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  مصوبات عمومی و موارد اطالع رسانی: –الف 

  شرح  موضوع  ردیف

مرحله بعدي/ 

مسئول 

  پیگیري

1 

اجراي قانون زمان مورد  ردصحبت 

سمی به علی تبدیل عضویت از ر

  البدل

 ســهقبــل یــک جل ، بــا جلســهه قبل و به صورت تنفس اســتتوجه به اینکه این جلسه ادامه جلسبا 

ســمی رکه به طور متوالی در جلسه بعد هم غایب باشند عضــویت آنهــا از کسانی محسوب می شود. 

  به علی البدل تبدیل خواهد شد.

  

  جمع آوري دادهمرحله  2

یتــا بــیس دراي گیري داده هایی از افــراد جمــع شــده اســت، ایــن داده هــا در توجه به اینکه روز با 

 ا اســتفادهسایت قرار خواهد گرفت و درگام بعدي از خود افراد در صورت نیــاز بــراي گــرفتن داده هــ

یار مفیــد در کارگروهاي تخصصــی بســدیتا ها براي گام هاي بعدي کانون و استفاده این  خواهد شد.

  .تواند باشدمی

  

  تخصصیکارگروهاي  3

 هایتنشت و در از صحبتهاي مکفی پیرامون کارگروهاي تخصصی، هرکس نظر خود را اعالم داپس 

  قرار بر این شد که چهار کار گروه اصلی به شرح زیر داشته باشیم:

 مهندسیزش وآم - 

 فناوري و کارآفرینی پژوهش، - 

 رفاهی و  فرهنگی ،اجتماعی - 

  الملل عمومی و بینروابط  - 

  

 کارگروهادبیر  4

الی چه یک از اعضاي شوراي عر همسئول اصلی یا دبیر داشته باشد.  شد هر کارگروه یکمقرر 

ت در ر نهایشوند و دکاندید  ورد نطرشانمرگروه توانند براي دبیري کارسمی و چه علی البدل می

   هیئت مدیره راي گیري نهایی صورت میگیرد.

  

    بر این شد بعد از جلسه هیئت مدیره، شورا یک جلسه داشته باشد.قرار  بعديجلسه   5
  

  : حاضرین امضاء

  ياحمدمهندس   یاحسن دکتر  یابوطالبس مهند  دکتر عباس زاده

  دهقانیهندس م  مهندس داوري  ینیاممهندس   ياکبرمهندس 

  یعقوبمهندس ی  پور یوحدانمهندس   یشفقتهندس م  رزم پورمهندس 

        

        

  


