره حضور یافتند و توضیحاتی در خصوص برنامه26جلسه 
اهداف « التحصیالن عمران همراه با  رغعالی، مراتب را سریعاً به کمیته ابالغ و فراخوان همکاري فا اهداف کمیته تخصصی در جلسه شوراي

همچنین چگونگی گردش کار بین کمیته و دبیرخانه کانون مشخص و مقرر شد کانون نیز پس از تعیین جزئیات برنامه . ارسال گردد» مصوب
  .ه کانون منتشر گرددمدیره با حداکثر امکانات برگزاري آن را پشتیبانی و نتیجه در رسانه ها و خبرنام سمینار و تصویب آن در هیأت

 در موسسه آموزشی منظومـه خـرد واقـع در خیابـان ولنجـک      12/05/93التحصیلی دانشکده مکانیک که در تاریخ کانون در مراسم جشن فارغ  -
 .برگزار گردید، مشارکت داشت

 

 

   فنی دانشگاه تهراندانشکدهکانون مهندسین فارغ التحصیل 


