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 نشست  پنجمین

 ان شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن فیزیک ایر

 5  : شماره جلسه

 27/۱2/۱۳۹۹  تاریخ جلسه:

 19:30 ساعت: 

 
 فیروزی، حامد  آبادی، مونا رضاوند، آناهید کیانی، نیما حامد، رضا شمسدهقانفرنگیس تکمحمدعلی برزگری،  تبار،  زینب بزرگ  : کنندگانشرکت

 فرهنگ لران دکتر  مهمانان:

 ها و پیشنهادهاخالصه تصمیم

تفصیل در ذیل آمده  به    هاجزئیات آن پرداخته شد که    ی مطرح شده در شاخهبرنامه دو  در این جلسه به بررسی   -

 است: 

 

 .نیز اشاراتی شد  آن پرداخته شد و در ادامه به اهداف جشنواره عکاسی ها به بررسی در ابتدای صحبت  (1

دادند و به این    ارائه  نحوه اجرای برنامه سخنانی را فرمودند و رهنمودهایی  در خصوصسپس آقای دکتر لران   (2

نکته اشاره کردند که کمیته علمی و کمیته اجرایی مناسب تدارک دیده شود و تا بتوان مخاطب بیشتری جذب  

 . کرد

های الزم صورت گرفته تا در صورت موافقت این کمیته،  همچنین قرار بر این شد که با کمیته ترویج هماهنگی  (3

 برنامه با صالحدید هیئت مدیره برگزار شود. 

مالی    امور   ای صورت گرفت که منجر به توضیحات کامل دکتر لران در اشاره   نیز  به مبحث بودجه  ین جلسه ا  در (4

 انجمن شد.

در امور انجمن سواالتی مطرح شد که این مورد نیز با توضیحات کامل    ، مختلف  حضور افراد  سپس در خصوص (5

داشته باشند و حتی نکات و نقاط قوت   توانند حضور و طی جمع بندی افراد مختلف می  شد  همراه  دکتر لران،

 گیری، فقط اعضای شاخه حق رای دارند.و ضعف بگویند و ایده بدهند ولی در خصوص رای 

پرداخته شد و توضیحاتی در مورد آن صورت گرفت و سپس    فیزیک و صنعت   سپس به طرح استارتاپ ویکند  (6

در  قرار است  که    ،کمیته ارتباط با صنعت شد   و در انتهای آن قرار بر صحبت با  شده  گذاشتهبه بحث و بررسی  

 جلسه آینده گزارش کار ارائه شود.

 رامون نحوه انجام امور جلسه به پایان رسید. پیهای دکتر لران، و در انتهای جلسه با صحبت  (7

 

 برگزار شود.  1400فروردین    18ضمنا قرار است جلسه بعدی شاخه دانشجویی طبق توافق افراد،  

 توفیق با آرزوی 

 حامد فیروزی 

27/12/1399 


