
 95/ 8/ 23 اول جلسه

  جدید اعضای معرفی قبل های ترم در کمیته مشکالت بررسی

 ...  و پژوهش و آموزش,it, وظایف بندی تقسیم

 داشته خوبی کارکرد که است خوب معارفه جلسه یک  برگزاری مهم. است معارفه جلسه آموزش کارگروه اولویت اولین

 .  شوند تشویق دیگر دانشجویان تا کنند تقویت را خود کمیته اغعضای اول  است بهتر اعضا نظر به.  باشد

 آقای اجرایی کارگروه برای و  مشکوری آقای و صالحی خانم آموزش کارگروه برای و ایزدی قایآ it کمیته برای

 .  پژوهش برای همینطور بارانی آقای و امیراکبری

 .  داریم نیاز را دانشجویان نیازسنجی فرم ما بعد هفته برای

 .  اند شده داوطلب عباسی فاطمه خانم و سلیمی آقایان پژوهشی کارگروه برای

 کارگروه در آجدانی آـقای و  اموزش بخش در دهقان خانم و اجرایی قسمت در علیرضایی مهرناز و غفارزاده خانم
 .  پژوهش کارگروه در رمضانزاده کوثر خانم و اجرایی

 بیان مجالت و انتشارات واحد پیگیری زمینه در مشکوری آقای های فعالیت و تالش درباره توضیحاتی اکبری آقای
 .  کردند

 . شد عنوان...  تلگرام کانال , اعالمیه مانند کمیته تبلیغات برای نظرخواهی و صحبت همچنین

 معارفه جلسه برای شد عنوان همچنین.  شوند دعوت تدریس برای قوی اساتید ها کارگاه برای دادند پیشنهاد دکتر خانم

 . شود معرفی مختصر طور به هم مختلف های کارگاه

 دانشجویان نیازسنجی گرداوری و کنند بیان معارفه جلسه ی درباره را خود پیشنهادات بعد هفته تا که شد این بر قرار

 .  شود انجام

 .  شود دنبال تقیقاتی های طرح موضوع آن از بعد شود برگزار ابتدایی های کارگاه ابتدا کردند پیشنهاد دکتر خانم

 تندیس محل در شش تا چهار ساعت.  شود برگزار بعدی جلسه 8/ 26 چهارشنبه شد پیشنهاد

 

 

 

  جلسه در حاضرین

 مهران – دهقان فرزانه – سلیمی ابوالفضل – صالحی الهام – اکبری امیر – مشکوری محمدتقی - ایزدی وحید - حاتمی آریانا

 بارانی مهدی – غفارزاده مینا – زاده رمضان کوثر – علیرضایی مهرناز – آجدانی

 


