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 2 از 1 صفحه

 11:00ساعت: 16/07/1401تاریخ: 6 شماره جلسه:

  سالن جلسات اتاق همدان مکان:
 نفر 15تعداد حاضرین: 

 

 علی اصغر زبردستجناب آقای  :جلسه رئیس

 رئیس کمیسیون: جناب آقای حمید بهرامی

 

 حمیدرضا جمشیدیجناب آقای دبیر:

 دستور جلسه

 اخبار بیان -1

 ذیصالح مراجع به انعکاس و میسیونک اعضای مشکالت و مسائل بررسی -2

 تخصصی های کمیته  و کمیسیون های برنامه بررسی  و عملکرد گزارش ارائه -3

 موارد سایر -4

 توصیه های رئیس محترم اتاق همدان:

 تعامل کمیسیون با سایر کمیسیونها و انجام نیازسنجی آموزشی از کمیسیونهای اتاق -1

 ت گرفته در اتاق توسط کمیسیون جهت بررسی مشکالت و ارائه راهکارهای رفع آناستفاده از سوابق مطالعاتی و پژوهشی صور -2

 سایر اتاق ها فعال الگوبرداری کمیسیون از کمیسیون آموزش -3

 پیگیری حضور مشترک واحدهای صنعتی و دانشگاهیان در کمیسیون -4

ینی افراد جدید با تأکید بر تکمیل فرم بررسی وضعیت حضور و غیاب اعضای کمیسیون در جلسات کمیسیون و حذف غایبین و جایگز -5

 و ضرورت تایید دبیر کل محترم اتاق بازرگانی استان سرکار خانم ایزدی درخواست عضویت

 و دسته بندی موضوعات و بررسی و ارسال به کمیسیون جهت پیگیری فعال شدن کمیته های کمیسیون -6

 

 مصوبات

رد ف
ی

 

 تاریخ مسئول شرح

ترم اتاق مقرر شد علل عدم پذیرش اساتید و کارآموز توسط صنایع بررسی باتوجه به صحبت دبیرمح 1

 شود.

کمیته آموزش، بهره وری مسئول 

 و تعامل صنعت و دانشگاه

10/08/1401 

2 

 10/08/1401 کمیسیون رئیسه هیأت بازدید از واحدهای صنعتی مورد قرارداد در جذب اساتید دانشگاهی 

3 

مقرر شد شرح وظایف و دستورالعمل کمیسیون توسط هیأت رئیسه مجددا بازنگری شود و نظرات و 

 پیشنهادات به صورت مکتوب جهت بررسی در جلسه هیأت رئیسه اتاق ارائه گردد.

 10/08/1401 هیأت رئیسه کمیسیون

4 

امکان مورد طی مکاتبه ای با سایر اتاق های کشور چگونگی فعالیت کمیسیون آموزش درصورت 

 الگوبرداری قرار گیرد.

 10/08/1401 هیأت رئیسه کمیسیون

5 

مقرر شد کمیته های زیرمجموعه کمیسیون حداقل ماهی یکبار نسبت به تشکیل جلسه و بررسی 

 موضوعات به صورت دسته بندی شده و اعالم به کمیسیون اقدام نمایند.

هیأت رئیسه کمیسیون و 

 مسئولین کمیته ها

10/08/1401 

6 

افراد جدید که متقاضی عضویت در کمیسیون هستند با معرفی اعضاء از طریق رئیس کمیسیون به 

 دبیرخانه جهت پیگیری معرفی گردند.

هیأت رئیسه کمیسیون و 

 دبیرخانه کمیسیونها

 مستمر

7 

نایب رئیس اده خانم خانلرز پیگیری نشست انجمن زنان بازرگان اتاق با آموزش و پرورش جهت آموزش دانش آموزان

 کمیسیون

10/08/1401 
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 2 از 2 صفحه

 تاریخ دستور جلسه بعد

1-   

  مدعوین جلسه بعد:

  شرح مذاکرات در دفتر کمیسیون ثبت شده است.

 


