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 دستور جلسه :

 ارائه گزارش عملکرد کمیته های تخصصی کمیسیون و نقطه نظرات اعضای محترم کمیسیون -1

 الیت آقای رضایی در زمینه طراحی سایت های کسب و کار معرفی فع -2

 بهره مندی از توصیه های دبیر کل محترم اتاق همدان سرکار خانم ایزدی -3

 جمع بندی مباحث مطرح شده توسط هیأت رئیسه محترم کمیسیون -4

 مصوبات:

 ردیف

 
 مصوبات

 برگزار شود.مقرر شد جلسه آتی کمیسیون در محل پارک علم و فناوری استان همدان  1

، همچنین مقرر شد بازنگری در فعالیت مسئولین کمیته ها و در صورت نیاز انجام تغییراتی در بخش مسئولین کمیته ها 2
درخصوص شروع فعالیت کمیته مخترعین، جناب آقای بهرامی نامه ای جهت اطالع و دستور ریاست اتاق همدان ارسال 

 نمایند.

بکارگیری عنوان استاندارد و عرف اتاق های کشور م کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با توجه به تذکر دبیر محتر 3
 جهت کمیسیون تحت عنوان :

 "کمیسیون جوانان و کسب و کارهای دانش بنیان "                                      
 د ادامه خواهد داد .عالیت خوان بازرگان ذیل همین کمیسیون به فالزم بذکر است کمیته بانو

به منظور تفکیک و جذب اعضای جدید توسط سرکار خانم بیاض فر تهیه لیست اعضای معتبر و غیر معتبر اتاق استان  4
کمیسیون جوانان با توجه به ضرورت ایجاد جهش در همکاری فی مابین اتاق و جوانان فعال دارای کارت بازرگانی یا 

 عضویت 

 

 11:11:  ساعت  8/4/1311 : تاریخ  6:  جلسه شماره

  سالن جلسات اتاق همدان:مکان  
 

 1 :  حاضرین تعداد
 مهندس حمید بهرامی:  س جلسهرئی

 تنظیم کننده: سهیال بیاض فر
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 شرح مذاکرات:

 هر بکارگیری مورد در بحث ضمن شد آغاز مخترعین کمیته گزارش ارائه با که نشست این در

 باشند می دارا را کمیسیون این در عضویت شرایط که بازرگانی اتاق رسمی اعضای بیشتر چه

 .شد نظر تبادل کمیسیون عملکرد در تحول بر مبنی حضار پیشنهادات اخذ به نسبت

 ضمن بنیان دانش وکارهای کسب  و کمیسیون جوانانمحترم می رئیس بهرا حمیدجناب آقای  همچنین

 آتی جلسه برگزاری پیشنهاد همدان فناوری و علم پارک مجموعه با بیشتر چه هر تعامل بر تاکید

 و پارک محترم نماینده استقبال مورد که نمود مطرح پارک محل در را اعضا حداکثری حضور با

 .قرار گرفت کمیسیون اعضای

 فعالیت حوزه کامل معرفی به اقدام کمیسیون جدید عضو رضایی محمدمهدیجناب آقای  نینهمچ

 در آتی های آموزش ارائه امکان و بنیان دانش کارهای و کسب برای سایت طراحی اهمیت و خود

 . نمود ارائه اعضا مندی بهره هدف با سئو بحث

 با کمیسیون پذیر مسئولیت اعضای و هجلس در حاضر کمیته ارزنده گزارش بیان توجه با پایان در

 .شد تقدیم ای جوایزارزنده اعضا از دونفر به حاضرین انتخاب

 

 


