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  6شماره جلسه: 

  1011/ 11/ 18شنبه چهارتاریخ برگزاری: 

 13:31-01:31 :ساعت

 مین نشست شورای اجراییشش

 شاخه دانشجویی انجمن فیزیک ایران 

 

و ارتباط دانشگاه با مدارس ملی فیزیک، طرح فناوری های نوین موضوع جلسه: بررسی طرح برگزاری 

 صنعت و نیز طرح دانش آموزی جابر

 

 تک دهقان، کیانی و بزرگ تبارو فقیه نصیری و خانم ها  ، میناییشمس آبادی حامد، ،برزگریآقایان : حاضران

 آقای فیروزی و خانم ها آویشی و رضاوند غایبان: 

 
 

 نیز و فناوری های دانش بنیان، ملی فیزیک مدارسبرگزاری  هایبررسی طرح ،اعضا محترم شوراجلسه  مینششدر 

 باشد:اهم موضوعات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه به شرح ذیل می در دستور کار قرار گرفت. طرح دانش آموزی جابر

 

طرح مدارس ملی فیزیک با هدف آشنایی دانشجویان و نه لزوما دانشجویان تحصیالت تکمیلی )دکتری( به اتفاق آرا  .1

 مورد تایید و در راستای اهداف شاخه دانشجویی برشمرده شد. 

مترصد انجام اقدامات موثر و زیربنایی در خدمت به در راستای اهداف بلند مدت شورای اجرایی، اعضای محترم  .0

امعه دانشجویی فیزیک در گسترش فرصت ها به منظور حل مشکلی از مشکالت دانشجویان و دانش آموختگان ج

نظر به دغدغه های ارزشمند اعضا محترم شورای اجرایی و نیز انجمن فیزیک ایران با فرصت . رشته فیزیک هستند

اهداف آیین نامه اجرایی شاخه  1اده و نیز با توجه به بند ح م دهی به شاخه دانشجویی در بهبود وضعیت موجود

 رسید. به تصویب حداکثریبا توافق بررسی و اقتصاد دانش بنیان با همکاری انجمن فیزیک ایران ، طرح دانشجویی

 

در اتاق جلسات مربوط به شاخه دانشجویی  91:91تا  12:91ماه راس ساعت اردیبهشت  92ی شورا  نشست آینده .3

 برگزار خواهد شد.یران فیزیک ا در اسکای روم انجمن
 

در  الزم به ذکر هست که بررسی طرح دانش آموزی جابر به دلیل اتمام وقت جلسه به جلسه آینده شورا موکول گردید.

 همین راستا مستندات طرح های بررسی و تصویب شده به پیوست تقدیم می گردد.

 فیزیک ایران کمال سپاسگزاری را دارد.پیشاپیش از حسن توجه و نظر مساعد هیئت مدیره محترم انجمن    

 

 با احترام و آرزوی سربلندی                                           

 بزرگ تبار                                           

                                                  96/11/1011 


