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پیوست :ندارد

شماره جلسه:

تاریخ جلسه:

مکان برگزاری:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

دبیر جلسه:

/2-1ب

1931/12/12

خانه معدن ایران

12

11

---

حاضرین در جلسه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان و سمت جلسه

1

سحر رکنی

نماینده خانه معدن ایران

2

محمد امین نظیری

نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت ایران

9

کامیار طلوعی

عضو هیأت رئیسه

1

ایمان حسین پور

عضو هیأت رئیسه

1

سهیل غفارزاده

عضو هیأت رئیسه

6

طاهره حیدری

عضو هیأت رئیسه

7

مهدی حمداللهی

عضو هیأت رئیسه

8

رضا هدایتی

عضو هیأت رئیسه

3

فاطمه آتش سر

عضو هیأت رئیسه

11

مریم شهیدی علوی

عضو هیأت رئیسه

11

سعید للـه گانی

عضو هیأت رئیسه

توضیحات

12
غایبین جلسه:

پیگیری نتایج جلسه قبلی:

دستور جلسه:
 .1ارائه سوابق علمی و شغلی اعضا و همچنین فعالیت هایی که توانایی یا تمایل به انجام آن را دارند
 .2بررسی فعالیت های پیشین و در دست انجام کمیته
 .9بررسی اولیه اساسنامه و بروشور کمیته و ارائه پیشنهادات
 .1ارائه پیشنهادات و راهکارها برای جذب دانشجویان دانشگاه های مختلف جهت عضویت در کمیته (در صورت امکان گزینه ای و مکتوب)
 .1برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیته
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شرح تصمیمات جلسه:
.1
.2

.9
.1
.1

.6

هر یک از اعضاء به معرفی خود پرداخته و سوابق علمی و شغلی خود را بیان کردند.
در رابطه با فعالیت های پیشین و در دست انجام کمیته مواردی چون پیگیری مکاتبات الزم برای تشکیل کمیته در دیگر استان ها ،پیگیری نامه
های "حمایت از پایان نامه ها و بحث امریه سربازی دانشجویان پسر" و حضور بیشتر و چشمگیرتر در همایش و نمایشگاه ها مطرح و مورد بحث قرار
گرفت.
اساسنامه کمیته دانشجویی نیز در جلسه آتی مورد بررسی خواهد گرفت.
بررسی بروشور و پوستر کمیته دانشجویی به جلسه آتی موکول شد.
انتخابات هیات رئیسه نیز با نظارت خانم مهندس رکنی و آقای مهندس نظیری انجام شد و با رأی اکثریت و توافق تمامی اعضاء هیات رئیسه کمیته
دانشجویی ،آقای کامیار طلوعی به عنوان رئیس کمیته دانشجویی خانه معدن ایران ،آقایان ایمان حسین پور و سهیل غفارزاده به ترتیب به عنوان
نواب رئیس و خانم طاهره حیدری به عنوان دبیر کمیته دانشجویی خانه معدن ایران انتخاب شدند.
پیشنهاد تشکیل گروه تلگرام و کانال کمیته دانشجویی خانه معدن ایران در اسرع وقت

موارد پیش بینی نشده:
 .1پ یشنهاداتی مبنی بر تشکیل جلسات با حضور سایر اعضاء کمیته دانشجویی خانه معدن و حضور پیشکسوتان عرصه معدن و صنعت و
مدیران عامل نهادها و واحدهای معدنی و صنعتی
 .2پیشنهاد اضافه کردن بند "عضویت به فرم عضویت کمیته دانشجویی خانه معدن ایران"
 .9ارتباط با کمیته های مرتبط خارج از کشور از طریق شبکه های اجتماعی و سایر راه های ارتباطی

پیشنهاد ها جهت دستور جلسه آتی:
 .1بررسی پیش نویس اولیه اساسنامه کمیته دانشجویی خانه معدن ایران و ارائه پیشنهادات و اصالحات
 .2ارائه پیشنهادات در رابطه با پوستر ،بروشور و فرم های کمیته
 .9ارائه راهکار برای برنامه های در دست انجام کمیته و فضای مجازی

مطالب مطروحه:
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تصمیمات متخذه:
ردیف

مسئول پیگیری

مصوبات

1

2

9

1

1

6

7

امضاء حاضرین در جلسه:

3

مهلت تا تاریخ

