صورتجلسه هیاترییسه

کمیته فنی فناوری اطالعات
حاضرین:

محل جلسه :سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران

تاريخ1395/02/25 :

دبير جلسه :علی آذرکار

ساعت 15:00 :تا 16:00

 .1محمدرضا ميراسکندری (رييس)

علی آذرکار (سازمان نصر تهران)

 .2مرتضی مهدوی (نايبرييس)
 .3آزاده داننده (دبير)
غایبین:

- .1

شماره جلسه:

26

دستورجلسه:

 .1پيگيری فعاليتهای دبيرخانه کميته فرعی 27

موضوعات

 .1با توجه به بازنشستگی آقای مهندس ميراسکندری ،مقرر شد من بعد جلسات در محل دبيرخانه (سازمان نظام صنفی

مطرح شده:

رايانهای استان تهران) برگزار شود.
 .2در مورد عدم فعاليت مناسب دبيرخانه کميته فرعی  ،27آقای مهدوی موضوعاتی را به نقل از دبير مطرح کردند.
عدم پاسخگويی مناسب دبيرخانه ،مشکل اصلی اعالم شده توسط دبير کميته فرعی  27است.
 .3آقای آذرکار روند تعامل با کميته فرعی  27را از ابتدا توضيح داده و اشاره کردند هيچ درخواستی از سوی دبير
کميته فرعی فوق توسط دبير کميته اصلی بیپاسخ گذاشته نشده است.
 .4خانم داننده ،فعال بودن و خودجوشی دبير را يکی از ويژگیهای اين نوع فعاليتها برشمردند .ايشان اعالم کردند
انتظار داشتند در صورت بروز مشکل ،موضوع سريعاً توسط دبير کميته فرعی  27به هياترئيسه منتقل میشد ،تا
اقدام مناسب صورت میگرفت .پس از  8ماه از ابالغ دبيری و شروع رسمی فعاليتها ،اين اتفاق رخ نداده است.
 .5آقای آذرکار به صحبت تلفنی با خانم يحيايی (در آذر ماه  )1394اشاره کردند .ايشان اظهار داشتند که به خانم
يحيايی تاکيد شده بود که کميته فرعی با حداقل نيروها (افراد قابل دسترس) و حداقل فعاليت شروع شده و به
تدريج توسعه يابد.
 .6آقای ميراسکندری با توجه به اتمام فعاليتهای اين دوره از هياترئيسه در آبان ماه ،سازماندهی فعاليتهای کميته
فرعی  27را مهم و ضروری دانستند.

تصمیمات

 .1مقرر شد موضوع عدم فعاليات به دبير کميته فرعی  27منتقل شود( .نايبرئيس)

اتخاذشده:

 .2مقرر شد جلسه بعدی هياترئيسه به صورت فوری هفته آينده تشکيل ،و تکليف وضعيت دبيرخانه کميته فرعی 27
مشخص و نهايی شود.
 .3مقرر شد هماهنگی و برنامهريزی الزم برای برگزاری هياترئيسه در هفته آينده صورت گيرد( .دبير)
 .4مقرر شد اطالعاتی که برای خانم يحيايی ارسال شده ،برای آقای مهدوی مجدداً ارسال شود( .دبير)

امضای حاضرین:

صفحه  1از 1

