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تاریخ برگساری2315/21/21 :

مًضًع جلسٍ:

مکان برگساری :داوشگاٌ علم ي صىعت

گسارش تشکیالتی اتحادیٍ شامل کمیتٍَای آمًزش ،ريابط عمًمی،
بیه الملل ي ارتباط با صىعت ي میسباوان بروامٍَا

دبیر جلسٍ :سعید سلیماوی
وًیسىدٌ صًرتجلسٍ :احمدرضا اکبریپًر ،ساواز ضرابی

سؼیذ سلیوبًی (ػلن ٍ غٌؼت)

احوذسضب اکجشیپَس (ػضَ ضَسای هطبٍساى)

ثبثک قشثبًیبى (ػضَ ضَسای هطبٍساى)

هحوذ فلکی (ػضَ ضَسای هطبٍساى)

پَسیب حسيصادُ (ػضَ ضَسای هطبٍساى)

سًٍبک ضَقی (ػضَ ضَسای هطبٍساى)

آسهیي ػبضشی (ػلن ٍ غٌؼت)

حبهذ پَسضبُ آثبدی (ػلن ٍ غٌؼت)

هجیذ هبستشی (اهیشکجیش)

سجبد سًججش (سوٌبى(

سبًبص ضشاثی (ثیيالوللی اهبم خویٌی(سُ))

ٍحیذ حسیٌی (کبضبى)

فبعوِ ًجفخبًی ( تْشاى)

هیالد دّقبى (ضْیذ سجبیی)

ّذیِ هشادی (کبضبى)
ًوبیٌذگبى داًطگبُ غٌؼتی سٌْذ ٍ ضْشکشد دس ایي جلسِ غبیت ثَدًذ.

موارد بحث:
گضاسش دثیشاى کویتِّبی اتحبدیِ ٍ قشائت آییيًبهِّبی داخلی تٌظین ضذُ
اثتذا آقبی هجیذ هبستشی ًوبیٌذُ داضگبُ اهیشکجیش ٍ دثیش کویتِ آهَصش آییيًبهِ تْیِ ضذُ ثشای ایي کویتِ سا قشائت کشدُ ٍ ثب تَجِ ثِ ًظشات
ضَاسی هشکضی ،تػوین ثش اغالح ٍ تبئیذ ًْبیی آیی ًبهِ دس جلسِ ثؼذی اتحبدیِ ضذ .سبیش کویتِّب ًیض هَظف ثِ گضاسش آییيًبهِ خَد جْت
اغالح ٍ یکسبىسبصی دس جلسِی آیٌذُ ّستٌذ.

اػضبی کویتِ آهَصش ًیض اػالم ضذًذ کِ ثِ ضشح صیش است:
احسبى ػجذی ،هیالد دّقبى ،هیالد هحجَثی ،جَاد صاسػی ،هْذی ًذیوی ٍ هحوذسضب حبجیّب
 برنامههای آینده این کمیته
 -1ایجبد فضبی فضبی تجبدل اعالػبت تَسظ افشاد ثشجستِ ٍ اضخبظ هختلف ثِ غَست ًطستّبی ػلوی
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 -2ایجبد ّوبٌّگی ٍ استفبدُ اص پتبًسیلّبی اًجويّبی ػلوی داًطگبُّبی سشاسش کطَس
ّ -3وکبسی ثب کویتِ سٍاثظ ػوَهی ثشای اًجبم ٍثیٌبسّبی سَپش گشٍُ ٍ هؼشفی کتبة ٍ هقبلِ ثشای کبًبل ٍ ثحثّبی سَپش گشٍُ

سپس ًَثت ثِ کویتِ سٍاثظ ػوَهی سسیذ کِ ػالٍُ ثش گضاسش ػولکشد ٍ ثحث دس هَسد اسائِّبی سَپشگشٍُ ،تػوین ثش آهَصش هحَستش ضذى
اسائِّب ٍ ّنچٌیي اسائِ ًشم افضاس ضذّ .نچٌیي ّوبٌّگیّبی الصم جْت ضشٍع کبس سبیت اتحبدیِ ٍ ثِ تجغ آى سبیت ثشًبهِّب ثِ ػٌَاى
صیشهجوَػِی سبیت اتحبدیِ ،اًجبم ضذُ کِ ضشکت سادفبى ثِ صٍدی آى سا تحَیل خَاّذ داد .کویتِ سٍاثظ ػوَهی ًیض هیثبیست ّوبٌّگیّبی
الصم جْت دٍ صثبًِ ضذى سبیت سا اًجبم دّذ.
 برنامههای آینده این کمیته
 -1تْیِ لیست اًجويّبی ػلوی هٌْذسی هَاد دس کطَس
ّ -2وکبسی ثب کویتِ آهَصش جْت هؼشفی کتبة ٍ هقبلِّبی ػلوی دس کبًبل ٍ سَپش گشٍُ
ّ -3وکبسی ثب کویتِ پژٍّص

