دبیر جلسٍ

وایب دبیر جلسٍ

مىطی جلسٍ

احمد رضا اکبری پور

حسام حسینی

رمضانعلی فرجاللهی

افراد حاضر در جلسٍ
نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

احوذ سضب اکجشی پَس

صًجبى

اهیشسضب ػعیذی

حکین ػجضٍاسی

حؼبم حؼیٌی

اصاد کشج

هشتضی کَّی

صٌعتی ػٌْذ

ثبثک قشثبًیبى

داًـگبُ ػوٌبى

ػیٌب کَؿبهٌؾ

صًجبى

احؼبى عجذی

اهیشکجیش

اؿکبى هحوذ ثیگیبى

اهیشکجیش

هحوذسضب حبجیْب

اهیشکجیش

هجیذ سهضبًپَس

اهیشکجیش

هحوذسضب ؿْبثی

آصاد کشج

سػَل خَاجِای

علن ٍ صٌعت

پیوبى اثشاّین ًظاد

تجشیض

ػیذهحوذحؼیي
داٍسصًی

حکین ػجضٍاسی

ػیذ هصغفی داًؾ

ؿْشکشد

جلؼِ ثب قشائت دػتَس جلؼِ تَػظ دثیش اتحبدیِ آغبص ؿذ.
ارائٍ گسارش تطکیالتی اتحادیٍ

گسارش كمیتٍ ريابط عمًمی(حسام حسىی):
تَضیحبتی اص سًٍذ فعبلیت ّبی حبل حبضش سٍاثظ عوَهی (فعبلیت ّبی صفحِ ایٌؼتبگشام اتحبدیِ ٍ کبًبل تلگشام اتحبدیِ ٍ
سًٍذ اجشای ٍثیٌبس ّب دس ػَپش گشٍُ ٍ)..
سًٍذ جوع آٍسی اعالعبت اًجوي ّب دس حبل تکویل اػت

ًکبتی سا دثیش اتحبدیِ ٍ ثبثک قشثبًیبى دس ساثغِ ثب ایي کویتِ اسائِ دادًذ:
_ثْجَد یبفتي فعبلیت ّبی کویتِ سٍاثظ عوَهی
_آهبدُ کشدى تبسیخچِ ای اص ادٍاس گزؿتِ اتحبدیِ
_فعبل تش ؿذى ػبیت اتحبدیِ:
ثذیي هٌظَس آقبی ػیذ هصغفی داًؾ (عضَ ؿَسا هشکض) هَظف ؿذ عشحی سا دس جلؼِ ثعذ اتحبدیِ آهبدُ کٌذ ٍ اسائِ دّذ.

گسارش كمیتٍ پژيَص(احسان عبدی):
_تشجوِ ٍ چبح چٌذ کتبة هٌْذػی هَاد دس حبل پیگیشی اػت
_دس ساثغِ ثب تشجوِ کتبة حل الوؼبئل تشهَدیٌبهیک دی دَّف دثیش کویتِ دسخَاػت ّوکبسی ثب چٌذ داًـجَی هؼلظ ثِ
صثبى خبسجی ثشای تشجوِ کتبة سا داؿت کِ چٌذ تي اص اعضبی حبضش ًفشاتی سا هعشفی کشدًذ
_دس ساثغِ ثب تْیِ ًـشیِ آهَسف هَضَعبت هـخص ٍ عشح اٍلیِ هـخص ؿذًذ
_ثشای چبح کتبة ّب قشاس ثش ایي ؿذ آقبیبى داًؾ،ػعیذی ٍ فشج الْی پیگیشی ّبی خَد سا ثشای اهکبى ػٌجی چبح کتبة
دس داًـگبُ خَد اًجبم دٌّذ.

گسارش كمیتٍ بیه الملل(محمدعلی ضُسًاری):
_فشاّن کشدى صهیٌِ ّبیی ثشای حضَس هْوبًبى ٍ داٍساى خبسجی دس هؼبثقبت عولیبت حشاستی
_پیگیشی ثشای فشاّن کشدى اسائِ ٍثیٌبس اص اػبتیذ ٍ داًـجَیبى خبسج اص کـَس

