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 )بنام خدا(

 

 گزارش هيئت مدیره در مورد فعاليت های كانون در ماههای اسفند 97 و فروردین 98

 

جلسه برگزار كرد كه خالصه اقدامات و تصميمات آن  5 ،98 ماه و فروردين 97 ماه اسفندت مديره كانون در هيا

 به شرح زير است:

 ارائه شد:در خصوص برگزاری جشن سالگرد كانون پيشنهاد اصالحی زير  -1

 در برنامه گردهمايی مهرماه مستقال برگزار شده و ساير موارد در جشن سالگرد  تجليل از مهندس برجسته
 كانون انجام شود.

 استفاده از موسيقی فاخر و گروه های معتبر و شناخته شده  ،در خصوص موسيقی با توجه به تجربيات موجود
 شرايط برگزاری موسيقی ( )با توجه به شرايط جشن و .انجام نشوددر جشن 

  در خصوص برگزاری موسيقی با گروه ها پيش از جشن مذاكره شده و برگزاری موسيقی در دو قسمت با
 فضای مراسم موسيقی برگزار شود.كردن دقيقه ای به منظور خروج مهمانان و با لحاظ  5استراحت  

 

اسفند  15چهارشنبه  روزهای مختلف كانون  ی كميتهگردهمايی پايان سال ياران و ياريگران كانون و تقدير از اعضا -2
كارهای جذب  تئاتر دانشکده مهندسی معدن برگزار شد. اين مراسم همچنين به ارايه نتايج مطالعه راه در آمفی

كه توسط كميته  "التحصيالن طرح نيازسنجی، سنجش و استخراج انتظارات فارغ"مخاطب توسط كانون با عنوان 
اختصاص داشت. در ادامه برنامه مهمانان در ضيافتی در سالن غذاخوری  بود يع انجام شدهتخصصی مهندسی صنا

 فنی شام را با يکديگر صرف كردند. 2استادان در پرديس شماره 

كانون  .چمران برگزار شدشهيد در تاالر  08/12/97در تاريخ  دانشکده جشن فارغ التحصيلی هشتمينهفتاد و  -3

 95و رتبه المپياد كشوری  سومو  دومحائزين رتبه و لوح تقدير به  ی هدايااين جشن تعدادهمکاری در برگزاری ضمن 

توسط نسخه  1000در تيراژ  چاپ كتاب دانش آموختگی نيز  ،اهداء نمود. همچنين مطابق با روال هر سالكشوری 

  .نفر به عضويت كانون درآمدند  200در اين مراسم حدودا . شدكانون انجام 

مهندس حسن پور توضيحاتی در خصوص آخرين وضعيت پروژه سايت ارائه كرد. كليه موارد طبق قرارداد توسط  -4

جديد  يتايی فروردين ماه از ساممقررشد در گرده .كردندپيمانکار انجام شده و كميته صنايع تاييديه نهايی را اعالم 

 رونمايی گردد.

جمع آوری كمک های مالی ارائه نمودند تا كنون حدودا  مهندس كمره ای توضيحاتی در خصوص آخرين وضعيت -5

 ميليون تومان جمع آوری شده است . 500

 با موضوعات پيشنهادی زير تصويب شد:كانون  98سال عمومی گردهمايی های برنامه  -6

 ارديبهشت 25ارديبهشت: افطار و مجمع عمومی نوبت اول كانون         
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 خرداد 29دوم كانون             خرداد: سخنرانی مجمع عمومی نوبت

 تير( 26، 25، 24تير : سخنرانی و انتخابات شورای عالی و هيات بازرسان ) 

 مرداد: تئاتر و فيلم )برنامه فرهنگی(

و  مبلغ پانصد هزار تومان نقشه برداریپيرو درخواست كمک مالی به جشن فارغ التحصيلی دانشکده های  -6

 پرداخت شد.ميليون تومان  1مر دانشکده فنی كاسپين  نيز مبلغ يهمچنين  به جشن شيمی، مکانيک و پل

جلد   1010به فروش رسيد، تعداد  عدد به صورت شركتی 8200تعداد  98 سالنمایجلد  10200از مجموع  حدود  -7

 جلد اهدا گرديد.  990تعداد و  به صورت عمومی به فروش رسيد 

 4كه در تاريخ  داردافتتاح خانه جديد كانون در محل ساختمان جديد اختصاص گردهمايی فروردين ماه به  -8

های مختلف ياران، ياريگران  كارت دعوت برای گروه 400مراسم حدودا  برای اين  گردد. برگزار میارديبهشت ماه 

 و حاميان كانون ارسال شده است.

گزارش هيات مدیره می باشد. ضميمهها كميته فعاليت زارش گ  


