
  

  

 

99-98انجمن علمی دانشکده مهندسی و علم مواد   

 گردآورنده : نیوشا  نیک نهاد

سوم جلسه   

5/4/98  

برنامه تابستان انجمن علمیموضوع جلسه :   

علی رحیمیسرپرست جلسه :   

 غایبین جلسه : فاطمه محمد زاده ، محمد توفیقی زواره 

 مهمان جلسه : سهند تقوی )عضو سابق انجمن علمی(

 

 :مباحث مطرح شده 

 دوره های برنامه نویسی و طراحی سایت .1

 پیگیری فرم های درخواست دامنه  .2

 , ABAQUS, Solid work COMSOLدوره های   برگزاری .3

 و مقاله نویسی  excel, wordدعوت از آقای آیدین حیدری مدرس  .4

 اهمیت تبلیغات جهت جذب دانشجویان به دوره های برگزار شده .5

 بازرسی جوش همراه با ارائه مدرک معتبر )برنامه بلند مدت(پیگیری دوره  .6

 گردآوری لیست اسپانسر ها و کمک گرفتن از آقای اشکان عزلتی در این راستا .7

 برگزاری بازدید به کمک آقای غیاثی از فوالد مبارکه و ...  .8

خاص و به صورت قابل فهم برای اجرای برخی تغییرات در زنگ مواد و تغییر نام آن و در هر جلسه در خصوص یک گرایش  .9

دانشجویان کارشناسی به صورت یک هفته در میان و ترجیها از دانشجویان دکتری استفاده شود. این کار در راستای انتخاب 

 راحت تر موضوع پروژه برای دانشجویان کارشناسی صورت می پذیرد. )این کار از اوایل مهر آغاز شود(

 ه هم ادامه پیدا کند ولی بیشتر از افراد صنعتی دعوت می شود.زنگ مواد با فرمت سالیان گذشت .10

 دعوت از دانشجویانی که اپالی کرده اند و برای تابستان به ایران می آیند. .11

با دعوت از دانشجویان با سطح زبان متوسط به باال و سرپرستی یک دانشجو با سطح   free discussionبرگزاری جلسه .12

 زبان باال یا استاد

توسط خانم نیک نهاد با دکتر پورانوری و کم بودن در خصوص برگزاری جشن فارق التحصیلی با توجه به صحبت انجام شده  .13

 برگزاری گرفته شد.عدم  الن و بنا به رسم دانشکده، تصمیم مبنب برتعداد فارق التحصی

 : بندی وظایف تعیین شدهجمع 

  توسط آقای محمد توفیقی زواره 2پیگیری مورد 

  توسط آقای پارسا حسین پور صنعتی 3پیگیری مورد 

  توسط آقای سهند تقوی 6پیگیری مورد 

  توسط آقای علی سیف اهلل امیری 7پیگیری مورد 

  توسط خانم نیوشا نیک نهاد 8پیگیری مورد 

  پانته آ ترابیان و علی رحیمیتوسط خانم   10و 9پیگیری مورد 

 


