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 دستور جلسه

 ارائه گزارش مربوط به وب سايت جديد انجمن. 6

 هاي انجمن تقويت ارتباط با شاخه. 0

 اقدام كننده مصوبات جلسه

در اين زمينه پس از بررسی . مربوط به وب سايت انجمن توسط خانم رضائی ارائه شددموي . 6

صورت گرفته موارد و پيشنهادهايی توسط آقاي دكتر سعيد اسدي و آقاي مسعودي به شرح زير ارائه 

در اين زمينه مقرر شد تا موضوع توسط تيم كارشناسی مربوطه بررسی و نتيجه در جلسه بعد . شدند

 .دارائه شو
 . كلمه علمی به نام انجمن در بنر اضافه شود -

تر  تر و مشخص هاي راهنما شفاف بخش عضويت و حساب كاربري سايت با گذاشتن پيام -

 .شود

ها  اند و منوهاي مربوط به كميته كه منوهاي اصلی حذف شده ها كميتهصفحات مربوط به در  -

اند مشكل راهبري در سايت وجود دارد و بايد نسبت به اصالح آن اقدام  جايگزين شده

هاي متواول  ها، برخی از منوها مانند ارتباط با ما، نقشه سايت و پرسش اكثر وب سايت. نمود

هاي مروبوط به بخشی خاص مانند صفحات كنند و منو را در بخش پايين صفحه ارائه می

 .دهند ها را در منوي رديفی در باالي صفحه نمايش می كميته

ها و هيات مديره  ها، دعوت به دو جلسه مشترك كميته مقرر شد براي تقويت ارتباط انجمن با شاخه. 0

آقاي در اين خصوص قرار شد . هاي ارسال شود و نيز گزارش اين دو جلسه براي روساي شاخه

ها را براي سركار خانم اسدي و كميته روابط عمومی ارسال  مسعودي نشانی پست الكترونيكی شاخه

 .كنند

 

مهدي   نسا رضائی،. 6

عليپور حافظی، ابراهيم 
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آقاي مسعودي، خانم . 0

 دكتر اسدي

 