سپس خبًن سًٍبک ضَقی دثیش کویتِ سٍاثظ ثیيالولل ،آییيًبهِی داخلی ایي کویتِ سا قشائت کشدُ کِ ثٌب ثش اغالح ٍ یکسبىسبصی توبهی
آییيًبهِّب ،تبییذ ًْبیی ثِ جلسِ آیٌذُ هَکَل ضذّ .نچٌیي ،ایي کویتِ ثشای ایجبد آضٌبیی ثیصتش ثب داًطگبُّبی خبسج اص کطَس ،قػذ
هکبتجِ ٍ تجبدل اعالػبت ثب آىّب سا داسد.

 برنامه های آینده این کمیته
 -1ثشگضاسی ّوبیصّبیی ثب سٍیکشد ػلوی ّوشاُ استجبط ثب اسبتیذ ٍ داًطجَیبى خبسج اص کطَس
 -2هکبتجِ ثب ٍصیش ػلَم ٍ ٍصیش اهَس خبسجِ جْت ثشسسی ٍ سفغ هطکل غذٍس گَاّیًبهِّبی ػلوی ثیيالوللی

خبًن سبًبص ضشاثی ًوبیٌذُ داًطگبُ ثیيالوللی اهبم خویٌی (سُ) ٍ دثیش کویتِ استجبط ثب غٌؼت ،آییيًبهِی
داخلی ایي کویتِ سا ًیض قشائت کشدُ ٍ ثٌبثش اغالح ٍ یکسبىسبصی آییيًبهِّبی توبم کویتِّب ،تبییذ ًْبیی ثِ جلسِ آیٌذُ هَکَل ضذ.

 برنامههای آینده این کمیته
 -1اضٌبسبیی هشاکض غٌؼتی فؼبل ثِ ٍیژُ هشاکض ػضَ اًجويّبی ػلوی هٌْذسی هَاد
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 -2تسْیل سًٍذ ثبصدیذ داًطجَیبى
 -3ایجبد سبهبًِی کبسآهَصی

سپس ًَثت ثِ اًتخبة دثیش کویتِ پژٍّص سسیذ .دس اثتذا جٌبة فلکی ًبیت دثیش اتحبدیِ ثِ تَضیحبتی پیشاهَى کویتِ پژٍّص ٍ هبّیت آى ٍ
ّنچٌیي لضٍم ثش تؼییي خظ هطی ایي کویتِ ثب تَجِ ثِ ًیبصّبی پژٍّطی داًطجَیبى هٌْذسی هَاد پشداخت .جٌبة خبًن هجیي حبجیسضبیی
اص داًطگبُ کبضبى ثِ ػٌَاى تٌْب داٍعلت ثشای اخز ایي کویتِ ثِ سای ضَسای هشکضی گزاضتِ ضذ کِ ثب تَجِ ثِ ػذم اخز حذاقل چْبس سای،
ضَسای هطبٍساى اص حق سای خَد استفبدُ کشدُ کِ ثِ غالح دیذ ایي ضَسا ،ایطبى هَفق ثِ دثیشی ایي کویتِ ًطذًذ .ثب تَجِ ثِ ًظش ضَسای
هطبٍساى ٍ سای ضَسای هشکضی ،ضَسای هطبٍساى هسئَل کویتِ پژٍّص ضذُ ٍ جٌبة آقبی ثبثک قشثبًیبى دثیش ایي کویتِ ضذًذ.

