دبیر جلسه

نایب دبیر جلسه

منشی جلسه

احمد رضا اکبری پور

حسام حسینی

سعید نجفی

افراد حاضر در جلسه
نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

احوذسضا اکبشیپَس

صًجاى

اهیش سضا سؼیذی

حکین سبضٍاسی

سؼیذ سلیواًی

ػلن ٍ صٌؼت

سجاد خاًی

حکین سبضٍاسی

حاهذ پَسضاُ آبادی

ػلن ٍ صٌؼت

سیذ هحوذحسیي داٍسصًی

حکین سبضٍاسی

سسَل خَاجِای

ػلن ٍ صٌؼت

پشدیس جاٍیذ

صٌؼتی اصفْاى

سهضاًؼلی فشج الْی

ًَضیشٍاًی بابل

سؼیذ ًجفی

بیي الوللی اهام خویٌی

ابَالفضل ضْابی

آصاد کشج

هحوذسضا حاجیْا

اهیشکبیش

هجیذ هاستشی

اهیشکبیش

حسام حسیٌی

آصاد کشج

ػلیشضا داٍدپاضا

اصاد کشج

ًَا اسجی

صًجاى

سیذ هصغفی داًص

ضْشکشد

پیواى ابشاّین ًظاد

تبشیض

هْذی ضاّیي

تبشیض

هحسي جٌاًی

صٌؼتی اصفْاى

ایي جلسِ بِ هیضباًی داًطگاُ صٌؼتی ًَضیشٍاًی بابل بشگضاس ضذ.
دس ابتذای جلسِ کویتِ هستٌذ ساصی بشای جطٌَاسُ حشکت تطکیل ضذ کِ افشاد صیش بِ ػضَیت ایي کویتِ دسآهذًذ:
آقایاى اکبشی پَس ،هحوذ ػلی ،حسیٌی ،کَضاهٌص ،فشج اللْی ،خَاجِ ،داًص ٍ خاًن پشدیس جاٍیذ

گسارش کمییته روابظ عمومی
 افضایص فؼالیت صفحِ ایٌستاگشام اتحادیِ ایجاد کاًال اتحادیِ دس بشًاهِ ٍاتس اپ پیگیشی هطکالت بَجَد آهذُ با ضشکت سادفاى ًظن دس قشاس گشفتي کتاب ٍ اپلیکیطي دس کاًال تلگشام پیگیشی قشاس گشفتي گضاسش کیوتِّا ٍ سٍیذادّا دس سایتگسارش کمیته آموزش :عذم حضور
گسارش کمیته پژوهص:
 تصوین گیشی دس هَسد تشجوِ کتاب ٍ دػَت اص ػالقِ هٌذاى بشای ضشکت دس تشجوِ -ػضَگیشی ٍ ایجاد کادس تحشیشیِ ًطشیِ

گسارش کمیته ارتباط با صنعت:

 استباط با اًجوي سیختِگشی ایشاى بشای هؼشفی کاس آهَصاى گستشدُ کشدى دیتابیس ضشکت ّا استباط با دبیشاى اًجوي ّای ػلوی داًطگاُ ّای هختلف بشای استباط با ضشکت ّا ٍ صٌایغ دس ضْشّای هختلفگسارش کمیته بین الملل:
 تَضیحات دبیش کویتِ دس هَسد بیي الوللی بشگضاس ضذى ایي دٍسُ اص هسابقات ػولیات حشاستی اػالم آهادگی دٍ ضشکت اتشیطی بشای اسپاًسشیٌگ هسابقِ ػولیات حشاستی حضَس داٍسّا ٍ هْواى ّای خاسجی دس ایي دٍسُ اص هسابقات ػولیات حشاستی بشسسی ضشایظ جْت جلَگیشی اص بَجَد آهذى هطکالت بشای حضَس هْواى ّای خاسجی -بشًاهِ سیضی بشای بشگضاسی ٍسکطاپ ّای آًالیي دس هشاسن ّا ٍ هسابقات تَسظ اساتیذ با تجشبِ ی خاسجی

