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آنچه در کمیته دانشجویی خانه معدن ایران گذشت:
مهندس بهرامن :
از تمام شما دوستان عزیز که در نمایشگاه کانمین شرکت و همیاری داشتید تشکر میکنم و این قضیه یک
ویژگی مثبت هم برای خودتان بود که با فعاالن معدنی آشنا شوید و از تجارب باالی آنها استفاده کنید
حتما نباید بایک موضوع آشناییت داشته باشید و وارد آن کمیته تخصصی شوید ،بلکه شما باذهن دانشجویی
بایستی به کمیته ای که عالقه مند هستید ،ورود پیدا کنید ،برای مثال کمیته قانون ،اگر مسائل حقوقی
معدن را فرا بگیرید ،در آینده و در محیط کاری که قرار گرفتید ،میتوانید از تجربیات کسب شده در این
کمیته در محیط کاری استفاده کنید  .کمیته ماشین آالت عمدتا نیاز سنجی میباشد و ضرورتی برای ورود به
کمیته نیست.حتما در کمیته ها شرکت کنید چون قطعا دانش شما را چندین برابر خواهد کرد.
شما دانشجویان که در حال حاضر شروع کار هستید ،مسائل با عالقه ی خودتان را جست و جو کنید تا
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ببینید دنیا به چه صورت مسائل معدن و محیط زیست را می بیند،ناخودآگاه بعد از چندسال مشاهده می
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کنید که چه تجربه ی باالیی دارید و از این تجارب میتوانید چه استفاده هایی انجام دهید و این یک فرصت
است برای شما دانشجویان در خانه معدن.
میالد جوانشیر :
با عرض تشکر از مهندس بهرامن بابت توضیحات و تجاربی که ذکر کردند و در ادامه میالد جوانشیر ،رئیس
هیئت رئیسه کمیته دانشجویی خانه معدن ذکر کرد:
نمایشگاه کانمین  ۱۳۹۹کمک های شایانی کرد که با شرکت ها و معادنی صحبت کنیم که در زمینه های
اکتشاف و محیط زیست و فراوری و ...که نمایندگان شرکت ها فرم اعالم نیاز سنجی و عضویت کمیته
دانشجویی را تکمیل کردند تا کمیته بتواند همکاری بیشتری با انها داشته باشد.در ادامه اشاره کرد به
دستاوردهای امسال نمایشگاه برای تک تک اعضا و علی الخصوص کمیته دانشجویی که برخالف وجود شرایط
ویژه کرونایی که در جامعه حاکم بود ،هم نمایشگاه و هم بازخورد کمیته و حضور دانشجویان بسیار پرشور و با
استقبال باالیی مواجه شد.
خانم رئیس زاده در ادامه صحبت های میالد جوانشیر ،از تجارب و پیشنهاد و انتقاد های خود ذکر کرد که
تنها موردی که کمتر اهمیت داده شده در طی چندین سال گذشته و دانشجویان با سختی بسیار زیادی با
این موضوع درگیر هستند  ،بحث کاراموزی می باشد .و از مهندس بهرامن در خواست کردند تدابیری
بیندیشند که دانشجویان عالقه مند رشته ی زمین شناسی بتوانند به راحتی و با یک معرفی نامه از سوی
خانه معدن ایران ،کارآموزی را بگذرانند

