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تاریخ1314 /01/82 :

هب انم خدا

زمان :

م كان :
حاضرين :

ساعت  39صبح روز جمعه بیست و هشتم فروردین ماه سال یکهزارو سیصد و نود چهار
دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان -تهران ،موسسه آگاه
آقایان سید محمد حسین (محمود) حسینی ،محمد حسین شیرازی ،سید زینن اععابندین موسنوی،
محمدمهدی اسنکندری ،محسنن نصنیری ،علیرضنا مصصنودی ،سنید مجتبنی رورهاشنمی ،امنرا
کالنتری،وحید فروردین ،سید حسام حسینی ،محمود رحیمی ،محمد حسین نعمتی ،علی نجف رنور،
حمیدرضا نعمت اعهی ،سجاد عباسنیا .روح اعه رحیمی ،محمد حسن نصیری ،حسین نعمت اعهی

موارد مورد اشاره حاضرين:
-3

تبریک سال جدید به همه اعضا و حاضرین در جلسه توسط مهندس محمدحسین شیرازی.

-2

ارائه گزارش عملکرد کلی انجمن  ،توسط دکتر حسینی

-1

موضوع برگزاری همایش دوم انجمن در شهر شیراز مطرح شدکه تصمیم گرفته شد انجمن ضمن
حمایت از برگزاری آن ،هرگونه کمک و رشیبانی که می تواند انجام دهد.

-9

موارد مورد ربرسی:

موارد/ریشنهاد هایی جهت اهداف برگزاری ریشنهاد گردید:



شناخت و معرفی توعید کنندگان شهرستان ارسنجان



شناخت و معرفی مدیران /کارشناسان دوعتی شهرستان ارسنجان



شناخت و معرفی رزشکان شهرستان ارسنجان



شناسایی و معرفی نخبگان شهرستان ارسنجان.



همدعی و همزبانی



ایجاد همایش های دو منظوره(کارگاه های تخصصی ینا ایجناد نمایشنگاهی در کننار

همایش)


ایجاد کار گروه های تخصصی از اعضا و شرکت کنندگان و تعیین مسئول کارگروه ها.



بررسی مشکالت فرهنگنی ارسننجان از جملنه عندم چناه مجلنه رینام شهرسنتان

ارسنجان/عدم وجود یک کتاب فروشی در شهرسنتان ارسننجان/عدم وجنود روزنامنه در
شهرستان ارسنجان.


معرفی کتاب تندیس خیال و تابلو سنگ و درخت آقای اسماعیل کشتکار.

آدرس دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان:
تهـران ،بزرگراه حكیم غرب  ،بعد از اشرفي اصفهاني  ،خروجي سهیلي قهرودی  ،خیابان وحید خجسته پور ،خیابان کاشفي نیک،
خیابان پائیزان  ،کوچه وحدت چهارم شمالي  ،پالك  31ساختمان آگاه
تلفكس:

)923( 99474944

کد پستي3941769793 :

وبسایت :

www.arsanjan.org

ایمیل :

info@arsanjan.org
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تاریخ1314 /01/82 :

معرفی نویسندگان ارسنجانی که توسط آقای سید عبداععلی هاشمی ریگیری می شود.

 -5ارائه ایده برگزاری همایش های تخصصی(به تفکیک گروه های شغلی)
 -7معرفی خانواده در همایش ها برای آشنایی بیشتر خانواده ها با یکدیگر( .بصورت کتبی ینا
شفاهی)
 -4یکی اهداف برگزاری همایش ها ،آشنایی خانواده ها با یکدیگر می باشد.
 -6تاکید بر جدیت ریگیری و ایجاد روحیه همدعی در شهرستان.
 -4ریشنهاد گردید که کلیه امور مربوط به همایش دوم به خنود عزینزان در شنیراز سن رده
شود.
 -39ریشنهاد حضور رزشکان ارسنجانی ،در بیمارستان ارسنجان ،حداقل ماهی یکبار.
 -33ارائه ایده حضور در شبکه های اجتماعی ()Whats App, Viber,...
 -32ارائه برنامه کاری جهت ایجاد همدعی و استفاده از ظرفیت های درون مردمی.
 -31استفاده از ظرفیت های جوانان.
 -39ارائه برآورد بودجه مورد نیاز سال جاری در جلسه آینده و ریگیری کمک های داوطلباننه
توسط آقای سجاد عباس نیا.
 -35روز قبل از همایش دوم شیراز برنامه کوهنوردی در ارسنجان گذاشته شود.
 -37یک برنامه مسافرت کوتاه یا طوالنی برنامه ریزی شود.
 -34انجام و ریگینری مسنائل مربنوط بنه ورزش در شهرسنتان و معرفنی جواننان ورزشنکار
شهرستان ارسنجان.
 -36کمک به رفع مشکالت راه های شهرستان.
 -34ریشنهاد عنوان "چاعشهای ریش روی شهرستان ارسنجان" برای همایش شیراز.
 -29بررسی مشکالت دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان ارسنجان.
 -23بررسی مشکالت جنگل.
 -22بررسی مشکالت دامداری و باغداری در کارگروه های تخصصی.
 -21شناسایی تیم اجرایی همایش دوم شیراز.
 -29شناسایی مزیت های نسبی شهرستان ارسنجان.
 -25ریشنهاد ایجاد راالیش کرومیت در ارسنجان(.معادن چشمه بید ارسنجان)
 -27کشت گیاهان دارویی در ارسنجان می تواند به عنوان شغل ریگیری شود.

آدرس دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان:
تهـران ،بزرگراه حكیم غرب  ،بعد از اشرفي اصفهاني  ،خروجي سهیلي قهرودی  ،خیابان وحید خجسته پور ،خیابان کاشفي نیک،
خیابان پائیزان  ،کوچه وحدت چهارم شمالي  ،پالك  31ساختمان آگاه
تلفكس:

)923( 99474944

کد پستي3941769793 :

وبسایت :

www.arsanjan.org

ایمیل :

info@arsanjan.org
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پ
مصوبات و یگیریهای
جلسه آتی

تاریخ1314 /01/82 :

ریگیری و ارائه مصوبات جلسات قبل

زمان جلسه آينده :

م كان جلسه آينده :

دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان-تهران ،موسسه آگاه

آدرس دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان:
تهـران ،بزرگراه حكیم غرب  ،بعد از اشرفي اصفهاني  ،خروجي سهیلي قهرودی  ،خیابان وحید خجسته پور ،خیابان کاشفي نیک،
خیابان پائیزان  ،کوچه وحدت چهارم شمالي  ،پالك  31ساختمان آگاه
تلفكس:

)923( 99474944

کد پستي3941769793 :

وبسایت :

www.arsanjan.org

ایمیل :

info@arsanjan.org

