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خانه معدن ایران

14:00

16:00

فاطمه آتش سر

حاضرین در جلسه:
عنوان و

توضیحات

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمدرضا بهرامن

رئیس خانه
معدن ایران

2

سحر رکنی

نماینده خانه
معدن ایران

3

کامیار طلوعی

رئیس
هیئت رئیسه

4

ایمان حسین پور

نایب رئیس
هیئت رئیسه

نماینده انجمن
دانشگاه تربیت مدرس

5

سهیل غفارزاده

نایب رئیس
هیئت رئیسه

نماینده دانشگاه
شهید بهشتی

6

فاطمه آتش سر

دبیر و عضو
هیئت رئیسه

نماینده دانشگاه
پیام نور

7

حورا سادات کامروا

نماینده مریم
شهیدی

نماینده سازمان
زمین شناسی

8

احسان حسین پور

دبیر انجمن مهندسی
معدن دانشگاه تهران

9

سیاوش ابراهیم پور

دبیر انجمن علمی
دانشگاه امیرکبیر

10

پرهام محمودی

دبیر انجمن علمی
تهران جنوب

13

ابوالفضل رجبی

دبیر انجمن
زمین شناسی
دانشگاه تهران

11

تارخ توری

عضو انجمن علمی
تهران جنوب

12

محمد امین رجائی

عضو انجمن علمی
تهران جنوب

14

نیلوفر صیادی

شرکت کاوشگران
تجارت گستر زایگون

15

میالد کلهر

شرکت کاوشگران
تجارت گستر زایگون

سمت جلسه

غایبین جلسه:
 .1طاهره حیدری  .2مهدی حمداللهی  .3سعید للـه گانی  .4رضا هدایتی
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پیگیری نتایج جلسه قبلی:
.1

کارت های عضویت تعدادی از افرادی که مدارک خود را تکمیل کرده بودند و در جلسه حضور داشتند ،تحویل داده شد.

.2

فرم عضویت اعضای حقیقی به افراد جدید الورود تحویل داده شد و تکمیل گردید و مدارک تحویل گرفته شد.

.3

رئیس جلسه از تشکیل کمیته استان اصفهان و تشکیل اولین جلسه آنها خبر داد و گزارش کاملی در این رابطه ارائه گردید و فرم های اعضای
استان اصفهان به کمیته استان تهران تحویل داده شد.

.4

نایب رئیس جلسه گزارشی از جلسات اولیه قبل از انتخابات در استان های اردبیل و زنجان به همراه لیستی از اعضای اردبیل ارائه کردند و نیز
گزارشی درباره شروع فعالیت ها و رایزنی هایی انجام شده در استان های گیالن و تبریز و اراک ارائه نمودند.

دستور جلسه:
 .1آشنایی بیشتر اعضا جلسه با دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ،صنایع معدنی ،ماشین آالت ،تجهیزات و صنایع وابسته در محل
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در تاریخ  15الی  18آبان ماه 1395
 .2بیان و تعیین اهداف تشکیل این نمایشگاه برای کمیته دانشجویی خانه معدن
 .3بیان و تعیین راهکارها برای هر کدام از اهداف تعیین شده
 .4ارائه زمینه های همکاری و فعالیت اعضا جلسه با کمیته دانشجویی خانه معدن در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ،صنایع معدنی،
ماشین آالت ،تجهیزات و صنایع وابسته