1/3/2021

2

بسمه تعالی
صورتجلسه
کمیته د انشجویی خانه معدن ایران

میالد جوانشیر با اشاره دوباره به این موضوع از خانه معدن ایران و مهندس بهرامن خواستار ایجاد تفاهم نامه
هایی با شرکت های معدنی و معادن برای مشارکت بیشتر در بحث کارآموزی  ،امریه  ،کارورزی و یا تحقیقات
و مطالعات دانشجویی شد
مهندس بهرامن در ادامه صحبت دوستان و ارائه انتقادات دوستان ذکر کردند که می توانیم با تعداد زیادی از
شرکت ها ایجاد ارتباط کنیم و اعضای کمیته دانشجویی را می توانیم معرفی کینم .بحث تفاهم نامه را خانم
دکتر رکنی پیگیری میکنند.
البته اگر از سیر دانشگاه پیگیری شود به نفع شما دانشجویان است و اکثر شرکت ها و معادن پذیرش میکنند
ولی اگر بحث عالقه باشد بایستی فهمید کدام شرکت عالقه مند پذیرش میباشد چون بحث بیمه و اتفاقات
ناگوار به میان می آید و مسئولیت های سنگینی برای معادن و شرکت ها ایجاد میشود که برخی از مسئولین
زیر بار چنین مسئولیت خطیری نخواهند رفت .اگر چارچوب قانونی را رعایت نکنیم ممکن است اتفاقاتی
پیش آید که هم برای دانشجو هم برای معدن ناگوار باشد.
میالد جوانشیر با تشکر از مهندس بهرامن بابت همیاری به اعضای کمیته در بحث کارآموزی و ایجاد بستر
کاراموزی برای اعضا ،در ادامه ذکر کرد از بازخورد نمایشگاه کانمین  ۱۳۹۹گزارشی در دست تهیه می باشد
که به زودی در اختیار اعضا و خانه معدن قرار خواهد گرفت ،و با افراد و شرکت هایی که فرم عضویت را
تکمیل کرده اند با کسب اجازه از مهندس بهرامن تماس گرفته خواهد شد.
در ادامه به شرکت هپکو اشاره کرد که با نماینده شرکت صحبت هایی شده و خواستار همکاری کمیته
دانشجویی با شرکت هپکو ،در زمینه ی معرفی دانشجویان ایده پرداز و فعال شده است.
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آرش جعفرپور با اشاره مختصری به گزارش از کانمین ۹۹گفت :فرم اعالم نیاز توسط  6۰شرکت معدنی که
خواستار ارتباط با دانشجویان جهت بحث کارآموزی،کارورزی و مطالعه تحقیقاتی تکمیل شده است.
اشاره کوتاهی به پروژه معدنکاری سبز که معادن عالقه مند به ایجاد چنین رویدادی بودند.
در ادامه گفت 2تا  ۱۰مورد نیاز به همکاری و استخدام از سوی معادن و شرکت های معدنی با نیازمندی
مهندس استخراج  ،مهندس اکتشاف و مهندس فرآوری مواد معدنی داشتیم و خواستار معرفی دانشجویان
فعال به صنعت
در ادامه ذکر کرد در کانمین ۹۹کمیته دانشجویی در زمینه ارتباط با صنعت عالی قدم برداشته و االن زمان
آن رسیده که ارتباط با دانشگاه را رقم بزنیم که این ارتباط مکمل ایجاد شود
و در آخر ذکر کرد که شرکت ایمیدرو خواستار معرفی دانشجویان ایده پرداز از کمیته دانشجویی گردیده
است.
میالد جوانشیر :
در زمینه ی معرفی دانشجویان کمیته صالحیت صددرصد دانشجویان را نمی تواند تایید کند ولی آن شااهلل با
بانک اطالعاتی دانشجویان که در نظر داریم به زودی ایجاد کنیم در این زمینه ها به شرکت های معدنی
کمک خواهیم کرد.
میالد جوانشیر در ادامه صحبت های خود به ایجاد کمیته های دانشجویی در استان ها و همکاری بیشتر
کمیته های دانشجویی استان ها اشاره کرد و خواستار پیگیری و نامه نگاری برای راه اندازی کمیته های
انسانی از خانه معدن شد.
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و در ادامه با اشاره به ایجاد کمیته دانشجویی استان خراسان رضوی که باعث خرسندی ما دانشجویان می
باشد ذکر کرد در نظر داریم که هرچه زودتر با دبیر کمیته ارتباط بگیریم.
در ادامه با اشاره به تفاهم نامه با وزارت صمت که در سال های گذشته امضا شده است،گفت :احیای صددرصد
این تفاهم نامه دشوار است ولی رسالت دانشجویی خود را انجام خواهیم داد و مکاتبات را با خانه معدن
خواهیم داشت که بتوانیم کمک بگیریم و به وزارت صمت دانشجویانی را معرفی کنیم.
با مرکز نوآوری ایمیدرو (ایمینو) در کانمین ۹۹صحبت هایی شد که باعنایت مهندس بهرامن و ایجاد تفاهم
نامه با خانه معدن ایران و کمیته دانشجویی ،بتوانیم در حوزه هایی چون چالش های معدنی و ...بستری رو
