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 )بنام خدا(

 97و  بهمن  ديت مديره در مورد فعاليت هاي كانون در گزارش هيا

 

جلسه برگزار کرده است. خالصه اقدامات و تصمیمات موضوع این جلسات  ششماه و بهمن  دیهیات مدیره در 

 به شرح زیر می باشد.

باا حواور اقایاا  مه ادو اخو ادی        25/10/97اولین جلسه کمیته حامیاا  ماالی کاا و  در تااری       . -1
باط ی  چهرازاد  عطاردیاا   مدادو زاده و  مای اده ب یااد قلاب چای بهماراه اقایاا  مسارر ور  کماره           

ث و بررسای رو  هاای ملتلا     حا ای و فرزا ه از هیات مادیره تکالیگ گردیاد و طای ا   اب از ب     
ابع  ایدار بارای هزی اه هاای جااری کاا و   اقایاا  اخو ادی  عطاردیاا  و چهار ازاد تد اگ           تامین م 

 گرداوری  مای د. ال جاری هرکدام یلصد میلیو  توما  کمک مالی مود د برای هزی ه های س

ایااین  امااه کمیتااه ت لیااگ و همچ ااین چااارچوع  یکاا هادی تتامااگ بااا کمیتااه ت لیااگ بااا  کاار       -2
 رسید.مدیره  هیاتاصالحاتی به تصویب 

کمیتااه صاا تت  متااد  و ت ااارت مطاارح شااد و هیااات ماادیره بااا ترکیااب   اعوااای  یکاا هاد تاارمیب -3
جدید کمیته فاو  موافدات  ماود. بار ایان اسااو اقایاا  کاوزه ک اا ی  گاواهی  علیمردا ای   اوری              
صاادقی   ااه  ع اسای و هاادی زاده و خاا ب راحیاگ محمادی باه ع اوا  اعواار کمیتاه ماورد تاییااد             

 مدیره قرار گرفت د. هیات

التحصیگ دا کلده ف ی دا کراه تهرا  و اعوای هیات رییسه  جلسه مکترک مدیرا  ارشد متد ی فارغ -4
به همت  "های توسته هملاری دا کراه با متاد  و ص ایع متد ی راه"دا کلده مه دسی متد  با ع وا  

ر رییب دا کلده مه دسی متد  دی ماه در دفت 19کمیته تلصصی مه دسی متد  کا و  روز چهارش  ه 
ای متکلگ از   ج  فر از مدیرا  برجسته حاضر در جلسه   کمیته مدرر شددر این جلسه  ف ی برگزار شد.

یک  فر از کمیته متد  کا و  و یک  فر از اعوای دا کلده مه دسی متد  برای بررسی عملی و 
 تکلیگ گردد.تر  حوه تتامگ و هملاری ص تت و دا کراه  جزیی

هارمین جلسه مکترک کمیته  ظام ف ی و اجرایی شورای هماه ری با مه دو علیزاده به  مای دگی چ -5
کا و  یلک  ه دوم دی ماه در دفتر این شورا برگزار شد. این جلسه  یز به بررسی  یک هادهای کا و  

یی یلپارچه احلام دایمی برای ای اد  ظام ف ی اجرا 34 امه اجرایی ماده   ویب ایین ف ی روی  یش
ککور  اختصاص داشت. در این جلسه  مای دگا  کمیته  ظام ف ی و اجرایی شورای هماه ری ضمن 

د. براساو این توضیحات این اد  امه را توضیح د د کاری این ایینقدردا ی از  یک هادهای کا و  رو 
سازی دوباره ا  هست د.  ال امه در کمیسیو  زیرب ایی دولت مسلوت ما ده و این  مای دگا   یریر فت ایین

 ویب  از  مای ده  همچ ین در این جلسه مدرر شد به دلیگ  دش مث ت کا و  در رو د تدوین این  یش
ها دعوت به عمگ امده و این  کا و  برای شرکت در جلسات کمیته  ظام ف ی اجرایی شورا تکلگ

 هملاری ادامه یابد. 
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م فای باود    اماه شاب یلادا اراداه داد. باا توجاه باه        ماالی بر   بایال  خزا ه دار گزارشای در خصاوص    -6
دالیگ ایان امار ماورد بررسای قرارگرفات. اطاالع رساا ی باه موقاع از مساادگ مهاب در ساال               بیال 

 های اتی شمرده شد. هیات مدیره از زحمات کمیته شتر و ادع در این خصوص قدردا ی  مود.

مدرر شد کمیته ای مرکب از اقایا  مه ا  قزل  در خصوص ارت اط با فارغ التحصیال  مدیب خارج از ککور -7
 عاشدی و صالح ابادی تکلیگ شود.

