
 

 3131در اردیبهشت ماه کانون مدیره  خالصه تصمیمات هیات

 :باشد به شرح ذیل می 3131مدیره کانون در اردیبهشت ماه  خالصه تصمیمات هیات

 .هزینه های جشن هشتادمین سال در دو سطح حداقلی و حداکثری تهیه و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت -

به عنوان مسئول کمیته تامین مالی انتخاب  طوسیپورمسگراسماعیل مهندس  شتادمین سال تاسیس دانشکده فنی، در خصوص پروژه ه -
 .ای به عنوان اعضای کمیته انتخاب شدندکمره محمدرضا زاده، مهندس عالمعلیرضا عطاردیان، مهندس محمد مهندس شدند همچنین 

 .های مالی مصوب و در اختیار بازرسان قرار داده شد صورت -

 وقرارداد منعقد شود  (sos)بیمه نوین شرکت و مقرر شد با  ر بعمل آمدبحث و تبادل نظ 31در خصوص انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی سال  -
 .گرددمراتب جهت اطالع اعضاء آگهی 

و فاصله بین انتخابات نیز  گردیدانتخابات برگزار خواهد  1 مبنی بر اینکه در فاز اول شدهای تخصصی ارائه  کارگروه کمیته گزارش -
  .تیر برق 2خرداد شیمی،  92اردیبهشت عمران،  93:  انتخابات اول بدین شرح نهایی شد 1تاریخ . افزایش خواهد یافت

 .مدیره حکم صادر شود های کانون از طرف هیات رییسه سایر کمیته های تخصصی و هیات مقرر شد برای اعضای منتخب کمیته -

 .  بحث و بررسی بعمل آمد درباره آن مورد منتخب و 5تی از متقاضیان احراز  پست مدیر اجرایی بررسی و در حدود های دریافرزومه -

 . به فعالیت بپردازند این کمیتههای مختلف هنری و فرهنگی زیر نظر  و کالس دهمقرر شد کمیته فرهنگی تشکیل ش -

میلیدون ریدال بده هدر کدداج از جشدن هدای فدار           5معدن، مقرر شدد  طی درخواست کمک مالی از طرف دانشکده مکانیک و دانشکده  -
شن فدار  التحصدیلی   بنا به درخواست گروه مهندسی مکانیک مقرر شد یک سخنران نیز برای ج. التحصیلی مکانیک و معدن پرداخت گردد

 .شان معرفی شود

 .مورد تایید قرار گرفت IEEEنشریه انجمن علمی مهندسی برق شاخه دانشجویی   "جریان"به مجله مالی مک ک -

میلیون ریال در دستور کار  55خرید پرینتری تا سقف  چاپ کارت عضویت اعضا،مقرر شد برای با توجه به برآورد های مالی انجاج شده  -
 .قرار گیرد

 

التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران کانون مهندسین فارغ   


