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آنچه در کمیته دانشجویی خانه معدن ایران گذشت:
موضوع جلسه:
*مروری بر اقدامات انجام شده در سال 99
*نقشه راه کمیته دانشجویی در سال 14۰۰
مهندس آرش جعفرپور از دوستان و نمایندگان کمیتههای تخصصی دعوت کردند تا فعالیت هایی که طی دو
ماه فعالیت اعضای جدید کمیته دانشجویی انجام دادهاند را بازگو کنند.
سرکار خانم صالحی نماینده کمیته دانشجویی در کمیته تخصصی اکتشاف :فقط یک جلسه از زمان دور جدید
انتخابات کمیته دانشجویی در سال  1۳99برگزار شد و بیشتر جنبه آشنایی با اعضای کمیته اکتشاف را
داشت .انشا اهلل در جلسه دوم بتوانم با آشنایی بیشتر فعالیتهایی در کمیته اکتشاف انجام دهم .فعالیتهای بنده
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ارتباط با انجمن علمی دانشگاه اصفهان و مدیر گروه و انجمن علمی دانشگاه تربیت مدرس بوده است که با
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این دانشگاه ها و انجمن های علمی و مدیر گروه ها ارتباط گرفته ام و تا پایان هفته آینده فایل ورد تماس و
لینک افراد را برای مهندس جوانشیر ارسال میکنم.
مهندس امیرحسین جوی_پا :نماینده کمیته دانشجویی در کمیته ارتباط با صنعت گفت  :یک جلسه در مورد
دانشگاه زنجان و فعالیت ها و پتانسیل های دانشگاه زنجان صحبت شد که بنده توانستم با دبیر انجمن علمی
دانشگاه زنجان ارتباط بگیرم.
سرکار خانم میثمی رابط کمیته دانشجویی در کمیته های محیط زیست و بین الملل :فقط توانستنم
کمیتهای بین الملل رو پیگیری کنم و در جلسهای که برگزار شد جلسه با یونان و تفاهم نامه بین ایران و
یونان امضا شد که مفاد ذکر شد و افرادی از کمیته مشترک در جلسه حضور داشتند .آینده ی درخشانی برای
همکاری بیشتر کمیته دانشجویی با کمیته های بین الملل وجود دارد.
مهندس آرش جعفرپور خطاب به سرکار خانم میثمی :با مطالعات و پیش زمینه های بیشتر در مورد
معدنکاری سبز شما می توانید طرح ها و پیشنهاداتی در کمیته محیط زیست مطرح کنید که بتوانیم معادن
از کار افتاده را از این طریق احیا کنیم و با پیشنهادات خوب و تخصصی که در کمیته محیط زیست مطرح
میشود ،میتواند در احیا معادن مثمرثمر واقع شود.
خانم صالح نماینده کمیته طال :تاکنون جلسهای را در کمیته طال تشکیل نشده و اولین جلسه در اردیبهشت
 14۰۰برگزار می شود.
نمایندگان کمیته گوهر و کمیته اقتصاد و کمیته حقوقی نیز در جلسه حضور نداشتند تا گزارشی در خصوص
خروجی های آن کمیته های تخصصی ارائه کنند.
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آرش جعفرپور در ادامه صحبت اعضا کمیته دانشجویی ذکر کرد اولین جلسه رسمی کمیته دانشجویی خانه
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معدن ،در خصوص ایجاد کمیته آموزش صحبت شد و پیشنهاد داده بودیم که این کمیته شروعی داشته باشد
و اظهار امیدواری کرد که بتوانیم در کمیته آموزش در سال جدید به صورت جدی تر کار کنیم و به اهداف
بزرگ دست یابیم.
مهندس پیرنیا در تکمیل صحبت های مهندس جعفرپور فرمودند در حال حاضر مهندس جوانشیر نماینده
کمیته دانشجویی در کمیته آموزش هستند که در جلسه برگزار شده در کمیته آموزش بحث نیازسنجی
آموزش معادن مطرح شد و در جلسه آینده کمیته آموزش ،موضوع اصلی که قابل بحث خواهد بود بحث
ژئوتوریسم است.
مهندس پیرنیا در ادامه گفت هدف کمیته آموزش ،برگزاری کارگاه برای فارغ التحصیالن و دانشجویان
عالقهمند در بحث کارگاهی و یادگیری عملی و کارگاهی است ،تا بستری آماده کنیم که دانشجویان بتوانند
کار را اصولی یاد بگیرند.
مهندس آرش جعفر پور :اهداف کمیته دانشجویی و ارتباط دانشجویان با صنعت بدون آموزش ممکن نیست و
امیدواریم بتوانیم کاری فوق العاده انجام دهیم و دانشجویان عالقه مند بتوانند به صورت عملی و عالی وارد
بازار کار شوند.
مهندس پیرنیا  :برای این هدف به نوعی یک آزمون پایانی در پایان دوره ها برگزار می شود تا بتوانیم پتانسیل