درخصوص بر امه گردهمایی کمیته مه دسی ملا یک که در تاری    مه دو صالح ابادی توضیحاتی -8
برگزار گردیده بود اراده  مود د. هیات مدیره از تال  های کمیته مه دسی ملا یک تکلر  03/11/1397

  مود و قدر دا ی

چای اراداه  مود اد. ط اا توافداات صاورت         دکتر فرزا ه توضیحاتی در خصاوص جلساه باا اقاای قلاب      -9
و هزی اه هاای کا از از ساوی      باشاد چای   گرفته مدرر شده هزی ه چاپ خ ر اماه بار عهاده ب یااد قلاب     

چای مطاابا تترفاه دریافات      کا و   رداخت گردد. همچ ین هزی ه هاای اگهای خ ر اماه از ب یااد قلاب     
 شود.

 یرو یاداوری به اقای مه ادو مه اا بابات  یریاری  ارویه هاای فایلب هاای مسات د کاا و  و  یاام              -10
اخارین وضاتیت و چراو ری    صوتی ایکاا  مدارر شاد اقایاا  صاالح اباادی و عاالب زاده گزارشای از         

 قرارداد مزکور اراده  مای د.

در خصوص اخرین وضاتیت م اا ی بر اماه راه اردی کاا و  مدارر شاد  یارو مصاوبه شاورای عاالی             -11
 ا  ام ویرایش های مورد  ظر یاداوری شود.

در خصااوص جکاان عیدا ااه دا کاالده عماارا  و  یاارو درخواساات ا  ماان علماای م لاا   ا صااد هاازار   -12
 ت جکن تصویب شد.توما  برای  رداخ

مه اادو صااالح ابااادی توضاایحاتی در خصااوص اخاارین وضااتیت جکاان سااالررد کااا و  و  حااوه ی  -13
 لاش ا الیان جکان توسا  یاک تایب  یما لاار ا  اام  ازیرد.           مدرر شاد اطالع رسا ی اراده  مود د. 

) یاارو  یکاا هاد کمیتااه ت لیااگ  همچ ااین ک ااداکتور جکاان بااه تفواایگ مااورد بحااث و بررساای قاارار 
 موارد اصالحی صورت گرفت.گرفت و 

سای  دااط ضات       با توجاه باه بررسای هاای ا  اام شاده  و برر      98در خصوص  رویه سال مای سال  -14
سال مای کا و  مدرر گردید امسال با طارح هااو ر اا هاای مت اوع تاری باه اعواای کاا و  عرضاه           

شااد کااه تااا  قاارارداد مربوطااه بااا  یما لااار م تدااد گردیااد و کااار فاارو  ا اااز در ایاان راسااتا   گااردد
همچ این مدارر شاد هازار  ساله سررساید جی ای  یاز          جلاد باه فارو  رسایده اسات.      12000ک و 

 چاپ گردد.

باه موضاوع  ازیرایی  اهاار فاارغ التحصایال  ساال         04/11/97در تااری    گردهمایی دی مااه کاا و    -15
و بازدیااد از ساااختما  در دساات تلمیااگ کااا و  اختصاااص یافاات. در ایاان گردهمااایی حاادود      47

در محاگ سااختما     فاارغ التحصایال  مزباور و اعواای شاورای عاالی و ساایر مادعوین           اه  فر از 
تلت  اارویه در خصااوص یشااحوااور یافت ااد و طاای ا   ااب از ارادااه گاازار  م ااوطی از سااوی ار   

خزا ااه دار کااا و  گزارشاای از هزی ااه هااای  اارویه و همچ ااین   مراحااگ طراحاای و اجاارای عملیااات 
باه عالقم ادا  باه     و ت هیزات ماورد  یااز کاه بایساتی در ای اده  زدیاک خریاداری شاود اراداه کارد          
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کاه    احمایت از  رویه  یک هاد  مود کمک ماالی خاود را بصاورت خریاد بساته هاای ت هیزاتای م از        
ی ااد. ماادیریت ایاان   اعطااا  مادبروشااوری از ا هااا  یااز تهیااه و در اختیااار حاضاارین گزاشااته شااده بااو

 بر امه را اقای مه دو سلما  زاده برعهده گرفت د.

 01/12/97بر امااه ماها ااه کااا و  بااه جکاان سااالررد اختصاااص دارد کااه در روز چهارشاا  ه مااور      -16
 گردد.برگزار می

 

 گزار  هیات مدیره می باشد. ضمیمهها کمیته فتالیت زار  گ


