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 گزارش هيات مديره در مورد فعاليت هاي كانون در خرداد ماه 97

 

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

 :می باشد

مقرر شد مراتب . شد ارائه آبادی دولت استاد حضور با ادب و شعر محفلبرگزاری  خصوص در كانون دبير گزارش -1

قدردانی هيات مديره بخاطر فعاليت های چشمگير كميته شعر و ادب در طول سال گذشته به اين كميته اعالم 

 گردد.

مقرر شد تفاهم نامه مشترک كانون و شد پارک علم و فناوری ارائه  هيات رئيسه گزارش دبير كانون از جلسه مشترک با  -2

 مع بندی ارائه شود. پارک تهيه و به هيات مديره جهت ج

همفکری برای ساخت فيلم  پيرو درخواست انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه شريف مبنی بر معرفی نماينده كانون جهت -3

 دكتر مجتهدی، آقای دكتر فرزانه بعنوان نماينده كانون معرفی شدند.زنده ياد 

مهندس  جناب آقای انتشارات برنامه بزرگداشت هزينهكانون با توجه به مذاكرات صورت گرفته در هيات مديره  مقرر شد  -4

 را بپردازد.تومان 11.800.000موسوی رهپيما به ميزان 

 افتتاححساب تنخواهی برای كميته بازديد توسط حسابدار كانون  الف(كميته بازديد مقرر شد:  به منظور ارتقا فعاليت های -5

به منظور معرفی فعاليت های كميته بازديد و جذب روزه مه يک كمک هزينه برنا بعنوان ميليون تومان 3مبلغ  ب(شود. 

ز اعضای فعال كميته تجليل و كميته شعر و ادب ا . ج(اعضای جديد )مصوب شده در جلسات گذشته( اختصاص داده شود

  آيد.در خصوص همکاری و عضويت در كميته بازديد دعوت بعمل 

اين دانشکده،  اتيد اسفارغ التحصيالن رشته مهندسی معدن با حضور  گردهمايیجشن ساليانه و  هشتمين -6

در حاشيه تئاتر مركزی پرديس دو فنی برگزار شد. در آمفی خرداد 6شنبه يک روز آنهاهای  دانشجويان و خانواده

 يافته و اقدام به عضو گيری نمود.مراسم دبيرخانه كانون حضور برگزاری اين 

صله به كانون و پيگيری به عمل آمده مجدداً شركت بيمه رازی جهت ارائه خدمات وا پس از بررسی پيشنهادهای -7

نفر برای  400و قرارداد با آن شركت منعقد گرديد. تا كنون شد بيمه تکميلی سال جديد به اعضای كانون انتخاب 

 .بيمه ثبت نام كرده انداين 

مهندس  ان. آقايمورد تصويب هيأت مديره قرار گرفتنتايج آن انجام شد و  97سال  برایانتخابات كميته تجليل  -8

مهندس اميرحسين ابريشم كار   ونايب رئيس كميته بعنوان شهريار طلوعی رخشان و سپهر پارسا بعنوان رئيس كميته 

 بعنوان دبير كميته تعيين شدند.
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 بخش در و دوم نوبتساالنه  عادی عمومی مجمعبرگزاری  به اول بخش در ماه اين در كانون عمومی گردهمايی -9

 .می گردد برگزار تهران دانشگاه باشگاه محل در كهارد د اختصاص كانون افطار ضيافت به دوم

 

 

گزارش هيات مديره می باشد. ضميمهها كميته فعاليت زارش گ  


