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 مصوبات:

 ردیف

 

 تاریخ مسئول شرح

تشکیل کمیته آینده پژوهی توسط خانم خانلرزاده مطرح شد و مقرر شد پیشنهاد  1
 طرح توجیهی مکتوب ارائه شود.

 22/8/99 خانم خانلرزاده

مقرر شد دوره های آموزشی ابتدای هر ماه اطالع رسانی شود تا اعضا برنامه  2
 ریزی حضور خود را انجام دهند.

واحد آموزش 
 اتاق همدان

- 

ر خانم شریفی طرح تاپ را به طور مکتوب به اتاق معرفی و مقرر گردید سرکا 3
 اعالم نمایند.

سرکار خانم 
 شریفی

22/7/99 

مقرر گردید مصادیق مسئولیتهای اجتماعی شرکتی و نیز دوره های آموزشی  4
 مرتبط به اتاق همدان اعالم شود.

آقای 
 خرمروئی

22/7/99 

 شرح مذاکرات:

 11:00:  ساعت  1/8/1399 : تاریخ  8:جلسه شماره

  آنالین:مکان  
 

 18 :  حاضرین تعداد
 سرکار خانم شریفیرییس جلسه: 

 دبیر: سهیال بیاض فر
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رئیس انجمن موسسات آموزشی استان همدان به ارائه برنامه های  آقای غیائی نایبدر ابتدای جلسه 

 آموزشی خود پرداختند و درخصوص برگزاری دوره های آموزشی اعالم آمادگی نمودند.

به اعالم برنامه ها و مسائل و مشکالت سپس آقای خرمروئی مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی کمیسیون 

پرداخت و اظهار نمود رضایت و کارآیی در اموزش هایی که انجام می شود مورد سنجش قرار گیرد و 

 همچنین پیشنهاد دادند دوره های آموزشی مرتبط با مسئولیت اجتماعی برگزار شود.

ئولیت اجتماعی شرکتی را خواستار آقای نجفی مسئول دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان تمرکز بر مس

 شد.

گفتند این طرح از طریق فراخوان اطالع خانم شریفی رئیس کمیسیون نیز به معرفی طرح تاپ پرداختند و 

 رسانی می شود.

در ادامه بیاض فر کارشناس واحد آموزش اتاق همدان به ارائه گزارش عملکرد این واحد پرداخت و جهت 

آمادگی  اعالم اتاق همدانسهمیه آموزشی  33در سال جاری با توجه به تعداد برگزاری دوره های آموزشی 

 نمود.

همچنین آقای وحیدی منش نماینده اتاق اصناف استان همدان خواستار توزیع کتب مربوط به آموزش بین 

 اعضا شد و نوع آموزش و تخصصی بودن و در دسترس بودن را تأکید نمود.

 

 

 

 


