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 3 از 1 صفحه

 ظهر 12  ساعت: 05/1000/  13 تاریخ 2 شماره جلسه:

 نفر   10تعداد حاضرین:  و آنالین سالن جلسات اتاق همدان مکان:

 قهرمانیمریم سرکار خانم  رئیس:

 جناب آقای حمیدرضاجمشیدیدبیر:

 دستور جلسه

 تعیین و تدقیق کمیته های کمیسیون آموزش  -1

 ه های مصوب انتخاب مسول کمیته ها و عضو گیری برای کمیت -2

 هم اندیشی در خصوص شاخص های موثر در راستای ایجاد سامانه کمیسیون آموزش -3

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

 بنیان دانش و نوین های کار و کسب ، وری بهره ، مسئول کمیته : آموزش

 

 به مدت دوسال جناب آقای وثاق

2 

 به مدت دوسال جناب آقای فرنام   دانشگاه و صنعت تعامل ، فناوری ، مسئول کمیته : پژوهش

3 

 مسئول کمیته فرهنگ  ، رسانه و مسئولیت اجتماعی  

 

 به مدت دوسال جناب آقای کلوندی

 تاریخ دستور جلسه بعد

 

  کمیته های کمیسیون آموزشهر یک از بررسی اهداف  -1

 نیازسنجی آموزش -2

10/00/1000 

 سان، مشاورین(:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشنا

 بنیان دانش و نوین های کار و کسب ، وری بهره ، جناب آقای وثاق مسئول کمیته : آموزش

 دانشگاه و صنعت تعامل ، فناوری ، جناب آقای فرنام  مسئول کمیته : پژوهش

 جناب آقای کلوندی مسئول کمیته فرهنگ  ، رسانه و مسئولیت اجتماعی  
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 )شرح مذاکرات جلسه(

کمیسیون آموزش موارد دستور جلسه محترم دای جلسه دبیر محترم جلسه آقای حمیدرضاجمشیدی ضمن خوش آمد گویی به اعضا در ابت

  چون :همرا اعالن نموده اند که مواردی 

  آموزش کمیسیون های کمیته تدقیق و تعیین -1

  مصوب های کمیته برای گیری عضو و ها کمیته مسول انتخاب -2

 آموزش کمیسیون سامانه ایجاد راستای در موثر های شاخص خصوص رد اندیشی هم -3

 ذکر گردید.

به ایراد سخنرانی پرداختند و ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضا آموزش در ادامه سرکار خانم قهرمانی ریاست محترم کمیسیون 

که این موارد همچون  :آموزش قرار دادند ت  ها را مورد بحث لویومحترم در باب آموزش ، موارد کلی  نسبت به نیاز سنجی ها و ا

همه این دوره ها به صورت آنالین  ثبت نام و ، توسط اتاق بازرگانی تدوین شده است  دوره تشکلی می باشد و22دوره بنگاهی و 22

جهت هر مود و نیز توان فایل آن دوره را  از طریق سامانه اتاق دانلود ن سپس  برگزار خواهد شد ودر انتهای هر دوره آموزشی ، می

سیون آموزش با همکاری اتاق بخشی از سامانه اتاق به نام آموزش و پژوهش به اختصار جهت ارائه یروند فعالیت کم چه بهتر شدن

سرکار خانم بیاض فر دبیر محترم آموزش به ایراد سخنرانی این موضوع ، در ادامه که امکانات و فعالیتهای اتاق ایجاد خواهد گردید

 .نمایند رسانی که در صورت نیاز هر دوره آموزشی اعضا از طریق کمیسیون آموزش به اتاق اطالع نموده انده و اعالم پرداخت

 از اعضاء محترم ، تقاضای پیشنهاد جهت ارتقاء این بخش از سامانه را خواستار شده اند. سرکار خانم قهرمانی   در ادامه

که در این جلسات با توجه  شدار که به صورت آنالین و حضوری برگزار گردیده بود اشاره ادامه به برگزاری چند جلسه وبین و نیز در

 به پتانسیل ها و ظرفیت هایی که برای مجموعه های مختلف وجود دارد در دو بخش پژوهش در نظر قرار خواهد گرفت  :

