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پیوست :ندارد

شماره جلسه:

تاریخ جلسه:

مکان برگزاری:

ساعت شروع:

ساعت خاتمه:

دبیر جلسه:

/1-2الف

1315/06/22

سالن جلسات معاونت فرهنگی
دانشگاه صنعتی اصفهان

10

12/00

اردالن علیشاهی

حاضرین در جلسه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان و سمت جلسه

1

علیشاهی

عضو هیئت رئیسه

2

کیانی

عضو هیئت رئیسه

3

حاجیان

عضو هیئت رئیسه

0

کیانی

عضو هیئت رئیسه

5

حسینی

عضو هیئت رئیسه

6

سنبلستان

عضو هیئت رئیسه

2

زنگنه

عضو هیئت رئیسه

8

سوخک

رئیس بخش انجمن های علمی مرکزی دانشگاه
صنعتی اصفهان

1
10
11
12
غایبین جلسه:
خضرایی – بال افکن – سعیدی  -سجادیه

پیگیری نتایج جلسه قبلی:

دستور جلسه:
 .1جمع بندی و تکمیل مباحث جلسه قبلی
 .2مروری بر اساسنامه کمیته
 .3هدفگذاری کمیته
 .0ارائه پیشنهادها و راهکارها برای جذب دانشجویان جهت عضویت در کمیته
 .5نحوه معرفی کمیته در سطح استان
 .6تعیین جدول زمانبندی جلسات آینده
 .2تعیین بازرس
 .8پیشنهادها جهت تعیین دستور جلسه بعدی

1

توضیحات
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شرح تصمیمات جلسه:
)1در این جلسه اهداف کمیته به طور کلی به دو بخش کوتاه مدت (تا 11آبان)و بلند مدت (یکساله) تقسیم گردید.حفظ انسجام بین اعضای
هیئت رئیسه  ،تالش برای تغییر و بهبود دیدگاه ها در جامعه معدنی استان  ،توجه اساسی به کارهای بنیادین و انجام امورات به صورت گام به
گام و پیوسته مورد تاکید همه اعضا قرار گرفت.
)2مقرر گردید تا شکل گیری اساسی هسته اصلی کمیته استان و انجام اقدامات بنیادین ،عضوگیری به صورت محدود صورت پذیرد .همچنین
پیرامون نحوه تبلیغات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
)3افرادی به عنوان بازرس پیشنهاد گردیدند و مقرر شد در جلسه بعدی کمیته شرکت نمایند.
)4مقرر گردید تمام جلسات کمیته در بعدازظهر روزهای چهارشنبه برگزار گردد.

موارد پیش بینی نشده:

پیشنهاد ها جهت دستور جلسه آتی:
 )1معرفی و آشنایی با رشته های تحصیلی اعضای حاضر در کمیته
 )2تهیه بانک اطالعاتی از جامعه معدنی استان
 )3تعیین مسئولیت ها
 )0تعیین اعضای شورای سیاست گذاری و تدوین نامه رسمی جهت دعوت از آنان
 )5مشخص نمودن دقیق بحث بودجه کمیته
 )6تعیین محتوای پوستر تبلیغاتی جهت جذب افراد
 )7پیشنهاد جهت جذب اسپانسر و حامی مالی و معنوی
 )8بحث پیرامون شرح وظایف واحدهای کمیته دانشجویی
 )1تنظیم اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در قالب سند
مطالب مطروحه:

 نحوه تامین هزینه ها توسط کمیته و مزیت های عضویت در کمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است و مقرر شد پیراموناین موضوعات با رئیس کمیته دانشجویی تهران مشورت صورت گیرد.
 از کمیته دانشجویی خانه معدن ایران درخواست گردد تا نمونه ی پوستر فراخوان جذب افراد را برای کمیته استان ارسالنمایند.
 -جهت آموزش تشکیالتی اعضا پیشنهادی ارائه گردید.
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تصمیمات متخذه:
مصوبات

ردیف

مسئول پیگیری

1

رایزنی و هماهنگی های الزم با ریاست کمیته دانشجویی تهران

علیشاهی

2

تعامل با سازمان نظام مهندسی استان

کیانی

3

تهیه لیستی جهت معرفی اعضای پیشنهادی شورای سیاستگذاری
به هیئت رئیسه

کلیه اعضا

0

5

6

2

امضاء حاضرین در جلسه:

3

مهلت تا تاریخ
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2/10

