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 تاریخ مسئول شرح

با حضور نماینده جهاد  ای درخصوص طرح ملی مشاغل خانگی مقرر شد جلسه 1
 شود.جهت توضیح و بررسی طرح برگزار دانشگاهی 

 11/11/99 دبیر کمیسیون

مسئول کمیته  مقرر شد وبیناری با محوریت مسئولیت اجتماعی برگزار شود. 2
مسئولیت اجتماعی و 

واحد آموزش اتاق 
 همدان

بهمن ماه 
99 

 تبیین الزامات درباره پژوهشی طرحبررسی بر با توجه به دستورجلسه مبتنی  3
ای اعضای کمیسیون جهت ارائه مقرر شد طرح فوق بر  توسعه هفتم برنامه

 نظرات و پیشنهادات ارسال شود.

 11/99/ 31 دبیر کمیسیون

همچنین با توجه به شرح وظایف مشترک کمیته پژوهش کمیسیون آموزش و  4
کمیته عارضه یابی کمیسیون صنایع مقرر شد جلسه ای جهت بررسی موارد 

لین هر دو کمیته مشترک و اقدام جهت انجام طرح پژوهشی با حضورین مسئو
 برگزار شود.

 11/11/99 دبیرکمیسیون

 12:11:  ساعت  23/11/1399 : تاریخ  9:جلسه شماره

  آنالین:مکان  
 

 نفر 11 :  حاضرین تعداد

نفر حضوری )هیأت رئیسه و  1
 نفر آنالین 11مسئولین کمیته ها(/ 

 سرکار خانم شریفیرییس جلسه: 
 : سهیال بیاض فرکارشناس دبیرخانه
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 کانال از پژوهشی کار که هایی واحد مالیاتی معافیت دستورالعملمقرر شد  1
 انجام میدهند در کمیسیونهای اتاق همدان اطالع رسانی شود دانشگاهها

 1/11/99 دبیر کمیسیون

 

 شرح مذاکرات:

"کمیسیون ها متمرکز بر وظایف خود جهت ارسال با بیان اینکه  اتاق همدانآقای نجفی مسئول دبیرخانه کمیسیون های 

باشند" اظهار نمود "کمیته پژوهش معطوف به  مسائل و مشکالت به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 هدف در امر پژوهش و جمع آوری طرح های پژوهشی سایر کمیسیون ها عمل نماید."

واحد در این  061ید بر "اطالع رسانی سامانه تاپ" خاطرنشان ساخت "خانم شریفی رئیس کمیسیون با تأک

 سامانه ثبت نام نموده اند.

یکی از نکات قابل توجه در آقای خرمروئی مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی کمیسیون نیز با اشاره به اینکه "

مسئله امنیت در حوزه اجتماعی و اخالقی، اقتصادی و ... موضوع زنان است" افزود "بحث مسئولیت اجتماعی 

 در اولویت کمیته می باشد."

 ایشان همچنین به "برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص" تأکید نمودند.

برگزاری  و جهت برنامه ریزی زیرمجموعه های کمیته و کمیسیونها لیست" خرمروئی خواستار ارسال

 مسئولیت اجتماعی" شد.وبینارهای مرتبط در حوزه 

خانم خانلرزاده نایب رئیس کمیسیون و مسئول کمیته پژوهش خواستار "جلوگیری از موازی کاری در فعالیت 

 کمیسیونها و کمیته های زیرمجموعه" شد.

 حوزه در اقتصادی فعالین طرف از پژوهشی های طرح اعالم" خواستار کمیسیون پژوهش کمیته مسئول همچنین

 ."   شد کمیته این به موارد رسای و تولید

طرح ملی مشاغل توضیحاتی درخصوص " نیزآقای رضویان مدیر تحقیق و توسعه شرکت سیمان هگمتان 

استان کشور  9ارائه داد و اظهار نمود "نماینده این طرح در استان همدان جهاد دانشگاهی می باشد و در خانگی" 

 اجرایی شده است."

 همچنین و استانداردها افزایش" جمله من توسعه هفتم برنامه درخصوص را خود اتپیشنهاد اعضا جلسه این در

 به را خود پژوهشی های طرح ارائه و دانشگاه با ارتباط که اقتصادی بنگاههای به دولتی های مشوق طرح

 .شد مطرح" دهند قرار اولویت در دانشجویان
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 خصوص این در وبیناری" اعضا خواستار برگزاری عیاجتما مسئولیت کمیته فعالیت به توجه با جلسه ادامه در

 مسئولیت حوزه در خود وظایف با خصوصی بخش در باالخص مسئوالن و مدیران تبیین و آشنایی جهت

 شدند." اجتماعی

شایان ذکر است در این جلسه کتاب "مدیریت سازماندهی، رهبری و کنترل اثر جیمزای جهت بررسی فصل 

 معرفی شد . می باشد"اجتماعی چهارم که مختص مسئولیت 