دانشجویان عالقه مند را بیابیم و هدف اصلی از این آزمون و برگزاری این دوره ها ارتباط دهی دانشجویان با
بازار کار می باشد.
مهندس پیرنیا درخصوص کمیته دانشجویی خانه معدن ایران ذکر کرد که هدف از این که دانشجویان و
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اعضای کمیته دانشجویی خانه معدن ایران در کمیته های تخصصی خانه معدن حضور به هم می رساند ،این
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است که به عنوان نماینده از طرف دانشجویان کشور طرح سوال کنند و اساتید و مهندسان عزیزی که در
جلسات کمیته های تخصصی حاضر هستند را به چالش دعوت کنند و بتوانند از اساتید حال حاضر استفاده
کنند و تواناییهای خود را به روز تر کنند .مهندس پیرنیا در ادامه گفت پیشنهاد بنده برای سال جدید این
است که اعضای کمیته دانشجویی خانه معدن ،طی جلسهای در هفته های آینده با همفکری دوستان اهداف
کمیته های دانشجویی در سال  14۰۰شناسایی و نقشه راهی ترسیم کنند و چشم انداز را دنبال کنند و
درخواست کرد که اعضای کمیته دانشجویی حتماً در جلسات رسمی حضور به هم رسانند.
آرش جعفرپور  :دوستان و اعضای کمیته دانشجویی خانه معدن پیشنهادات و ایده هایشان را مطرح کنند تا
بتوانیم چشماندازی را طراحی کنیم و کمیته دانشجویی بتوانند راه رسیدن به اهداف را به صورت درست و
اصولی طی کند.
مهندس محمدی :بنده به تازگی عضو کمیته دانشجویی خانه معدن ایران شدم و در نمایشگاه کانمین با این
کمیته آشنا شدم و عالقه مند به همکاری هستم .امیدوارم بتوانم حضوری مفید داشته باشم  .مهندس
محمدی در ادامه به معرفی خود پرداخت :بنده دانشجوی ترم  ،4رشته زمین شناسی دانشگاه تهران می باشم
و مهارت های بنده در حال حاضر ،کاربرد با نرم افزارهایی مانند  GISو  MBOمی باشد.
مهندس امیرحسین جوی پا:پیشنهاد بنده در حال حاضر این است که با استفاده از لیستی که اعضای کمیته
دانشجویی تهیه کرده اند ،لینک با دبیران انجمن های علمی مهندسی معدن و زمین شناسی دانشگاه های
کشور و مدیر گروه های دانشگاهی کشور برقرار کنیم تا بتوانیم با وسعت بیشتری نسبت به معرفی کمیته
دانشجویی در سراسر کشور بپردازیم.
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خانم اعظم صالح  :برگزاری کارگاه های عملی با ارائه  sertificateبرای دانشجویان و عالقه مندان رشته
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های معدن و زمین شناسی ،جهت افزایش توانایی دانشجویان و مهندسان تازه فارغ التحصیل شده ،به دلیل
اینکه دانسته های تئوریک و آکادمیک دانشگاهی برای جامعه ی امروزی کافی نیست و تنها با کار های عملی
می توان این توانایی را در دانشجویان افزود که با اعتماد به نفس کامل وارد بازار کار شوند و به صورت حرفه
ای صنعت را دنبال کنند.شناسایی دانشجویان برتر هر رشته و آموزش توسط این دانشجویان به بقیه
دانشجویان عالقه مند و پیشنهاد دیگر بنده ،شفاف سازی اینکه خانه معدن چگونه میتواند به بحث اشتغال
دانشجویان فارغ التحصیل کمک کند و برگزاری کارگاه و آموزش نرم افزارهای تخصصی ،بخصوص برگزاری
کارگاه آشنایی با تیپ های کانساری و اینکه چه منطقه ای در ایران و چه کانساری می تواند پیدا شود ،که
نیاز یک مهندس معدن و یک کارشناس زمین شناسی است که با این گونه تیپ های کانساری آشنا شود.
خانم رئیس زاده  :بنده تولید محتوا و ساخت کلیپ های آموزشی دانش آموزانی رشته زمین شناسی و
مهندسی معدن را نمی شناسند اگر بتوانیم یک سری کلیپ های آموزشی رو تولید محتوا کنیم تا دانش
آموزان بتوانند با آشنایی کامل از این رشته ها ،انتخاب کنند می توانیم با عضویت در بخش زمین شناسی
اقتصادی شرکت GSHآمریکایی،از طریق خانه معدن ایران با این شرکت معتبر ارتباط بگیریم .در ادامه این
صحبتها مهندس جعفرپور بیان کرد امید است که بتوانیم دانشجویان را آماده کنیم تا دانشجویان عالقه مند
و فعال با صنعت مرتبط شوند تا بتوانند آینده درخشانی داشته باشند.
