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هب انم خدا

زمان :
م كان :

ساعت  03صبح روز جمعه سوم دیماه سال یک هزارو سیصد و نود پنج
دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان -تهران ،موسسه آگاه
خانم سهیال فروزانی،

حاضرين :
دستور جلسه

آقایان سید زین العابدین موسوی ،محمد مهدی اسکندری ،محسن نصیری ،مصطفی رحیمی ،سیید
حسام حسینی ،سید اسماعیل موسوی ،محمود رحیمی ،احسان (بهزاد) نصیری ،سیااد عایان نییا
محمدحسین نعمتی ،سعید رحیمی ،سیدحامد حسینی ،علیرضا نصییری ،محمید رحیمیی و حسیین
نعمت الهی
نحوه تشکیل ،انسجام بخشی و بکارگیری کارگروه ها

موارد مورد اشاره حاضرين:
 -1اگر بتوانیم اتفاقات مثات شهر را بصورت ادواری برگزار کرد و به مردم آگیایی و
شناخت کافی داد ،خودشان این موضوع را پیگیری نموده و آن را تادیل به کسب و
کا می کنند( .مانند سمینار استارت آپ یا جشنواره انار)
 -2میتوان مانند مراکز رشد دانشگاه یا روی یک موضوع چالشی شهرستان تمرکز و با
جذب بودجه از نهاد یای مربوطه نسات به برطرف کردن آن اقدام نمود.

موارد مورد ربرسی:

 -3بررسی چالش یا موجود شهرستان بصورت پروژه محوری عالوه بیر اشیتاا زاییی
برای جوانان ،به شهر تحرک بخشیده و باعث ایااد انگیزه در سایرین برای حضور و
مشارکت می شود.
 -4اگر یمایش یا و رویدادیا بتواند به درآمد ختم شود مانند جشنواره انار ،خود مردم
این موضوع را پیگیری خوایند کرد.
 -5شناسایی و تشویق استعداد یای ورزشی و سرمایه گذاری در این حوزه بمنظور ایااد
انگیزه.
 -6انامن می تواند در زمینه یای آگایی دادن ،شناخت و ساخت شاکه ارتااطی افیراد
با یکدیگر نقش پر رنگ تری ایفا نماید.

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
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 -7مقرر شد یک سمینار یک روزه/نیم روزه با مشارکت نهادیای مربوطه در رابطه بیا
گیایان نوین توسط مهندن مصطفی رحیمی (ساکن تهران) برگزار شود.
 -8جذب یمه افراد با یرتوانمندی و بکیارگیری و مشیارکت دادن آنهیا در حیوزه ییا
مختلف با توجه به تخصصی که دارند.
 -9میتوانیم خودمان روی یکی از طرح یایی که پیشنهاد میدییم سرمایهگذاری کنیم.
مثال بیاییم یمگی زمینی بگییریم و روی یکیی از محصیوتت کشیاورزی نیوین کیه
خودمان پیشنهاد میدییم سرمایهگذاری کنیم.
 -11درست کردن تقویم رویداد ارسناان و دعوت از سخنرانان موفق شهرسیتان جهیت
حضور و انتقا تاربه و دانش در حوزه یای مختلف.
 -11انامن میتواند در زمینه ایده پروری و ارائه ایده یا بیه افیراد در ارسیناان کمیک
نماید تا شاید روزی شخصی در ارسناان پیشقدم شود و ایین کیار را در ارسیناان
اناام دید
 -12معرفی و تشویق جوانان موفق شهرستان در زمینه یای مختلف علمی و شالی.
 -13پیشنهاد شد یمایش جوانان موفق ارسناانی برگزار کنیم تا بتوانیم الگو یای مناسای
برای جوانان معرفی کنیم (بهتر از کسانی دعوت شود که کار خود را با کاری سیاده
شروع کردهاند و یمچنین کار آنها بروز باشد تا یم موضوع برای جوانیان ملمیون
باشد و یم بتوانند با فرد موفق یمزاد پنداری کنند)
 -14میتوان با بیان سرگذشت افراد موفق به این نتیاه رسید که تالش و کوشش مثمر
ثمر است و میتواند ایااد انگیزه کند.
 -15برای موفق شدن در ارسناان باید زیرساخت علمی ،صینعتی ،اقتصیادی و ....ایایاد
کرد( .مانند مدرسه سعیدیه یا دانشگاه در دورهیای قال) با توجه و بررسی پتانسیل
یای موجود چه زیرساختی می توان به شهر اضافه کیرد کیه آینیده روشینی بیرای
جوانانمان داشته باشد.
 -16انامن میتواند جلساتی با نماینده شهرستان یا حتی سایر نماینیدگان اسیتان فیارن
برگزار کند و مسائل شهر را با آنها مطرح کند.
 -17توانمند سازی جوانان در حوزه یای مختلف علمی و کسب و کار با مشیارکت نهیاد
یای مربوطه( .آموزش و پرورش ،دانشگاه ،سازمان فنی و حرفه ای و)...
 -18پیشنهاد طراحی و رونمایی از تمار ارسناان ارائه گردید.

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
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مصوبات و یگیریهای
جلسه آتی

زمان جلسه آينده :
م كان جلسه آينده :

تاریخ0015 /03/30 :

پیگیری و ارائه مصوبات جلسات قال

از طریق سایت اطالع رسانی خواید شد.
دبیرخانه انامن دانش آموختگان ارسناان-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

