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پیوست :ندارد

شماره جلسه:

تاریخ جلسه:

مکان برگزاری:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

دبیر جلسه:

/2-2الف

1394/12/19

دانشکده فنی و مهندسی،
دانشگاه تربیت مدرس تهران

11:31

12:31

طاهره حیدری

حاضرین در جلسه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان و سمت جلسه

1

کامیار طلوعی

رئیس

2

سهیل غفارزاده

نایب رئیس

3

ایمان حسین پور

نایب رئیس

4

رضا هدایتی

عضو هیأت رئیسه

5

فاطمه آتش سر

عضو هیأت رئیسه

6

مهدی حمداللهی

عضو هیأت رئیسه

7

طاهره حیدری

عضو هیأت رئیسه

8
9
11
11
12
غایبین جلسه:
 .1مریم شهیدی  .2سعید لـله گانی

پیگیری نتایج جلسه قبلی:

دستور جلسه:
.1
.2
.3
.4
.5

بررسی پیش نویس اولیه اساسنامه کمیته دانشجویی خانه معدن ایران و ارائه پیشنهادات و اصالحات
بررسی و پیگیری کارت ویزیت و ایمیل اعضای کمیته
ارائه پیشنهادات در رابطه با پوستر ،بروشور و فرم های کمیته
ارائه راهکار برای برنامه های در دست انجام کمیته و فضای مجازی
جمع بندی و نکات پیشنهادی برای جلسات آتی در سال آینده

1

توضیحات
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شرح تصمیمات جلسه:
 .1بررسی برنامه زمان بندی جلسات کمیته دانشجویی خانه معدن ایران سال  1395که مورد تأیید همه اعضاء قرار گرفته است.
 .2اصالح و بررسی کارت ویزیت اعضاء هیئت رئیسه و کارت عضویت اعضاء کمیته دانشجویی خانه معدن ایران و ارائه پیشنهادات
 .3پیگیری جهت ساخت آدرس الکترونیک برای هر یک از اعضاء با هاست خانه معدن ایران که مکاتبات الزم نیز به بخش روابط عمومی محول شده
است.

 .4طراحی اولیه پوستر و بروشور به بخش انفورماتیک و نیز آقای هدایتی سپرده شده است تا بعد از اصالح اساسنامه ،محتوای بروشور و پوستر نیز
مشخص و به آن اضافه

شود.

 .5ویرایش نهایی فرم عضویت بعد از اصالح اساسنامه صورت خواهد گرفت.
 .6تهیه متنی برای اشتراک در گروه تلگرام مبنی بر:
-1اهداف تشکیل گروه تلگرام کمیته دانشجویی خانه معدن ایران -2اساسنامه کمیته دانشجویی خانه معدن ایران -3متن انضباطی به منظورکنترل و
ساماندهی گروه و پیشنهاد تشکیل کانال کمیته دانشجویی
 .7برخی بندهای مورد ابهام اساسنامه توسط رئیس کمیته تشریح شد و بررسی اساسنامه به جلسات آتی موکول شد.

موارد پیش بینی نشده:

 مباحثی مبنی بر چگونگی همکاری و ارتباط با سایر کمیته های خانه معدن ایران

پیشنهاد ها جهت دستور جلسه آتی:

 بررسی کامل اساسنامه کمیته دانشجویی

مطالب مطروحه:

2
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تصمیمات متخذه:
ردیف

مسئول پیگیری

مصوبات

1

تنظیم نامه جهت تأیید جدول زمانبندی یکساله جلسات کمیته
دانشجویی1395 ،

طاهره حیدری

2

طراحی اولیه کارت ویزیت هیات رئیسه و کارت عضویت اعضاء
کمیته دانشجویی

مریم شهیدی

3

طراحی اولیه بروشور و پوستر تبلیغاتی کمیته دانشجویی

رضا هدایتی و مریم شهیدی

4

طراحی فرم ها و دعوتنامه ها به منظور مکاتبات اداری

مریم شهیدی و کامیار طلوعی

5

تهیه متنی برای اشتراک در گروه تلگرام کمیته دانشجویی

طاهره حیدری

6

7

امضاء حاضرین در جلسه:

3

مهلت تا تاریخ

