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هب انم خدا

زمان :

م كان :

ساعت  39صبح روز جمعه پانزدهم آبان ماه سال یک هزارو سیصد و نود چهار

دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان -تهران ،موسسه آگاه
خانم ها سهیال فروزانی ،ریحانه موسوی و مرضیه قائدی

حارضين :

آقایان سید محمد حسین (محمود) حسینی ،محمد حسین شیرازی ،سید زینن اععابندین موسنوی،
محمدمهدی اسکندری ،محسن نصیری ،محمد جواد رضایی ،سید مجتبی پورهاشنمی ،سنید حسنا
حسینی ،سید اسماعیل موسوی ،محمود رحیمی ،محمد حسین نعمتی ،سجاد عباسنیا ،سعید رحیمی،
محسن نصیری ،محمد رحیمی و حسین نعمت اعهی

موارد مورد اشاره حارضين:

 -3معرفی جناب آقای مهندس منصوری از خیرین ایرانی مقیم آمریکا که دارای یک موسسه
خیریه می باشند و در زمینه خانه سازی ،موارد شنهری ،امنور جنگنل و مرتنر داری و.....
فعاعیت دارند.
 -2اعال نیاز به یک زمینه  09تا  399هکتاری جهت احداث ساختمان برای افراد بی خانمان

موارد مورد ربرسی:

توسط مهندس منصوری.
 -1ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری توسط توسط جناب مهندس منصنوری بمنونور پاکسنازی و
الیه روبی جنگل ها ،کاشت نهال در زمین های شور و کاشت گیاهان دارویی.
 -9اعال فراخوان عمومی برای رای گیری و تعیین نماینده و مسئول انجمن دانش آموختگنان
ارسنجان در شهرستان ارسنجان بمنوور تشکیل هیئت اجرایی و کمیته ها در ارسنجان.
 -0در رابطه با برگزاری همایش یکروزه استارتاپ در دی ماه سال جاری بحث و گفتگو شند
ومقرر شد که آقایان محمدجواد رضایی ،محسنن نصنیری ،حسنین نعمنت اعهنی و خنانم
مرضیه قائدی پیگیری های الز را از آقای مصطفی رحیمی ( شورای شهر) انجا دهند.
 -7هدف برگزاری همایش استارتاپی بمنوور فرهنن

سنازی و آمناده سنازی دهنن داننش

آموختگان ،جوانان و خبرگان جهت شتاب دهی به ایده ها جهت اجرایی شدن.

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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 -4ارئه مقاعه استارتاپی طراحی شده توسط خانم قائدی جهت درج در سنایت انجمنن داننش
آموختگان ارسنجان.
 -6برگزاری جلسه مجازی در سایت جهت موضوع برگزاری همایش استارتاپی دیماه توسنط
جناب آقای محمدجواد رضایی.
 -4ارائه پیشنهاد جهت انتخاب دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجان بمنونور ممینز شنرکت هنای
دانش بنیان در شمال فارس.
 -39تقذیر تشکر از نفرات برگزار کننده جشنواره اننار در ارسننجان همنراه بنا قرائنت اسنامی

پ
مصوبات و یگیریهای
جلسه آتی

زمان جلسه آينده :

م كان جلسه آينده :

نفرات.

پیگیری و ارائه مصوبات جلسات قبل

از طریق سایت اطالع رسانی خواهد شد.

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