شرح تصمیمات جلسه:
 .1در ابتدای جلسه اعضاء به معرفی یکدیگر پرداختند و در ادامه جناب آقای طلوعی رئیس جلسه بعد از خوش آمدگویی به اعضا برای آشنایی اعضا با
موضوع جلسه و شناخت از نمایشگاه به ارائه توضیحاتی در این باره پرداختند و ارائه تصمیمات اعضای هیئت رئیسه مبنی بر ایجاد یک بسته راهبردی
برای بخش های مختلف معدن و صنایع مرتبط و همچنین اساتید و دانشجویان و  ...و توضیحاتی در ارتباط با دستور کار جلسه و مباحث فرهنگسازی
در نمایشگاه داده شد.
 .2سرکار خانم رکنی نماینده خانه معدن ایران نیز به ارائه توضیحاتی در رابطه با نمایشگاه پرداختند مبنی براینکه نمایشگاه به صورت چند روزه برگزار
میشود که روز اول آن افتتاحیه نمایشگاه می باشد با حضور وزیر صنعت  ،معدن و تجارت و ریاست ایمیدرو و رییس سازمان زمین شناسی و رئیس
خانه معدن انجام خواهد شد و همچنین اطالعاتی در ارتباط با نمایشگاه سال گذشته دادند و درخواست کردند که حتما گزارش تصویری و مکتوب
سال گذاشته در اختیار اعضا قرار بگیرد .همچنین ایشان درخواست کردند که با آقای دکتر فوالدچی تماس حاصل شود جهت پیگیری تعداد شرکتهای
خارجی حاضر در نمایشگاه و تهیه بروشورهای ترجمه شده به زبان انگلیسی و همین طور حضور تعدادی از دانشجویان مسلط به زبان انگلیسی برای
برقراری ارتباط با شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه ،الزم االجرا است .ایشان همچنین به بحث درباره نتایج نمایشگاه سال گذشته پرداختند
مبنی براینکه استفاده از دانشجویان به عنوان کارآموز در معادن و سپس جذب آنها برای کار و همین طور جهت امریه سربازی تا مراحلی پیش رفته
است ولی ادامه نیافته که درخواست کردند پیگیری شود .ایشان همچنین درخواست کردند که نیازها به همراه ارائه راهکار به صورت بروشور ارائه شود
و از دانشجویانی که تسلط خوبی بر مسئله دارند برای ارائه توضیح در نمایشگاه استفاده شود .ایشان همچنین مسئولیت ارتباط با دانشگاه شهید بهشتی
را به نایب رئیس جلسه واگذار کردند .ایشان همچنین پیشنهاد نشست جداگانه با خارجی ها را دادند که رسانه ای شود و همچنین درخواست اطالع
رسانی و دعوت از انجمن ها و کمیته های استانی در سراسر کشور و ارائه راهکار از جانب آنان را دادند.
 .3جناب آقای مهندس بهرامن ،رئیس خانه معدن ایران در جلسه کمیته به توضیحاتی در ارتباط با سواالت اعضا حاضر در جلسه پرداختند ایشان
درخواست کردند که حتما آمار و اطالعات دقیقی از دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی  ،کارشناسی ارشد و دکتری و آمار بیکاری با توجه به هر
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سه مقطع تعیین گردد و ارائه شود .ایشان تاکید کردند که بحث کارآموزی برای جلو رفتن و اشتغال زایی را جدی بگیرید و از مجلسی ها درخواست
کنید و نشست تخصصی خاص خودتان را داشته باشید و همچنین خواستند جهت مطرح شدن موضوع بهبود شرایط کار و تحصیل دانشجویان و فارغ
التحصیالن با سیاست گذاران برنامه ریزی شود .ایشان همچنین قول برگزاری یک کنفرانس دانشجویی تا پیش از پایان سال با حضور سیاستگذاران
و معدنی ها را دادند.
 .4سرکار خانم کامروا ،نماینده خانم مریم شهیدی عنوان کردند کسانیکه قرار است در این نمایشگاه شرکت کنند شامل دانشجویان  ،اساتید  ،صنعتگران
و معدن دارها  ،شرکت های بزرگ ،شرکت های کوچک ،خانه معدن و البته غرفه دارها هستند که ما می توانیم برنامه ریزی مناسبی روی غرفه دارها
داشته باشیم چرا که آنان چیزی برای ارائه به ما دارند و ما برای آنها باید پکیج مناسبی را تهیه کنیم.
 .5جناب آقای ابراهیم پور ،عضو انجمن علمی امیرکبیر پیشنهاد کردند که اهداف بهتر مشخص شود تا افراد درک بهتری از ارتباط بین صنعت و دانشگاه
داشته باشند و البته پکیج مناسبی جهت راضی نگه داشتن و حمایت اساتید تهیه گردد و ایجاد صحبت و همفکری بین اساتید و صنعتگران و معدنی
ها داشته باشیم.
 .6اعضای انجمن علمی تهران جنوب پیشنهاد کردند که میزگردی بین دانشجویان و صنعتگران و معدنی ها با حضور اساتید برگزار شود و همچنین
پیشنهاداتی مبنی بر وجود کارگاه های آموزشی در نمایشگاه جهت نیازسنجی کمیته دانشجویی برای ارائه به صنعتگران و معدنی ها و اساتید و ...
داشته باشیم .و همچنین جناب آقای محمودی ،دبیر انجمن علمی تهران جنوب پیشنهاد ایجاد گروه تلگرامی برای نمایشگاه و ارسال گزارشات سال
گذشته و ارایه راهکار و هدف گذاری بیشتر در این گروه را دادند.
 .7جناب آقای حسین پور ،دبیر انجمن علمی مهندسی معدن دانشگاه تهران پیگیری مسائل اجرا شده در نمایشگاه سال گذشته را خواستار شدند و به
ارائه راهکاری در این رابطه مبنی براینکه آرشیو خانه معدن برای دیدن گزارشات سال های گذشته موجود است ،پرداختند.
 .8جناب آقای رجبی ،دبیر انجمن زمین شناسی دانشگاه تهران با عنوان اینکه ما چهار هدف اصلی که در چهار پکیج جداگانه باید تهیه شود ،با عناوین
 -1دانشجو و اساتید  -2صنعت و معدن  -3دولتمردان  -4خارجی ها داریم عنوان کردند که برای هر کدام از این اهداف باید پکیج های جداگانه ای
ارائه شود برای مثال برای دانشجو و اساتید اهدافی از جمله جذب دانشجو برای کمیته و دعوت از اساتید از شهرهای دیگر را داریم که با راهکارهایی
مثل ارسال دعوت نامه برای دانشگاه ها و اساتید و تبلیغ در نمایشگاه از طریق پوستر و بروشور برای دانشجویان امکان پذیر است .و همین طور ایشان
به ارائه راهکاری برای صنعتگران و معدنی ها با توجه به هدف جذب کارآموز توسط آنان ارائه کردند مبنی بر اینکه برای مثال معدن گل گهر می تواند
سهمیه سالی سه نفر برای کارآموزی دانشجویان را از طریق کمیته بپذیرد که با تایید رییس کمیته دانشجویی خانه معدن و توضیح در این ارتباط که
باید این مسئله به صورت مفصل تر مورد بحث قرار بگیرد و جزییات آن موشکافی شود به جلسه بعد موکول شد .دبیر انجمن زمین شناسی دانشگاه
تهران همچنین راهکاری داشتند مبنی براینکه دولتمردان می توانند به صنعتگرانی که به دانشجویان کمک میکنند امتیاز بدهند .و همچنین برای
پکیج خارجی ها اهدافی مثل ترجمه کردن بروشور ها و برقراری ارتباط با آنان را تعریف کردند.
 .9جناب آقای طلوعی ،رئیس کمیته دانشجویی خانه معدن در انتها مسئله تریبون آزاد برای صنعتگران ،معدنی ها ،اساتید و دانشجویان ،با توجه به مبحث
فرهنگسازی را مطرح کردند که مورد استقبال قرار گرفت.
 .10سرکار خانم آتش سر ،دبیر جلسه نیز در انتهای جلسه موضوع پروپوزال های دانشجویی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری را عنوان کردند
مبنی براینکه معدن دارها به همکاری و کمک به دانشجویانی که در معادن آنها با کمک اساتیدشان پروپوزالی تعریف میکنند بپردازند که این موضوع
می تواند به سود هر دو طرف باشد.
موارد پیش بینی نشده:
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پیشنهاد ها جهت دستور جلسه آتی:

