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 97 و شهريور مردادت مديره در مورد فعاليت هاي كانون در گزارش هيا

 

موضوع خالصه اقدامات و تصميمات  .ه استجلسه برگزار کرد هشت تاکنون ماهو شهريور  مرداددر ت مديره هيا

 :می باشداين جلسات به شرح زير 

همچنين با توجه به  گرفتهخبرنامه کانون مقرر شد نسخه الکترونيک در سايت کانون قرار  بهاردر خصوص چاپ شماره  -1

 ميليون چاپ گردد. 13جلد با هزينه  2000پيش فاکتور اخذ شده بابت چاپ ديجيتال خبرنامه کانون مقرر شد چاپ 

رر شد جهت معرفی اعضای عالقمند مق ،پيرو امضای تفاهم نامه همکاری بين کانون و پارک علم و فناوی دانشگاه تهران -2

اييد هيات نفرات از ميان مهندسان برجسته سال های گذشته انتخاب و با ت ،سوی کانون به پارک)منتور( ازبعنوان راهنما 

 ند.مديره به پارک معرفی شو

کانون مطرح شد. سر فصل هايی در اين خصوص در جهت فعاليتهای فراگير بحث و بررسی در خصوص ارتقای  -3

بمنظور همفکری و همکاری در زمينه هم انديشی تشکل های مهندسی  گروهکار های آتی کانون مطرح و مقرر شد فعاليت

حضور در جلسه و دکتر فرزانه با مهندس محسن بهرام غفاری جهت  در اين راستاتشکيل شود.  ورـشنظامات مهندسی ک

 های جنبه خصوص در نظر تبادل و بررسی به جلسه در حضور با غفاری بهرام مهندس همفکری دعوت صحبت نمود.

 های انجمن اندرکاران دست حضور با مهندسی نظام انتخابات از بعد ای جلسه شد مقرر. پرداختند مهندسی نظامات مختلف

 .شود برگزار کانون و اميرکبير و شريف دانشگاه التحصيلی فارغ

کانون در هيات  اجرايی -بررسی شده توسط کميته نظام فنیاجرايی يکپارچه کشور  -پيش نويس آيين نامه نظام فنی -4

طی نامه رسمی از سوی  از سوی کميته مذکورمطرح شده  اصالحات و پيشنهاد .مورد بحث و بررسی قرار گرفت مديره

 شد.به مراجع مربوطه ارسال  کانون

ی انجام امور مربوط به ارتقاو زاده بعنوان همکار نيمه وقت دبيرخانه جهت پيگيری  از ابتدای مرداد ماه، آقای پويا اسماعيل -5

 ها و آرشيو عکس های کانون، به پرسنل کانون اضافه شد. سايت، پايگاه داده

پيش پرداخت مربوط به قرارداد  شد.در خصوص نهايی کردن قرارداد ارتقای سايت کانون، اشکاالت قرارداد مطرح و اصالح  -6

 پرداخت گرديد.نيز 

زاده بصورت امانی در دست انجام است از جمله  پيگيری نازک کاری ساختمان کانون که تحت نظارت آقای مهندس سلمان -7

 ات بحث همه جلسات مرداد ماه بودموضوع

 2 تا 1.5 بينی پيش آخرين اساس بر. داد ارائه آن پيشرفت و پونک پروژه از بازديد خصوص در گزارشی زاده عالم مهندس -8

 .شد خواهد آماده برداری بهره جهت ساختمان آينده ماه
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مقرر شد اولين جلسه کميته  با توجه به گزارش مالی ارائه شده .مهندس عالم زاده آخرين وضعيت خزانه کانون را ارائه نمود -9

 مالی با همکاری مهندس مسگرپور در اسرع وقت تشکيل شود.

 کار کم های کميته با مشترک جلسه شد مقرر. پذيرفت صورت بررسی و بحث تخصصی های کميته وضعيت خصوص در -10

 هيات جلسه هر در شد پيشنهاد همچنين .گردد برگزار مهر 15 تاريخ تا مديره هيات نمايندگان و دبير حضور با)برق و مکانيک( 
 .کنند پيدا حضور مساعی تشريک منظور به تخصصی های کميته از کدام هر نمايندگان يا رئيس مديره،

و کليه بليتهای پيش  داشتاختصاص  مرداد 24در تاريخ  به نمايش تئاتر بی تابستان کانونمرداد ماه  عمومی گردهمايی -11
 بينی شده برای اين موضوع توسط اعضا خريداری شد.

مجتبی ميرطهماسب )با کنندگیکارگردانی مهناز ميرافضلی وتهيهبه "مادر زمين"اکران فيلم نيز به شهريورماه گردهمايی  -12
 حضور عوامل ( اختصاص داده شده است. تاريخ اکران چهارم مهرماه در تاالر شهيد چمران می باشد.

 

گزارش هيات مديره می باشد. ضميمهها كميته فعاليت زارش گ  


