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  حاضرین
 ، هوشیار، قاسم زادهعباس زاده ،یرزم پور ، شفقت ان،یخواسته ، دهقان ،يجلودار ،یاحسن ،یابوطالب: ن و خانم هاآقایا

  

  جمشیدي : ن و خانم هاآقایا  غائبین
 

  1از  1

  مصوبات عمومی و موارد اطالع رسانی: –الف 

  شرح  موضوع  ردیف

مرحله بعدي/ 

مسئول 

  پیگیري

1 
و معرفی کاندیدا براي دو کارگروه 

  صحبت پیرامون کارگروهها

ختنــد، تــا آقاي مهندس قاسم زاده و آقاي مهندس هوشیار از اعضاي شوراي عالی به معرفی خود پردا

وي اهــداف آنــان بیشــتر آشــنا شــوند. همچنــین گفتگــافراد هیئت مدیره با فعالیت ها و 

ن بــا اجمالی در مورد زمینه فعالیت هاي کارگروهها و بررسی مغــایرت و عــدم مغــایرت آ

  معاونت هاي موجود در دانشگاه (به همین نام کارگروهها) انجام شد.

  

  انتخاب مسئول دو کارگروه باقیمانده 2

ه آقــاي مهنــدس هوشــیار بــه عنــوان مســئول کــارگروبعد از معرفی، بــا آراي اعضــاي هیئــت مــدیره 

ش آمــوز"و آقاي مهنــدس قاســم زاده بــه عنــوان مســئول کــارگروه  "پژوهش، فناوري و کارآفرینی"

  انتخاب شدند. "مهندسی

  

3 
گفتگو پیرامون مشکالت زیر ساختی 

 ، بررسی و شناخت آنITمربوط به 

ن انش آموختگان و همچنین امکاو دریافت اطالعات د ITدر مورد مشکالت موجود در بحث 

 سائلیمتخصیصی ایمیل به اعضاي هیئت مدیره گفتگوهایی صورت گرفت و آقاي مهندس جلوداري 

  را مطرح نمودند. قرار بر این شد که :

یازمندي نود و شدر یک جلسه توسط آقاي جلوداري و خانم زریوار، خواسته ها با خانم زریوار مطرح 

اختیار  ند درصمیم گیري در مورد اینکه چه بخش هایی را دانشگاه میتواها دسته بندي گردد تا ت

  بگذارد انجام شود.

  آقاي جلوداري

  خانم زریوار

4 
نفر  400وارد کردن داده هاي 

  دریافتی در روز راي گیري

کتــر ددســت رزومه هاي دریافتی در روز راي گیري کــه اطالعــات آن  Data Entryقرار بر این شد که 

  علیاري است، توسط خانم حسینی و خانم زریوار انجام شود.

خانم ها 

حسینی و 

  زریوار

5 
قرار دادن حکم هاي اعضاي هیئت 

  مدیره روي سایت دانش آموختگان

ر حکم هاي مربوط به اعضاي هیئت مدیره از خانم حســینی پیگیــري شــود و بــه دســت خــانم زریــوا

  منتشر گردد. برسد تا در وبسایت دانش آموختگان

خانم ها 

  حسینی 

  زریوار 

  رزم پور

  جایگزین آقاي مهندس جمشیدي 6
ی سفر آقاي جمشیدي براي ادامه تحصــیل آقــاي مهنــدس هوشــیار بــه عنــوان عضــو اصــلبا توجه به 

  هیئت مدیره و آقاي مهندس رحمانیان به عنوان عضو اصلی شوراي عالی جایگزین شدند.
  

7 
ي پیشنهاد جلسه بعدي به شورا

  عالی

رخواست شود آذر ماه جلسه اي به رییس شوراي عالی چیشنهاد و د 11مقرر شد تا در روز یکشنبه 

  تا در آن جلسه تصویب ها صورت گیرد و هیئت مدیره نیز گزارشی ارائه دهد.
  رزم پور

  

  

  امضاء :

  یاحسن دکتر  یابوطالبس مهند  خواستهدکتر   عباس زادهدکتر 

  یشفقتمهندس   رزم پورمهندس   یاندهقمهندس   مهندس جلوداري

        مهندس هوشیار

  