 تهیه بسته راهبردی از اهداف مشخص برای دانشجویان ،اساتید و فارغ التحصیالن
 تهیه بسته راهبردی از اهداف مشخص برای صنعتگران و معدن داران
 تهیه بسته راهبردی از اهداف مشخص برای دولتمردان و سیاست گذاران
 تهیه بسته راهبردی از اهداف مشخص برای دانشگاهیان و صنعتگران خارج از کشور
 اعالم راهکارهایی برای هرکدام از اهداف تعیین شده در امور دانشجویان ،اساتید و فارغ التحصیالن
 اعالم راهکارهایی برای هرکدام از اهداف تعیین شده در امور صنعتگران و معدن داران
 اعالم راهکارهایی برای هرکدام از اهداف تعیین شده در امور دولتمردان و سیاست گذاران
 اعالم راهکارهایی برای هرکدام از اهداف تعیین شده در امور دانشگاهیان و صنعتگران خارج از کشور
 تقسیم وظایف با توجه به هر کدام از اهداف یا راهکارهای اعالم شده

مطالب مطروحه:

اهداف و نتایج و راهکارهای ارائه شده توسط اعضای جلسه در گروه تلگرامی اعالم گردد.
گزارش نمایشگاه سال گذشته در گروه ارسال گردد.

با توافق حاضرین قرار بر این شد که جلسه آتی هفته آینده روز چهارشنبه مورخ  95/7/7برگزار گردد.
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تصمیمات متخذه:
ردیف

مسئول پیگیری

مصوبات

1

ارائه اهداف و نتایج و راهکارها

اعضاء حاضر درجلسه کمیته
دانشجویی

2

ایجاد گروه تلگرامی

فاطمه آتش سر

3

ایجاد ارتباط با دانشگاه شهید بهشتی جهت انجام امور نمایشگاه

سهیل غفارزاده

4

ارسال گزارش سال گذشته نمایشگاه به گروه

طاهره حیدری

5

6

7

امضاء حاضرین در جلسه:
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