دس پبیبى ًَثت ثِ گضاسش هیضثبًبى سسیذ کِ اثتذا آقبی اهیذ ػوَآقبیی دثیش اجشایی هسبثقبت ػولیبت حشاستی ٍ ًوبیٌذُ داًطگبُ غٌؼتی اغفْبى
اص تطکیل تین حوبیت هبلی ٍ سایضًی ثب دکتش گلؼزاس سییس ایي هسبثقِ ثشای عشاحی سَال دس ثخص آٌّی ٍ غیشآٌّی هجبحثی سا هغشح کشدُ
کِ ثب تَجِ ثِ ًظشات ،قشاس ثش تکویل عشح هبلی ،دثیشاى کویتِّبی ایي هسبثقِ ٍ سَال آى دس دٍ ثخص تحَیل هَاسد رکش ضذُ ثِ اتحبدیِ ضذ.
 صهبى ثشگضاسی هسبثقِ ػولیبت حشاستی 32 ٍ 32 :ضْشیَس هبُ دس ًظش گشفتِ ضذ.
 ثبصسسبى هسبثقِ ػولیبت حشاستی :پَسیب حسيصادُ ،احوذسضب اکجشیپَس ٍ ٍحیذ حسیٌی
 دکتش هَسَی خَئی ثِ ػٌَاى داٍس پیطٌْبدی اتحبدیِ ثشای ایي هسبثقبت دس ًظش گشفتِ ضذًذ.

آقبی هبستشی ثِ ًوبیٌذگی اص آقبی اهیشهػغفی اهیشجبًی ثِ ػٌَاى دثیش اجشایی گضاسش اٍلیِ سا عشح کشدُ کِ قشاس ثش تسشیغ دس اًجبم اهَس ٍ
تؼییي سییس ٍ دثیش ػلوی هسبثقِ ضذُ ٍ حضَس آقبی اهیش جبًی ٍ سبیش دثیشاى اجشایی دس سبیش جلسبت لضٍهی ضذ.
 صهبى ثشگضاسی هسبثقِ هتبلَگشافی32ٍ32 :هْشهبُ دس ًظش گشفتِ ضذ.
 ثبصسسبى هسبثقِ هتبلَگشافی :سًٍبک ضَقی ،جَاد هحوذػلی ٍ حسبم حسیٌی
 دکتش حسیي ػشثی ثِ ػٌَاى داٍس پیطٌْبدی اتحبدیِ ثشای ایي هسبثقبت دس ًظش گشفتِ ضذًذ.

ثب تَجِ ثِ ػذم حضَس آقبی هْذی سلیویبى دثیش ّوبیص ػلوی هٌْذسی هَاد غشفب صهبى ثشگضاسی ٍ ثبصسسبى هطخع ضذًذ.
 صهبى ثشگضاسی ّوبیص 13 ٍ 11:هْشهبُ
 ثبصسسبى ّوبیص :هجیذ هبستشی ،اهیذ ػوَآقبیی ،آسهیي ػبضشی
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ثب تَجِ ثِ ػذم حضَس آقبی هحوذ هلکَتیخَاُ دثیش هسبثقبت سیختِگشی غشفب صهبى ثشگضاسی ،ثبصسسبى ٍ داٍس پیطٌْبدی هطخع ضذًذ.
صهبى ثشگضاسی هسبثقبت سیختِگشی 32ٍ32 :هشداد
 ثبصسسبى هسبثقِ سیختِگشی :هحوذ فلکی ،سبًبص ضشاثی ٍ هْذی سلیویبى
 پشٍفسَس جالل حجبصی ثِ ػٌَاى داٍس پیطٌْبدی اتحبدیِ ثشای ایي هسبثقبت دس ًظش گشفتِ ضذًذ .

داًطگبُ ػلن ٍ غٌؼت ًیض هیضثبى ًخستیي دٍسُ هسبثقبت استخشاج فلضات ضذُ ٍ قشاس ثش هؼشفی دثیش اجشایی ٍ سییس هسبثقِ دس جلسِ ثؼذی
ضذ.
 صهبى ثشگضاسی هسبثقِ استخشاج فلضات 9 ٍ 8:ضْشیَس هبُ
 ثبصسسبى هسبثقِ استخشاج فلضات :اهیي سًججش ،هیالد دّقبى ٍ احسبى ػجذی
 دکتش جَاد هقذم ثِ ػٌَاى داٍس پیطٌْبدی اتحبدیِ ثشای ایي هسبثقبت دس ًظش گشفتِ ضذًذ.
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