 دن این نیاز وجود دارد :بخش اول : اگر واحد صنعتی نیاز به پژوهش دارد سه راه برای اعالم و برطرف کر

  RFPارسال فرمهای پروپزال به نام -1

 WWW.SAJED.MSRT..IRاعالم نیازها از طریق سامانه ای جهت نیاز پژوهشی با نام   -2

 جهت اعالم نیاز  www.iranetop.irاستفاده از سامانه  -3

توانند یک سری مطالبات را انجام دهند  به طور مثال می بخش دوم : واحدهایی که از نظر ظرفیت و پتانسیل های موجود خود می 

توان به جلسه ای که به دعوت جناب آقای  اسدی  در مرکز مطالعات کشاورزی داشته ایم اشاره نمود که در این جلسه تصویب 

فعی و همچنین همکاری فی ما بین در بخش پژوهش با آن مجموعه صورت گرفت و یا در جلسه ای دیگر با حضور جناب آقای شا

 جناب آقای قاسمی رئیس مرکز تحقیقات اتاق  ایشان نوید ایجاد مرکز تحقیقاتی را در اتاق اعالم نموده اند .

در ادامه سرکار خانم بیاض فر دبیر محترم آموزش به ایراد سخنرانی پرداخته و اعالم کردند که در صورت نیاز هر دوره آموزشی 

 .ه اتاق اطالع دهنداعضا از طریق کمیسیون آموزش ب

سپس سرکار خانم قهرمانی به بررسی عناوین کمیته ها پرداختند و از اعضا جهت اصالح و یا تعیین این عناوین در قالب پیشنهاد 

 خواستار شدند .

کمیته  در ادامه جناب آقای پیروز پیشنهاد جابجایی کلمات در عنوان کمیته مسئولیت اجتماعی ، فرهنگ و رسانه و اصالح آن به

فرهنگ ، رسانه و مسئولیت اجتماعی را بازگو نموده اند که مورد موافقت اکثریت اعضا قرار گرفت .ایشان در ادامه خواستار 

توضیحاتی جهت مرتبط بودن اسامی هر عنوان در کمیته بودند که دبیر محترم جلسه آقای جمشیدی جهت برطرف کردن این ابهام 

اعالم نموده اند که : با توجه به محدود بودن تعداد عناوین کمیته ها در هر کمیسیون می توانیم به به ایراد سخنرانی پرداخته و 
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ید ایشان در عناوین کمیته ها بر دو مورد : مسئولیت اجتماعی و بهره وری ایراد سخنرانی پرداختند و تاکبه جناب آقای کلوندی در ادامه جلسه 

 در کمسیون آموزش بود  . 

 در ادامه جناب آقای اعتصام نایب رئیس محترم  کمسیون آموزش با ایراد سخنرانی خود به ایجاد بخشی از فضای سامانه اتاق برای فعالیتهای

زش پرداختند که با استفاده از آن صنایع استان می توانند در داخل این سامانه اعالم نیاز جهت زیر ساختها و تهیه دستگاه یا کمسیون آمو

مانه طرحهای مورد نظر خود را داشته باشند و با متناسب با این نیاز افرادی که اعالم آمادگی جهت بر طرف کردن این نیاز را دارند در این سا

فی نمایند.به معنای کلی می توان گفت کسی که کننده کار است را ما میتوانیم به کسی که نیازمند آن موضوع است معرفی خود را معر

 نماییم.

در ادامه ،انتخابات جهت معرفی کمیته های مورد نظر توسط ریاست محترم جلسه انجام گرفت و هر یک از کاندیدا به صورت جداگانه خود را 

 انتها با انتخاب اعضا :معرفی نموده و در 

 بنیان دانش و نوین های کار و کسب ، وری بهره ، جناب آقای وثاق مسئول کمیته : آموزش

 دانشگاه و صنعت تعامل ، فناوری ، جناب آقای فرنام  مسئول کمیته : پژوهش

 جناب آقای کلوندی مسئول کمیته فرهنگ  ، رسانه و مسئولیت اجتماعی  

 انتخاب شدند . جهت مسئولیت کمیته ها

 

 


