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  رانياتوسعه مهندسي و  يمل يتوسعهي نهيزم در كانون تيمامور يهيانيب

  كانونشوراي عالي  29/9/1398مصوب 

مهندسي كشور  يي ملي و توسعهنقش كانون در توسعهتوجه به پيرو تشكيل شوراي عالي دوره پانزدهم كانون 
جلسه شوراي  در ادامه در دومينقرار گرفت. ورد توجه شورا مبود كه  ياز محورهايي كانون مذكور در اساسنامه

باشد به تصويب شورا رسيد و  گفتهاي پيشتوسعهدو امر گيري كانون در اي كه نشانگر جهتتدوين بيانه يعال
ندس امام جمعه زاده، مهحامد فرزانه، دكتر اورنگ انصاري، دكتر محمدرضا كميته اي مركب از آقايان مهندس 

رفيعي طباطبايي به سيد رضا كناني و مهندس كوزه رايشهرناصرنيا ، مهندس هرمز حميد مسگرپور، مهندس 
   همراه كليه اعضاي هيات مديره كانون و رييس شوراي عالي مامور تدوين بيانه فوق شدند.

هاي كانون، الت و ظرفيتجلسه فشرده با در نظر گرفتن ماموريت و رس 4ي مزبور در نهايت پس از برگزاري كميته
اين متن در جلسه مورخ را تدوين كرد.  رانياتوسعه مهندسي و  يمل يتوسعهي نهيزم در كانون تيمامور يهيانيب

) و مقرر شد كه براي نظرخواهي به 1شوراي عالي طرح و با اصالحاتي به تصويب رسيد (پيوست  29/9/1398
  قضاوت اعضاي محترم كانون گذاشته شود.

و همچنين  در اين خصوص )2(پيوست  آخونديعباس دكتر  مباني مورد توجه كميته متن پيشنهادي 
  بود. )3(پيوست  هاي مندرج در اساسنامه كانون و سند مباني برنامه راهبردي كانونماموريت

رسد. كانون ميبه استحضار اعضاي محترم ها به همراه ساير پيوستماموريت به شرح پيوست  ياين بيانيهاكنون 
ميل زير شود نظرات خود را در خصوص اين سند به كميته تدوين با آدرس ايها و آقايان عضو تقاضا مياز خانم

نظرهاي خود را به آدرس كميته ارسال دارند. كميته هفته فرصت دارند تا نقطه 5اعالم فرمايند. اعضاي محترم 
مورد بررسي قرار خواهد داد و نتيجه را در شوراي عالي كانون  نظرهاي رسيده را ظرف دو هفتهگفته، نقطهپيش

اميد است با نقش طرح خواهد كرد و نتيجه را مجددا از همين طريق به سمع و نظر اعضاي محترم خواهد رساند. 
و مهندسي نهاد فارغ التحصيلي نهادهاي مردماي مهندسي، ساير حرفههاي منجآفريني كانون فني در كنار ان

  رشد و اعتالي مهندسي ايران زمين باشيم.ي ملي و توسعهشاهد ايران هاي مهندسي ساير دانشگاهچنين هم

  بيانيه ماموريت  متن _ 1پيوست 

  آخوندي عباس متن پيشنهادي دكتر  2پيوست 



  مباني برنامه استراتژيك كانون 3پيوست 


