تاریخ92/10/52 :

بسمه تعالی

شماره/5-4 :ب
تعداد صفحات3 :

صورتجلسهکمیتهدانشجوییخانهمعدنایران

پیوست :ندارد

شماره جلسه:

تاریخ جلسه:

مکان برگزاری:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

دبیر جلسه:

/2-4ب

0312/10/22

خانه معدن ایران

01:21

02:31

فاطمه آتش سر

حاضرین در جلسه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان و سمت جلسه

0

کامیار طلوعی

رئیس

2

سهیل غفارزاده

نایب رئیس

3

رضا هدایتی

عضو هیأت رئیسه

4

سعید للـه گانی

عضو هیأت رئیسه

2

فاطمه آتش سر

عضو هیأت رئیسه

توضیحات

به دلیل غیبت دبیر کمیته دانشجویی ،مسئولیت
دبیری این جلسه به خانم آتش سر محول شد.

6
7
8
1
01
00
02
غایبین جلسه:
 .0مهدی حمداللهی  .2مریم شهیدی  .3طاهره حیدری  .4ایمان حسین پور

پیگیری نتایج جلسه قبلی:

دستور جلسه:
.0

بررسی پیش نویس اولیه اساسنامه کمیته دانشجویی خانه معدن ایران و ارائه پیشنهادات و اصالحات(بخش دوم)

.2

بررسی آیین نامه عضویت سال 0312

.3

پیگیری برنامه ها و فعالیت های پیشین و در دست انجام

1
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شرح تصمیمات جلسه:
 .0بخش های باقی مانده اساسنامه بررسی شده و در نهایت مورد تأیید اعضاء هیأت رئیسه قرار گرفته است.
 .2حق عضویت اعضاء پیوسته و وابسته به ترتیب طبق پیشنهادات اعضاء هیأت رئیسه به ترتیب  02111و  01111تومان تعیین شده است.
 .3طرح فرم عضویت توسط هیات رئیسه تأیید نهایی شده است.
 .4تأیید آیین نامه کمیته دانشجویی به جلسات بعد موکول شد است.

موارد پیش بینی نشده:
 .0پیشنهاد ساخت شماره حساب جدید بانک به منظور دریافت حق عضویت اعضاء جدید
 .2امکان استفاده از شماره فکس  88831280توسط کمیته دانشجویی خانه معدن ایران در فرم ها و کارتهای مربوطه

پیشنهاد ها جهت دستور جلسه آتی:

 فرم های عضویت و اساسنامه و آدرس پست الکترونیک و شماره حساب بررسی و به تأیید نهایی برسد

 مسئولین هر واحد با توجه به نیازهای واحد خود ،وظایف و اختیارات را به رییس کمیته ابالغ تا به جمع بندی نهایی برسد.

مطالب مطروحه:
 .0لزوم به روز شدن صفحه وب کمیته دانشجویی خانه معدن ایران

 .2مباحثی مربوط به چگونگی جذب اعضاء و اسپانسر برای پیشبرد سریعتر اهداف کمیته(تخفیف مربوط به شرکت در دوره های آموزشی و حضور در
نمایشگاه ها و)...

2
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تصمیمات متخذه:
ردیف

مسئول پیگیری

مصوبات

0

تنظیم نامه به منظور پیگیری مشکل ایمیل کمیته دانشجویی

طاهره حیدری

2

تنظیم نامه جهت ساخت شماره حساب جدید بانک برای دریافت
حق عضویت اعضاء

طاهره حیدری

3

بررسی و ویرایش نگارشی و دستوری اساسنامه کمیته دانشجویی

رضا هدایتی

4

2

6

7

امضاء حاضرین در جلسه:

3

مهلت تا تاریخ

