
  

  

 

99-98انجمن علمی دانشکده مهندسی و علم مواد   

 گردآورنده : نیوشا  نیک نهاد

  چهارم جلسه

1/5/98  

برنامه تابستان انجمن علمی پیگیری موضوع جلسه :  

نیوشا نیک نهادسرپرست جلسه :   

ه محمد زاده ، محمد توفیقی زواره ، علی رحیمیغایبین جلسه : فاطم  

ماهان صحافی پور فرددانیال حسینی ، مهمان جلسه :   

 

 پیگیری وظایف محول شده در جلسه گذشته: 

بازدید ها و فکس نامه به شرکت فوالد مبارکه اصفهان )وضعیت: منتظر جوابیه نامه از طرف پیگیری خانم نیوشا نیک نهاد :  .1

 شرکت( ، برنامه جایگزین بازدید از شرکت صنعتی چادر ملو 

 5هفته و هفته ای  5فرشته دولتی برای دوره آباکوس هماهنگ شدند.کالس ها به مدت  آقای پارسا حسین پور صنعتی : خانم .2

 صبح( 9ساعت برگزار شود. )روز پیشنهادی سه شنبه ساعت 

 برنامه های جدید صحبت شده: 

زمینه بازدید های کالسیک در  (1 قرار می گیرد: طبق مشورت خانم نیک نهاد با آقای غیاثی بازدید های انجمن در چند گروه .1

( بازدید های مربوط به رشته های دیگر مثل برق و مکانیک که مهندسین مواد هم در 2های نانو ،جوش ،خوردگی و پلیمر و ...  

ی وشرکت های مرتبط عموما نیربرخی قسمت های آن مشارکت دارند ، علت اهمیت این شرکت ها در این مسئله است که 

متخصص دارند اما زمینه پیشرفت برای دانشجویان در شرکت های غیر مرتبط و هم چنین احتمال استخدام پس از فارق 

( بازدید 4 رگاه های کوچک دارند اما دانش فنی باالیی دارند.( بازدید از شرکت های دانش بنیان که کا3 التحصیلی بیشتر است.

 برای ورودی های جدیدتر از شرکت هایی که در گذشته بازدید از آن ها صورت گرفته های با کیفیت 

 با توجه به صحبت های صورت گرفته ، بازدید از شرکتی با زمینه کاری پلیمر در دستور کار قرار گرفت. .2

 در دانشکده صحبت با مجموعه ایران مواد برای برگزاری کالس سالیدورک .3

اعضا به منظور طراحی مسابقه دانشکده ای با اساتید دانشکده هم فکری خواهند داشت و پیشنهاد دکتر موحدی ،  با توجه به .4

ل قابل بررسی را استخراج می کنند. این مساله باتوجه به استقبال مجموعه کارآفرینی به منظور تامین ئمشکالت صنعتی و یا مسا

 ت می پذیرد.هزینه مسابقات صور

. هزینه ها به بررسی امکان سنجی جشن فارق التحصیلی با توجه به درخواست تعدادی از فارق التحصیالن برای برگزاری جشن .5

 صورت ذیل در نظر گرفته شده است:

 میلیون 4=  (25)نفری  هزینه شام 

 سالن جابر 

  = میلیون 1کیک 

 هزار تومان 80=  (عدد 5) سن ایچ 

 ( کیلو 10شیرینی دانمارکی)  =هزار تومان 260 

 نسکافه 

 هزار تومان 150=  ظروف پالستیکی 

  هزار تومان 700= دکور 
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 (150نفری ) تندیس 

 لوح 

 کادو اساتید  

 :ی انجمن علمیقانون تعیین شده برای اعضا

هزار تومان به ازای  60جلسه سوم  هزار تومان و 50زای غیبت دوم مبلغ ا به، جلسه در فصل  2 در صورت غیبت هر یک از اعضا بیش از

جلسه در یک فصل، فرد اخراج و شخص جایگزین در نظر  4دریافت و به حساب انجمن واریز خواهد شد. در صورت غیبت اعضا در جریمه 

 گرفته خواهد شد.

 دقیقه با تصمیم اعضا جریمه در نظر گرفته خواهد شد. 15ر صورت تاخیر افراد بیش از تر جلسات، د به منظور برگزاری منظم

 : جمع بندی وظایف تعیین شده

  توسط آقای محمد توفیقی زواره سایت انجمنپیگیری 

  توسط آقای پارسا حسین پور صنعتی 4حول مورد عباچی و دکتر  یوزباشی زادهصحبت با دکتر و  3پیگیری مورد 

  توسط آقای سهند تقوی دوره بازرسی جوشپیگیری 

  توسط آقای علی سیف اهلل امیری لیست اسپانسرهاپیگیری 

  توسط خانم نیوشا نیک نهاد 4و صحبت با دکتر حاللی و دکتر صدرنژاد حول مورد  2و  1پیگیری مورد 

  علی رحیمیآقای توسط خانم پانته آ ترابیان و  زنگ مواد و دوره گرایش هاپیگیری 

  توسط آقای ماهان صحافی پور 4حول مورد مداح صحبت با دکتر 

  آقای پارسا حسین پور صنعتیتوسط خانم پانته آ ترابیان و  4حول مورد  موحدیصحبت با دکتر 