گسارش وُایی پاوسدَمیه ديرٌ سراسری ي ايلیه ديرٌ بیه المللی مسابقات عملیات حرارتی:
گضاسؽ کبهل تَػظ هحوذ علی ؿْؼَاسی،ثِ ًکبت دسج ؿذُ دس ریل اؿبسُ ؿذ:
پیگیشی ثشای ثشگضاسی هؼبثقِ ایذُ ؿَ
فشاّن آٍسدى پخؾ صًذُ اص هحل اًجبم تؼت دس ػبلي اًتظبس
سصسٍ ػبلي غزاخَسی
فشاّن آٍسدى ثبصدیذ تفشیحی دس سٍص ّبی هؼبثقِ
پیگیشی ثشگضاسی کبسگبُّب
گضاسؽ اص آٍسدُّبی هبلی هَسد ثحث قشاس گشفت ٍ تَضیحبت الصم دادُ ؿذ
تـکیل ّیئت داٍساى اص داًـگبُّبی هختلف ػشاػش کـَس
تبکیذ آهبدگی پشداخت هجلغ جبیضُ دس اختتبهیِ هؼبثقِ
بررسی ديمیه ديرٌ مسابقات سراسری تًلید ي بازیافت فلسات:
تَضیحبت اقبی هبػتشی ،دثیش اجشایی هؼبثقِ اص سًٍذ ثشگضاسی هؼبثقِ اعن اص جزة هٌبثع هبلیً ،حَُ هـخص کشدى
ػَاالت هؼبثقِ،ثجت ًبم ؿشکت کٌٌذُ ّب ،هـکالت ثشگضاسی هؼبثقِ(تْیِ هَاد ٍ تجْیضاتّ،وبٌّگی ّیئت داٍساى) ٍ
هَاسد هبلی(ّضیٌِ پزیشاییّ،ضیٌِ آصهبیـگبُّ،ضیٌِ جبیضُّب).
ػپغ ثبصسعّبی اتحبدیِ ثِ ثشسػی ًقبط ضعف ٍ قَت هؼبثقِ پشداختٌذ:
ضعفّب :کیفیت عکغ ّب ،کیفیت پبییي خَاثگبُ ّب ٍ تغزیِ ٍ دػتشػی تجْیضات آصهبیـگبّی هؼبثقِ
تین داٍسی ثؼیبس خَة،پَؿؾ خجشی هٌبػت،کبدس اجشایی ّوبٌّگ ٍ هٌظن ٍ کیفیت ثبالی داٍسی ٍ پشداخت ًقذی
جَایض اص ًکبت هثجت ثشگضاسی ایي دٍسُ اص هؼبثقبت اعالم ؿذ.
ًوشُ ثبصسػبى:
حؼیٌی ٍ 88:داًؾ ٍ80:قشثبًیبى 72:اص 100

دس آخش دٍهیي دٍسُ هؼبثقبت ػشاػشی تَلیذ ٍ ثبصیبفت فلضات ثب ًوشُ هیبًکیي  80ثِ کبس خَس پبیبى داد.

گسارش كمیتٍ ارتباط با صىعت(رسًل خًاجٍای):
دس گضاسؽ دثیش کویتِ استجبط ثب صٌعت اص سًٍذ اجشایی کویتِ عی یک هبُ گـتِ ثِ ًکبت صیش اؿبسُ ؿذ:
ایجبد استجبط ثب ؿشکتّبی هختلف جْت تؼْیل استجبط داًـجَ ثب ؿشکتّب
ایجبد ثؼتشی ثشای تؼْیل گزساًذى کبسآهَصی داًـجَیبى دس ؿشکتّبی هختلف
جوع آٍسی اعالعبتی اص اهکبًبت ٍ پتبًؼیل ؿشکتّب

گضاسؽ سًٍذ اجشایی پبًضدّویي دٍسُ ّوبیؾ علوی داًـجَیی هٌْذػی هَاد ٍ هتبلَسطی کـَس):(CMAT
گضاسؽ اص دثیش اجشایی،آقبی ؿْبثی حَل هحَس ّبی صیش هغشح ؿذ:
تَضیحبتی اص سًٍذ پیـجشد ثشًبهِ ّب اسائِ ؿذ عجق ػٌَات قجلی
هـکالت ٍ هَاًع اص جولِ جزة هقبلِ ،تقَین ّوبیؾ هَسد ثحث قشاس گشفت
تالؽ ثشای جزة اػپبًؼشیٌگ(اسػبل ًبهِ ثِ ؿشکتّبی فعبل)
اسائِ لیؼت ّیئت علوی ّوبیؾ تب ّفتِ آیٌذُ