گسارش مسابقه ریخته گری
 تغییش هحل اسکاى بِ ػلت تؼغیالت داًطگاُ ٍ ػذم تغییش تاسیخ بشگضاسی هسابقِ ّواٌّگی با یک سستَساى بشای تغزیِ بشگضاسی جلسِ با سیواى سبضٍاس ٍ فَالدیي رٍب بشای اسپاًسشیٌگ هسابقِ اًجام صحبت ّای الصم جْت اقالم هَسد ًیاص بشای پک ّای پزیشایی ّواٌّگی با یک ضشکت جْت تاهیي دستگاُ ّای تست بشعشف ضذى هطکالت اجشایی تجْیض کاهل کاسگاُ ّا اًجام صحبت ّای الصم ٍ تَجیح کاهل دس هَسد اّویت جَایض هسابقِّ -واٌّگی با یک ضشکت بشای تْیِ ضوس ّای سیختِ گشی

گسارش مسابقهی عملیات حرارتی:
 ػقذ قشاسدادّای تغزیِ ّواٌّگی کاهل بشای اسکاى هسابقِ آهادُ ساصی ٍ اسسال ًوًَِ ّا بشسسی ٍ تکویل استاًذاسد دستگاُ ّای تست بشًاهِ ی ضْش گشدی -دس ًظش گشفتي غشفِ بشای اسپاًسشّا

 -فشهَل داٍسی دس ّفتِ آیٌذُ فشستادُ خَاّذ ضذ

گسارش مسابقه تولیذ و بازیافت:
 ثبت ًام  30تین ٍ دسیافت  10پشٍپَصال دسیافت هبالغی اص اسپاًسشّا ٍ ٍاسیض هابقی هبالغ تا ّفتِ آیٌذُ تَسظ اسپاًسشّا ّواٌّگی اسکاى هسابقِ پیطشٍی کاسّا ٍ تبلیغات هشبَط بِ کاسگاُ ّای آهَصضی تؼییي ضذى داٍساى هسابقِ ّواٌّگی با هشکضی دس کشج بشای اًجام تست ّا ّواٌّگی با چٌذ ضشکت بشای پک ّای پزیشایی بشگضاسی هسابقِ ی ایذُ با هَضَع "ساّکاسّایی بشای جوغ آٍسی باتشی ّای خاًگی" دس حَل هسابقِ -بشًاهِ بشای بشگضاسی یک ًطست تخصصی هشتبظ با هَضَع هسابقِ

 بشًاهِ بشای بشگضاسی یک ًطست تخصصی هشتبظ با هَضَع هسابقِ -بشًاهِ تْشاى گشدی

گسارش مسابقه متالوگرافی:
 قشاس گشفتي سَاالت هسابقِ دس سایت ٍ کاًال تلگشام هسابقِ -صحبت ّای دبیش اجشایی هسابقِ پیشاهَى سًٍذ کلی هسابقِ

 ثبت ًام  50تین فشهَل کلی داٍسی دس ّفتِ آیٌذُ سٍی سایت قشاس خَاّذ گشفت تکویل ٍ آهادُ ساصی تجْیضات آصهایطگاّی بشًاهِ سیضی بشای تَس تبشیض گشدی -صحبت با بؼضی ضشکت ّای صٌؼتی دس ًوایطگاُ بیي الوللی تبشیض بشای اسپاًسشیٌگ

گسارش همایص مهنذسی مواد:
 دسیافت  60هقالِ ّواٌّگی با گشٍُ هتالَسطّا بشای تبلیغات استباط با ضشکت کٌٌذگاى Imat تْیِ لیست داٍساى ّوایص استباط با صذا ٍسیوای استاى البشص جْت پَضص خبشی ّوایص -جلسِ حضَسی با چٌذ ضشکت جْت اسپاًسشیٌگ ّوایص

 ّواٌّگی الصم بشای کاسگاُ ّای آهَصضی -صحبت با چٌذ خَابگاُ خَدگشداى ٍ داًطگاُ جْت اسکاى هسابقِ ٍ تؼییي هحل اصلی اسکاى دس ّفتِ ّای آیٌذُ