محیا کنیم که دانشجویان از ایده های خود دفاع کنند هم برای دانشجویان رشته مهندسی معدن و زمین
شناسی و هم برای رشته های مرتبط و تشکیل تیم هایی توسط دانشجویان و بررسی چالش ها و مطرح کردن
ایده های دانشجویان...
در ادامه میالد جوانشیر ذکر کرد که دانشجویان و اعضای اتحادیه دوره دوم تمایل دارند باز اتحادیه رو احیا
کنند که از خانم صالح خواستار توضیحات بیشتری شد.
اعظم صالح در ادامه صبحت های میالد جوانشیر ذکر کرد که تعدادی از اعضای اتحادیه درصدد احیای مجدد
هستند که بنده با وزارت علوم تماس گرفته و زمینه را فراهم خواهم کرد که ان شااهلل با ارتباط با دبیران
شورای مرکزی انجمن های علمی مهندسی معدن بتوانیم اتحادیه انجمن های دانشجویی دانشگاه های کشور
رو احیا کنیم.
میالد جوانشیر در ادامه به تعیین نماینده های کمیته های تخصصی اشاره کرد و کمیته های باقی مانده را با
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نمایندگان کمیته حقوقی و کمیته طال به ترتیب میالد جوانشیر و اعظم صالح انتخاب شدند.
میالد جوانشیر در ادامه خواستار سرعت بخشیدن به اهداف کمیته دانشجویی شد و خواستار همکاری بیشتر
اعضا در گروه واتساپ عالوه بر جلسات ماهانه شد و در ادامه ذکر کرد کمیته نانو ،حمل و نقل و ماشین آالت
با عضوگیری و دانشجویانی که تخصص دارند صحبت میشود تا بتوانند نماینده کمیته ها شوند.
آرش جعفرپور:
از تمام اعضای هیئت رئیسه درخواست کرد که در جلسه کمیته ارتباط صنعت با دانشگاه که این جلسه
مختص دانشگاه زنجان میباشد در مورخ  ۹۹.۱۱.2۵برگزار میشود شرکت کنند.
ودر ادامه پیشنهاد داد که بهترین راه ایجاد بانک اطالعاتی دانشجویان مهندسی معدن و زمین شناسی کشور،
ارتباط با مدیرگروه رشته ها میباشد که از آنها خواستار معرفی دبیر انجمن علمی در سال های مختلف باشیم.
خانم دکتر سحر رکنی:
در مورد کمیته های تخصصی ذکر کردند که حتما برای شرکت در جلسات کمیته فقط یک نفر شرکت کند و
نماینده کمیته خروجی را به بقیه اعالم کند.
خانم دکتر رکنی در ادامه ذکر کرد کمیته دانشجویی برای همکاری بیشتر میتواند تفاهم نامه هایی با انجمن
های دانشگاه های کشور امضا کند و در ادامه به تفاهم نامه ی امضا شده خانه معدن و کمیته دانشجویی با
دکتر قربانی دبیر انجمن زمین شناسی اشاره کرد و خواستار احیای این تفاهم نامه شد.
میالد جوانشیر در پایان جلسه از تمامی اعضا خواستار تهیه گزارشی با موضوع معرفی و لینک ارتباطی با مدیر
گروه رشته های مهندسی معدن و زمین شناسی دانشگاه هایی که اعضا هیئت رئیسه هستند،شد و ذکر کرد
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در حال حاضر این چنین شروع میکنیم تا بتوانیم در آینده و به زودی این بانک اطالعاتی را کامل کنیم.
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پیشنهادات مطرح شده در جلسه:
 .1ایجاد تفاهم نامه هایی با انجمن های علمی مهندسی معدن و زمین شناسی کل کشور
 .2احیای دوباره ی تفاهم نامه ی امضا شده خانه معدن و کمیته دانشجویی با دکتر قربانی دبیر انجمن
زمین شناسی
 .3ایجاد تفاهم نامه هایی و مشارکت بیشتر شرکت ها و کارخانه ها و معادن در بحث کارآموزی  ،امریه
و مطالعات و تحقیقات دانشجویی

مصوبات
ردیف
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مسئول اجرا /پیگیری

مهلت

موضوع

۱

تهیه گزارشی با موضوع معرفی و لینک ارتباطی با مدیر گروه رشته
های مهندسی معدن و زمین شناسی دانشگاه های کشور

تمامی اعضا

تا  2۵بهمن ۹۹

۲

تعیین نماینده کمیته طال

اعظم صالح

۳

تعیین نماینده کمیته حقوقی

میالد جوانشیر

۴

آماده سازی گزارش از بازخورد نمایشگاه و اشتراک با اعضای کمیته

آرش جعفرپور

۵

پیگیری بحث ایجاد تفاهم نامه با شرکت های معدنی و معادن برای
ایجاد بستر کارآموزی برای دانشجویان زمین شناسی هیئت رئیسه
کمیته دانشجویی

سرکار خانم دکتر رکنی

تا اواسط هفته
جاری

