
  

  

 

99-98انجمن علمی دانشکده مهندسی و علم مواد   

 گردآورنده : نیوشا  نیک نهاد

  پنجم جلسه

41/5/98  

بازدید از مجتمع صنعتی چادرملو ، غرفه همایش انتخاب رشته  موضوع جلسه :  

علی رحیمی سرپرست جلسه :  

---غایبین جلسه :   

ماهان صحافی پور فردمهمان جلسه :   

 

 پیگیری وظایف محول شده در جلسه گذشته: 

نفر از واحد فرهنگی و هماهنگی های مربوط دعوت  20گرفتن مجوز بازدید از مجتمع فوالد مبارکه برای خانم نیوشا نیک نهاد :  .1

عه علمی همراه و رزرو محل اقامتگاه ) مجمو هیئت عضو نامه ارسال شده از طرف انجمن و دعوت از دکتر توکلی به عنوان

 منتظران آفتاب( و صبحانه 

 ماهان صحافی پور: ارسال نامه های مربوط به اختصاص اتوبوس برای رفت و آمد به اصفهانآقای  .2

 آقای علی رحیمی: هماهنگی با شرکت واحد اوتوبوسرانی اصفهان برای گردش داخل شهر  .3

 برنامه های جدید صحبت شده: 

به در نظر گرفتن تعدادی مسئول برای انجام امور می باشد در این راستا آقایان ماهان به منظور اجرای بهتر برنامه بازدید الزم  .1

ئول امور بازدید و آقای محمد توفیقی مسئول رسیدگی به امور مالی بازدید صحافی پور، پارسا صنعتی، علی سیف اهلل امیری مس

 شدند.

هندسی مواد هم غرفه خواهد داشت و خانم فاطمه محمد برگزاری همایش انتخاب رشته، انجمن علمی دانشکده مبا توجه به  .2

برگزاری آن هستند. از دانشجویان ارشد )آقای شهرکی( برای ارائه دعوت شود هم چنین کلیپ مسئول زاده و خانم نیک نهاد 

 هایی برای معرفی گرایش های مختلف تهیه گردد.

این موضوع در انجمن قبلی، بودجه ای از سمت واحد فرهنگی به  و عدم پیگیری 96در سال با توجه به عدم ارائه فاکتور انجمن  .3

 انجمن اختصاص نمی یابد الزم است این موضوع پیگیری شود.

به منظور اطالع رسانی هر چه بهتر و با توجه به صحبت های صورت گرفته در راستای شفاف سازی جلسات انجمن به راه اندازی  .4

 فتن شخص مناسب به منظور طراحی سایت هستند.سایت می باشد. خانم نیک نهاد مجری یا

 : جمع بندی وظایف تعیین شده

 به سرپرستی آقای ماهان صحافی پور انجام بازدید از مجتمع فوالد مبارکه با مسئولیت افراد ذکر شده 

 ساخت کلیپ برای غرفه همایش انتخاب رشته توسط خانم فاطمه محمدزاده 

  سایت توسط خانم نیک نهادهماهنگی با آقای شهرکی و پیگیری 

  بودجه معاونت فرهنگی توسط آقای محمد توفیقی پیگیری 


