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 ان شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن فیزیک ایر

 
 حامد فیروزی ،آناهید کیانی دهقان، مونا رضاوند، فرنگیس تکمحمدعلی برزگری، ، تبارزینب بزرگ حاضران:

 نصیری دکتر فقیه  عضو افتخاری:  

 ها و پیشنهادهاخالصه تصمیم

،  های افرادو پس از صحبترح شد  مط های جشنواره عکاسی  اسپانسر جلسه صحبت در مورد    در این -1

اتفاقات رخ داده و صحبت با افراد برای داوری جشنواره پرداختند و در  ک دهقان  خانم ت به شرح  

 . ند هاد کردر پیشنه عنوان داوت بخش را بنجانهایت آقای 

ظور از حامیان معنوی در این نوع از  پرداخته شد و من معنوی    یان مباره حاحث دردامه جلسه به بدر ا  -2

این  لوگوی حامیان معنوی در  افراد مختلف به بحث درباره حضور یا عدم حضور  و  یست  ها چعالیتف

،  جویا شدن نظر آنهاه و  هیئت مدیر ضای  شد که پس از صحبت با اع  نو قرار بر ای   ها پرداختند برنامه 

 ، منظور شود. ه تبار کار و برناملوگوی انجمن عکاسان ایران به عنوان اع

  جی ت با بخش اسپانسرینگ دی د و قرار بر صحبهایی مطرح ش از چنین برنامه  دیجی کاال هایحمایت -3

 .مطرح شد  کاال

ن یک  درخواست داشتدر آن  صورت گرفته و  هیئت مدیره  ای با  تبه کاد که مقرار بر این ش   همچنین -4

از آن    وانتند تا بخه داشته باش ضای شاان دانشجویان فیزیک و اعاهنگی میطالع رسانی و همفضای ا

 لف جویا شد.در موارد مختت دانشجویان را  نظرام و ه  اختدرپبه معرفی شاخه هم 

،  برنامه، مسئول این  تاپ ویکند ارائه شد و قرار بر این شد ، توضیحات درباره استارسهدر بخش دوم جل -5

تاپ  حوزه استار  ، به بررسی جوانب و برنامه کامل استارتاپ ویکند در جلسه بعدی که در حامد فیروزی

ه پیشنهادی  به بیان طرح و ایده و در نهایت دفاع از برنام  ور کذ مدر  و    پرداخته  شودویکند برگزار می 

 دازد. بپر

،  چنین استارتاپ ویکند همپس از جمع بندی افراد در مورد جشنواره عکاسی و  ،  ه دانشجوییشاخ  تی جلسه آ

 ه شود. نظر دوستان رساند  به

 

 

 

 و احترام  با نهایت تشکر 

 حامد فیروزی 
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