
1 
 

 )بنام خدا(
 

 

 97 مهرت مديره در مورد فعاليت هاي كانون در گزارش هيا

 

موضوع اين جلسات خالصه اقدامات و تصميمات  .ه استجلسه برگزار کرد چهار تاکنون ماه مهردر ت مديره هيا

 :می باشدبه شرح زير 

 برگزاری جشن، با تاريخ فوق موافقت شد.پيرو درخواست کميته تجليل مبنی بر پيشنهاد تاريخ اول اسفند به عنوان روز  -1

هيات رئيسه کميته تجليل با حضور در جلسه هيات مديره پيشنهاد افزايش بودجه جشن امسال بدليل افزايش قيمت ها را  -2

ميليون تومان توسط هيات مديره طبق جدول زمان بندی تامين  140مطرح کرد. پس از بحث و بررسی مقرر شد تا سقف 

 شود.  

خود فارغ التحصيالن دوره برگزاری جشن از از طريق جذب حمايت مالی مقرر شد بخشی از هزينه های جشن تجليل  -3

 تامين شود.

 450کانون درجشن ورودی های سال جديد دانشکده فنی ارائه داد. در اين مراسم حدود حضور دبيرکانون گزارشی از -4

 دانشجو به عضويت کانون در آمدند.

 ات برگزاری گردهمايهایهای اطراف دانشگاه تهران همزمان با ساعناشی از ترافيک سنگين خيابان شکالتمبا توجه به  -5

 گردهمايی در هيات مديره مورد بررسی قرار داده شود. محلماهانه کانون، مقرر شد موضوع تغيير 

 چاپ شود. و مقرر شد با همان کيفيت سال قبل و در تيراژ محدودتربحث  98سررسيد  چاپدر خصوص  -6

تشکيل کارگروهی بمنظور کمک به برقراری ارتباط و همکاری علمی فارغ التحصيالن مقيم خارج کشور با دانشکده فنی در  -7

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.زمينه های مورد عالقه مشترک 

دکتر نيلی رئيس دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر آقايان مهندس مسگرپور، مهندس مهنا و آقای بر اساس دعوت کتبی  -8

 حضور يافتند.  24/7/97مهندس صالح آبادی در جلسه معرفی مرکز نوآوری دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر در تاريخ 

 گزارش دبير کانون از اقدامات انجام شده در زمينه آرشيو کانون ارائه شد. -9

 پور به هيات مديره گزارش گرديد.توسط آقای مهندس حسنين وضعيت سات جديد کانون آخر -10

رضا انصاری عضو شورای عالی کانون و نايب رئيس اتاق دآقای مهندس محمسخنرانی  به مهرماهگردهمايی  -11

 يافت.اختصاص  "روند تحوالت اقتصادی کشور و نقش اتاق بازرگانی"با عنوان بازرگانی 
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 گزارش هيات مديره می باشد. ضميمهها كميته فعاليت زارش گ