مهندس پیر نیا در ادامه ذکر کرد یکی از اهدافی که امسال دنبال میشود ،این است که کمیته دانشجویی در
هر استانی نمایندههایی داشته باشد ،ما مکاتباتی را قبل از سال جدید انجام دادیم و نامههایی را به خانه
معدن های هر استان فرستادهایم در اردبیل و زنجان به صورت رسمی انتخابات کمیته های دانشجویی خانه
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معدن برگزار شده است.
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کمیته دانشجویی استان ها باید به صورت رسمی و بهصورت انتخابات برگزار شود.
خانم مهندس اعظم صالح موضوع اتحادیه انجمن های علمی مهندسی معدن را از طریق وزارت علوم بحث
احیای دوباره اتحادیه انجمن های مهندسی معدن دانشگاه های کشور را پیگیری کردم ولی به دلیل اینکه
وزارتخانه با اعالم دیرهنگام حود جهت ثبت نام کاندیداتوری دبیران انجمن های علمی ،تعداد اندکی ثبت نام
کردند و تعداد کاندیدها برای برگزاری انتخابات به حد نصاب نرسید و در ادامه فرمودند بنده با مدیر گروه
های رشته های مهندسی معدن و زمین شناسی دانشگاه کرمان ،دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان ارتباط
برقرار کرده و دبیران انجمن های علمی مهندسی معدن بیشتر دانشگاه های کشور را به دلیل عضویت در
گروه واتساپی که وجود دارد میشناسم.امیدوارم بتوانم با رایزنی با وزارتخانه و مسئول اتحادیه ها تایم را
دوباره تمدید کنیم و بتوانیم اتحادیه را راه اندازی کنیم.
مهندس جعفرپور در ادامه صحبتهای مهندس صالح گفت که لطفاً پیگیری کنید تا بتوانیم انتخابات اتحادیه
را برگزار کنیم و بنده هم قول مساعدت میدهم که  5نفر از دبیران انجمن های مهندسی معدن چند دانشگاه
را صحبت کنم تا برای انتخابات اتحادیه انجمنهای مهندسی معدن ثبت نام کنند
مهندس رئیس زاده در ادامه پیشنهادات برای چشم انداز های سال جاری ذکر کرد ،کمیته دانشجویی خانه
معدن ،موسسات آموزشی را شناسایی کند .علی الخصوص موسساتی که آزمایشگاه هایی در زمینه
گوهرشناسی وجود دارد و گذراندن این کارگاه ها هزینههای باالیی دارد و اگر بتوانیم تخفیف هایی از طریق
خانه معدن از این موسسات و شرکتها و امضاء تفاهمنامهای داشته باشیم ،می توانیم با اهدای تخفیف خوب به
دانشجویان عالقه مند در این رشته را به کارگاههای تخصصی دعوت کنیم و دانشگاه شهید بهشتی قطب
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گرایش گوهر شناسی ایران می باشد که بااین حال فقط دو واحد گوهرشناسی تدریس میکنند و استادهای
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خبره ای در این زمینه در دانشگاه وجود دارند.
مهندس جعفر پور در پایان خطاب به سرکار خانم رئیس زاده کردند که در مورد این گرایش و این رشته و
دانشگاه شهید بهشتی که قطب گوهر تراشی است ،به صورت مکتوب آماده کنید و در گروه واتساپی ارسال
بفرمایید تا همگی دوستان و اعضای کمیته دانشجویی با این موضوع آشنا شوند.
پیشنهادات مطرح شده در جلسه:
*همکاری بیشتر کمیته تخصص بین الملل و کمیته دانشجویی خانه معدن ایران
*ارائه پیشنهادات علمی تخصصی با موضوع معدنکاری سبز توسط نماینده کمیته محیط زیست در جلسات
کمیته تخصصی جهت احیای دوباره معادن
*برگزاری کارگاه های تخصصی و عملی با ارائه مدرک معتبر به منظور افزایش توانمندی دانشجویان وفارغ
التحصیالن مهندسی معدن و زمین شناسی جهت ورود به بازار کار و صنعت
*شناسایی دانشجویان برتر رشته ها و برگزاری کارگاه هایی توسط آنها
*برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای تخصصی
*برگزاری کارگاه های تخصصی آموزش تیپ های کنساری
*ارتباط با مجامع بین المللی و شرکت ها و اعضای اتاق مشترک به منظور ورود به بازار کار و صنعت
*تولید محتوای آموزشی به صورت کلی از رشته های مهندسی معدن و زمین شناسی جهت آشنایی بیشتر
دانش آموزان با این رشته ها
*شروع بکار کمیته های دانشجویی خانه معدن استان ها در سال جاری با حضور فعالتر و پیگیری این مبحث
1/3/2021

