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موضوع اين جلسات به شرح زير خالصه اقدامات و تصميمات  .جلسه برگزار كرد چهار ماه خردادت مديره در هيا

 :می باشد

 -معدن در خصوص انعکاس تفاهم نامه ميان كميته مهندسی معدن و انجمن علمی یپيرو درخواست كميته مهندس -1

دانشجويی دانشکده مهندسی معدن، هيات مديره با كليات تفاهم نامه موافقت نمود و ليکن مقرر شد در جلسه هيات 

انون با ساير هماهنگی كميته های تخصصی شيوه نامه ای در خصوص چگونگی انعقاد تفاهم نامه ميان كميته های ك

 نهادها تدوين شود.

به جهت   تير 1۳ روز چهارشنبه  با هدف تسهيل ارتباط دانشگاه با صنعت و توسعه اقتصادی "روز پروژه"ومين رويداد س -2

های فنی دانشگاه تهران  پرديس دانشکده در دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر  های كارشناسی دانشجويان دفاع از پروژه

های مرتبط با اين حوزه در رويداد فوق مشاركت كرد. همچنين دبيرخانه كانون با  با دعوت از شركت نيزكانون  برگزار شد.

 حضور در اين رويداد اقدام به معرفی كانون و عضوگيری كرد.

به را زير  هيات مديره اعضایبا توجه به بحث و بررسی های انجام شده در خصوص اعضای كميته جذب و حمايت مالی  -۳

 :نمودنوان اعضای كميته پيشنهاد ع

 مهندس اسماعيل مسگرپور آقای  -    مهندس محمد عطارديان           آقای  -  آقای مهندس آنا آخوندی         -

 باطنی یمحمد مهدمهندس  آقای -  مهندس علی فرداد               آقای  -مهندس محمدرضا كمره ای     آقای  -

 چهرآزاد     حسين مهندس  آقای -مقدس زاده      محسن مهندس آقای  -

مهندس عالم زاده گزارشی از آخرين وضعيت پروژه ساختمان پونک ارائه نمودند. مقرر شد موضوع مديريت بودجه با آقای  -4

محل  پونک ازساختمان مهندس سلمان زاده صورت پذيرد. همچنين هزينه های موضوع آقای نظارت و تاييد دبير، خزانه دار و 

 ميليون تومان با تاييد كارگروه فوق مورد تصويب هيات مديره می باشد. 150پس انداز ساختمان امير اباد تا سقف 

عجالتا به منظور  اطالعات اعضا مقرر شد مديريت و گردش با توجه به بحث و بررسی انجام شده در خصوص آيين نامه -5

همکاری هرچه بيشتر و ارسال ايميل های  جهتكانون با نظارت دبير دبيرخانه  پاسخ گويی به نيارهای كميته های تخصصی

مقرر شد همچنين  مختلف از جمله عضويت در كانال های اجتماعی تخصصی اقدامات الزم را انجام دهد. اتكميته ها با موضوع

ررسی قرار گرفته و نتيجه ماه توسط كميته آی تی مورد ب 2مهندس مهنا ظرف مدت حداكثر آقای با هماهنگی مذكور آيين نامه 

 به هيات مديره منعکس شود.

پيرو جلسه دبير كانون با آقای دكتر آيت اله زاده شيرازی رئيس دفتر دانش آموحتگان دانشگاه تهران مقرر شد هيات مديره  -6

 بررسيهای الزم را  در خصوص همکاريهای مورد نظر طرفين به عمل اورد.

ساختمان پونک در جلسه هيات مديره مورد بررسی قرار گرفته و با اصالحات پيشنهادی نقشه های معماری تهيه شده برای  -7

 مورد تاييد قرار گرفت.
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به سخرانی دكتر عباس زارعی هنزكی رئيس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در  ماه اين در كانون عمومی گردهمايی -8

در محل پارک  27/4/97اختصاص دارد كه در روز چهارشنبه مورخ  به همراه بازديد از امکانات پارک  خصوص فعاليت های پارک

 گردد. برگزار می

 

 

گزارش هیات مديره می باشد. ضمیمهها كمیته فعالیت زارش گ  


