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 2 از 1 صفحه

 12:77  ساعت: 22/70/1077تاریخ:  3جلسه شماره  شماره جلسه:

 نفر   11تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان مکان:
 زبردستعلی اصغر جناب آقای  رئیس:

 جمشیدی جناب آقای حمیدرضا دبیر:

 دستور جلسه

  انتخاب رئیس کمیسیون -1

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 
پژوهش و ، بهرامی به عنوان رئیس کمیسیون آموزش  دیحم آقای نتخاب جنابا

 اطالعات فناوری
 62/03/1406 بهرامیحمید جناب آقای 

6 
کمیته آموزش ، بهره وری ، تعامل صنعت و دانشگاه و مسئولیت   پیشنهاد تصویب

 به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان همدان اجتماعی
 هیأت رئیسه کمیسیون

10/8/1400 

3 
و  تیفیک یها ستمیس تیری، مد یپژوهش ، فناور تهیکم بیتصو شنهادیپ

 استان همدان یاتاق بازرگان سهیرئ أتیاستاندارد به ه نیتدو
 هیأت رئیسه کمیسیون

10/8/1400 

 تاریخ دستور جلسه بعد

 بیان اخبار بروز در حوزه آموزش -1

 نیاز سنجی آموزش -2
73/70/1077 

 : (کارشناسان، مشاورینمدعوین جلسه بعد )مسئولین، 
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 شرح مذاکرات:

زبردست ریاست محترم اتاق بازرگانی استان همدان به ایراد سخنرانی پرداخته و در جهت اصول و مهندس در ابتدا جناب آقای 

یا گانی باید عضو اتاق بازرریاست کاندید  ضمن تأکید بر این مهم کهنحوه انتخاب فرد اصلح ، کمیسیون  ایفمسائل و همچنین وظ

 .ند مطالبی را بیان فرمودباشد دارنده کارت بازرگانی 

لزوم تأئیدیه یید کمیته جدید روند تأدر مورد کمیسیون را توضیح و  اضافه شدن کمیته دیگر در بطنکمیته ها و  ایشان نحوه ایجاد

 کمیسیون های دیگر باشند.سایر  موزش باید کمکآند .همچنین کمیسیون هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان را خاطر نشان شد

جناب آقای حمید رضا جمشیدی،سرکار خانم خانلرزاده ، جناب آقای  بهرامی ،حمید در ادامه انتخابات شروع گردیده و جناب آقای 

 مادگی نموده اند .رئیس کمیسیون ( اعالم آانتخابات ای )اعتصام به عنوان کاندید

و محترم کمیسیون  ءخیر مقدم به اعضاضمن عرض بهرامی به ایراد سخنرانی پرداخته و در ابتدا  دیحمدر ادامه جناب آقای 

ر مجموعه کمیسیون کمیته های زیخصوص در نسترن شریفی یشین این کمیسیون سرکار خانم قدردانی فراوان از ریاست پ

 .را داشتندبه کمیسیون هر ایده و نظر سازنده ای ائه رااز اعضای محترم تقاضای همکاری و نیز  و همچنین مطالبی را اظهار داشتند

 یید اتاق بوده است مد نظر قرارگرفت :میته هایی که در سالهای پیش مورد تأدر ادامه اسامی ک

 تعامل صنعت و دانشگاه و مسئولیت اجتماعی، بهره وری ، موزش کمیته آ  - 1

 تدوین استاندارد . ستم های کیفیت و مدیریت سی ، فناوری، کمیته پژوهش  -2

 محترم در کمیته ها وجود ندارد .که هیچ محدودیتی جهت عضویت اعضاء 

عضو گردد هیئت رئیسه در کمیته ها حضور داشته و  ءو همچنین جناب آقای ابراهیمی خاطر نشان نموده اند که حتما یکی از اعضا

فناوری و مدیریت سیستم های کیفیت و تدوین  ، ، سرکار خانم خانلرزاده عضو کمیته پژوهشکه پیرو صحبت های ایشان

 استاندارد و همچنین جناب آقای اعتصام نیز عضو کمیته آموزش بهره وری تعامل صنعت و دانشگاه اعالم آمادگی نموده اند .

ری تعامل وادگی خود را در کمیته آموزش بهره مجلسه جناب آقای ذهبی نیز اعالم آ حاضر در ءالزم به ذکر است از بین اعضا

 صنعت و دانشگاه و مسئولیت اجتماعی اعالم نموده اند .

سرکار  -جناب آقای مهندس زبردست ، دبیرکل محترم اتاق  -در پایان از زحمات ریاست محترم اتاق بازرگانی استان همدان 

 را داریم . تشکر و قدردانیکمال جناب آقای ابراهیمی  -خانم مهندس ایزدی و مسئول محترم کمیسیون تشکل ها 

  

 

 