7

توسط اعضای کمیته دانشجویی خانه معدن ایران
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*شناسایی موسسات تخصصی و اخذ تخفیفات جهت معرفی و شرکت دانشجویان عالقه مند در آزمایشگاه ها
و کارگاه های علمی مرتبط رشته ها
*رایزنی خانه معدن با دکتر مسعودی از اساتید خبره گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران جهت
برگزاری کارگاه های گوهر شناسی

مصوبات
ردیف
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موضوع

مسئول اجرا /پیگیری

۱

تهیه گزارشی از دانشگاه شهید بهشتی و گرایش گوهر شناسی

رئیس زاده

۲

پیگیری مهلت دوباره ثبت نام کاندیداطوری اتحادیه انجمن های علمی
مهندسی معدن از طریق وزارت علوم

اعظم صالح

3

ارسال لینک سایت شرکت  gshو معرفی بیشتر آن

رئیس زاده

4

ارسال فایل تهیه گزارش توسط اعضا با م.ضوع ارتباط با مدیرگروه و
دبیران رشته مهندسی معدن و زمین شناسی

5

پیگیری کمیته دانشجویی خانه معدن استان ها جهت پاسخگویی به
نمایندگان کمیته دانشجویی خانه معدن

6

حضور فعالتر و گسترده تر اعضا در جلسات رسمی

مهندس پیرنیا

مهلت

