
1 
 

 )بنام خدا(

 

 گزارش هيئت مدیره در مورد فعاليت های كانون در ماههای اسفند 96 و فروردین 97

 

جلسه برگزار كرد كه خالصه اقدامات و تصميمات آن  4 ،97 ماه و فروردين 96 ماه اسفندت مديره كانون در هيا

 به شرح زير است:

مالحظه ای از كليه جلسات هيات مديره را به خود پيگيری دو موضوع زمين و محل دفتر آتی كانون، وقت قابل  -1

اختصاص داد. موضوع خريد آپارتمان با كاربری اداری واقع در خيابن كارگر شمالی كه قرار بود مالکين آن در اواخر 

اسفند به ايران بازگشته و سند معامله را امضا نمايند به دليل پشيمان شدن يکی از دو مالک منتفی شد. در خصوص 

ن كانون، هيات مديره در آخرين جلسه خود، با توجه به ماحصل اقدامات اداری قبلی، تکميل سازه احداث شده تا زمي

 اخذ پايان كار و شروع به استفاده از آنرا مناسب ترين راه حل دانسته است.

دستور كار ارائه گزارش كامل جهت اخذ تصميم در اين خصوص و نيز برخی موارد اجرايی ديگر، بدليل فشردگی 

 جلسه فروردين ماه شورای عالی، به جلسه ماه بعد موكول گرديد.

از اعضای كميته ها  نفر 200حدود در باشگاه دانشگاه تهران با حضور  96اسفند ماه  16كانون در تاريخ  فعالينشام  -2

ياريگران كانون  نيزو كه طی سال گذشته بطور مستمر با كانون همکاری داشتند، اعضای شورايعالی و هيات مديره 

ها و  از اعضای فعال تمامی كميته ،از طرف كانون ئیمحفل دوستانه ضمن اهداء يادبودهادر اين  .برگزار گرديد

 عمل آمد.قدردانی بكالس های آموزشی 

كانون ضمن  .در تاالر چمران برگزار شد 16/12/96در تاريخ  دانشکده جشن فارغ التحصيلی هفتمينهفتاد و  -3

 59و رتبه المپياد كشوری و دوم حائزين رتبه اول و لوح تقدير به  ی هدايار برگزاری اين جشن تعدادهمکاری د

توسط نسخه  1000در تيراژ  اهداء نمود. همچنين مطابق با روال هر سال چاپ كتاب دانش آموختگی نيز كشوری 

  .نفر به عضويت كانون درآمدند 200در اين مراسم حدودا . شدكانون انجام 

 با موضوعات پيشنهادی زير تصويب شد:كانون  97سال عمومی گردهمايی های برنامه  -4

 ديد و بازديد نوروزی        فروردين           29 -

نظام مهندسی و  :ارديبهشت              سخنرانی و مجمع عمومی نوبت اول )موضوعات پيشنهادی 26 -

 (بحران آبمديريت 

 افطار و مجمع عمومی نوبت دوم      خرداد                   23 -

 تير                           تئاتر 27 -
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 مرداد                        سخنرانی يا بازديد صنعتی 24 -

 مهر                           سخنرانی 25 -

 آبان                           تئاتر 23 -

 يلداجشن آذر                             28 -

 مالی حامياندی                           گردهمايی پيشکسوتان و  26 -

 اسفند             جشن سالگرد كانون 1بهمن يا  24 -

پيرو درخواست كمک مالی به جشن فارغ التحصيلی دانشکده های عمران، كامپيوتر، متالوژی و شيمی و پليمر مقرر شد  -5

 هر كدام از جشن های فوق پرداخت شود. برایمبلغ پانصد هزار تومان 

جمع آوری كمک های  زمينهدر آقای مهندس كمره ای همکاری های مختلف و كوشش های بی دريغ  بخاطرهيات مديره  -6

 ابراز می نمايد. ايشانمالی مراتب سپاس و قدردانی خود را از 

و نيز پيرو پيشنهاد جناب آقای مهندس بر اساس بحث های انجام گرفته در باره مسائل و تنگناهای مالی كانون  -7

مقرر شد در ابتدای سال جاری نسبت به تشکيل كميته مالی با عضويت تعدادی از حاميان اصلی به  ،آنا آخوندی

 منظور تقويت ارتباط با پيشکسوتان ياريگر اقدام گردد.

از ايشان تقدير كانون با اهدای هديه ای نفيس شد مقرر ،مهندس موسوی رهپيماجناب آقای در خصوص مراسم نکوداشت  -8

   .نمايد

 1900عدد به صورت شركتی و عمومی به فروش رسيد و تعداد  8100تعداد  97 سالنمایجلد  10000از مجموع  -9

 است.جلد باقی مانده 

 موزه لوور در تاريخ نمايشگاه آثاری از مقررشد گردهمايی فروردين ماه به بازديد از موزه ملک، سر در باغ ملی و   -10

 اختصاص يابد. 30/1/97پنج شنبه 

گزارش هيات مدیره می باشد. ضميمهها كميته فعاليت زارش گ  


