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شماره/2-9 :الف
تعداد صفحات3 :

صورتجلسهکمیتهدانشجوییخانهمعدنایران

پیوست :دارد

شماره جلسه:

تاریخ جلسه:

مکان برگزاری:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

دبیر جلسه:

/2-9الف

9395/40/23

خانه معدن ایران

94:44

92:34

طاهره حیدری

حاضرین در جلسه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان و سمت جلسه

9

سحر رکنی

نماینده خانه معدن

2

کامیار طلوعی

رئیس

3

طاهره حیدری

دبیر

0

ایمان حسین پور

عضو هیأت رئیسه

5

فاطمه آتش سر

عضو هیأت رئیسه

6

مریم شهیدی

عضو هیأت رئیسه

7
8
9
94
99
92
غایبین جلسه:
 .9مهدی حمداللهی  .2سهیل غفارزاده  .3سعید للـه گانی  .0رضا هدایتی

پیگیری نتایج جلسه قبلی:

دستور جلسه:
 .9برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تابستان
 .2بررسی و تصویب آیین نامه های واحدها و تفویض اختیارات(بخش اول)
 .3بررسی مکاتبات جهت پیگیری برنامه های در دست انجام کمیته(امریه ،تسهیالت و)...
 .0برنامه ریزی جهت سازماندهی اعضای جدید کمیته و صدور کارت عضویت
 .5بررسی نحوه عضوگیری و تبلیغات کمیته  +چاپ کارت ویزیت و استند
 .6پیگیری تأسیس کمیته دانشجویی خانه معدن استان ها
 .7بحث در ارتباط با تشکیل بانک های اطالعاتی کمیته
 .8پیگیری برنامه ها و فعالیت های پیشین و در دست انجام

1

توضیحات
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پیوست :دارد

شرح تصمیمات جلسه:
 .9در بحث مربوط به برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی ،دوره هایی که از بین ده سرفصل ارائه شده در گزارشات قبلی،
جهت برگزاری در دوره تابستان انتخاب شده است به ترتیب اولویت بندی شامل:
 هم اندیشی ایده های نو در کسب و کار(معادن و صنایع وابسته)
 یکی از دوره های :سیستم مدیریت ناوگان یا پایش پایداری شیب معدن بر اساس تکنولوژی لیزر
 ایمنی و بهداشت

در رابطه با دوره سیستم مدیریت ناوگان و پایداری شیب معدن هماهنگی نهایی با مدیرعامل شرکت مربوطه در روز سه شنبه 28 ،تیر انجام خواهد
گرفت.
ایمان حسین پور(مسئول بخش آموزش و پژوهش) تعیین تاریخ دوره ها و هماهنگی با اساتید مربوطه را بر عهده گرفته اند و موارد را به کمیته اعالم می
نمایند.
هم چنین با توجه به استقبال دانشجویان جهت شرکت در بازدید های معدنی و اعالم آمادگی جناب دکتر نظیری جهت هماهنگی الزم ،این مورد نیز در
دستور کار جلسات آینده قرار گرفته است.
 -2در ارتباط با تشکیل بانک های اطالعاتی 94 ،مورد عنوان جهت ساماندهی اطالعات موجود در کمیته دانشجویی بیان شده است که در طول دوره
باقی مانده هیات رئیسه ،جهت تکمیل آن توسط اعضاء هیات رئیسه باید اقدامات الزم صورت گیرد ،این عناوین در بخش مطالب مطروحه ذکر شده است.
 -3حضور مسئول انجمن علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان(اردالن علیشاهی) جهت تشکیل کمیته استانها:
موارد و مباحث مربوط به چگونگی تشکیل کمیته استانها و همکاری در این راستا ،به تفصیل توسط رئیسه کمیته دانشجویی به ایشان شرح داده شد و
اعالم آمادگی خود را جهت این امر ،بیان نمودند.
موارد پیش بینی نشده:
هم چنین جهت سازماندهی و نظم بخشیدن به صفحه وب کمیته دانشجویی خانه معدن ایران ،طرح پیشنهادی اعضاء به نمایش داده شده و با مشورت به
یک جمع بندی رسیده اند ،لذا طرح نهایی عناصر مختلف سایت کمیته دانشجویی با محتویات آن ،به ترتیب قرار گیری در سایت شامل موارد زیر می باشد:
 درباره کمیته دانشجویی(معرفی کمیته ،هدف،اختیارات ،آرمان کمیته و اساسنامه)
 رویدادها(فایل های مربوط به فعالیت های کمیته تاکنون)

 عضویت در کمیته دانشجویی(فرم عضویت اعضاء حقیقی و فرم عضویت اعضاء حقوقی)
 کمیته دانشجویی استانها
 گالری

 تماس با ما(شماره تلفن و شماره فاکس خانه معدن ایران ،صندوق پستی خانه معدن ایران ،آدرس الکترونیکی کمیته دانشجویی ،آدرس کانال تگرام
کمیته دانشجویی)
پیشنهاد ها جهت دستور جلسه آتی:

 برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تابستان
 بررسی و تصویب آیین نامه واحدها و تفویض اختیارات
 پیگیری تاسیس کمیته دانشجویی خانه معدن استانها
 بررسی مکاتبات جهت پیگیری برنامه های در دست انجام کمیته(امریه ،تسهیالت و)...

مطالب مطروحه:

عناوین مربوط به بانک اطالعاتی کمیته دانشجویی:
-9بانک اطالعاتی اعضاء کمیته
 -2بانک اطالعاتی دانشجویان و فارغ التحصیالن
 -3بانک اطالعاتی شرکت ها
-0بانک اطالعاتی معادن ،مجتمع های معدنی و صنایع وابسته
-5بانک اطالعاتی شرکت ها و مجتمع های معدنی بین الملل
 -6بانک اطالعاتی اساتید و مدرسین بخش معدن ،زمین شناسی و حوزه های مرتبط
-7بانک اطالعاتی رسانه ها ،جراید ،ناشرین فعال در عرصه معدن و صنایع وابسته
 -8بانک اطالعاتی کتب ،مجالت ،مقاالت بخش معدن ،زمین شناسی و حوزه های مرتبط
 -9بانک اطالعاتی قوانین ،آیین نامه ها ،استانداردها در عرصه معدن و صنایع وابسته
 -94بانک اطالعاتی علمی(کانی ها ،سنگ ها ،جواهر و سنگ های قیمتی و )...
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تصمیمات متخذه:
ردیف

مسئول پیگیری

مصوبات

9

تنظیم نامه جهت تغییرات در صفحه وب کمیته

طاهره حیدری

2

تکمیل کارت عضویت اعضاء کمیته دانشجویی

فاطمه آتش سر و مریم شهیدی

3

ارائه لیست نهایی دوره و پنل تخصصی جهت برگزاری در تابستان
 9395و هماهنگی با مسئولین و اساتید مرتبط

ایمان حسین پور

0

تنظیم نامه جهت پرداخت هزینه صدور کارت عضویت و استند
کمیته دانشجویی

طاهره حیدری

5

6

7

امضاء حاضرین در جلسه:

3

مهلت تا تاریخ

