
 1388سال  –عملكرد دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  1388بهار 

  23/1/1388 تاريخ) درمان معاونت(دانشگاه هاي معاونت و صنعت با ارتباط دفتر بين ما في ارتباط تقويت راستاي در  انديشي هم جلسه •
   15/2/1388  تاريخ      فاضالب و آب اداره و دانشگاه بين ما في نامه تفاهم انعقاد و  همكاري راهكارهاي بررسي  جلسه •
   صنعت با ارتباط درخصوص  دانشگاه حقوقي نماينده و ستاد مديران  و دانشگاه  رياست با  ها دانشكده صنعت با ارتباط كميته اعضا جلسه •

  29/2/1388 تاريخ
  5/3/1388 تاريخ در  محيط بهداشت التحصيل فارغ شرف در دانشجويان براي كارآفريني آموزشي كارگاه اولين برگزاري و ريزي برنامه •
  12/3/1388 تاريخ صنايع نياز به پاسخگوئي جهت خصوصي بخش و دانشگاه مشترك توانمنديهاي از استفاده راهكارهاي بررسي جلسه •

  24/3/1388 پژوهشي طرح به تبديل براي  كاشان شهرداري هاي پروژه پيگيري و شهرستان دانشگاههاي صنعت هميار كميته جلسه

                               1388 بستانتا

        آينده ترم در دانشجويان    براي آفريني كار هاي دوره براي كارآفريني دفتر با هماهنگي •
  آزمايشگاه بعنوان  دانشگاه آزمايشگاههاي معرفي  براي  صالحيت تائيد بررسي  جهت  ها معاونت و ها دانشكده سرپرست به الزم مكاتبات •

    بهداشت وزارت دارو و غذا نظارت اداره يا و استاندارد اداره مجوز با  همكار يا و جازم
    صنعت با آنها   ارتباط  برقراري نحوه درخصوص دانشگاه  مختلف واحدهاي هاي توانمندي معرفي بروشور تهيه براي پيگيري •
 ضورح با  يانمجر  توسط  شهرداري طرخهاي پروپوزال ارائه جهت  وبيدگل آران و كاشان دانشگاههاي صنعت هميار كميته جلسه تشكيل •

  كاشان شهردار
   ساميار شركت از قرارداد مبلغ از بخشي وصول جهت پيگيري •

  1388 پائيز

  استاندارد اداره به همكار آزمايشگاه معرفي جهت ها دانشكده آزمايشگاه كنان كار و بامسئول انفرادي و چهره به چهره آموزش •
    شد ارسال كاشان جديد شهردار براي ه رسيد طرحهاي •
     مخابرات شركت كاركنان پزشكي معاينات انجام پيگيري •
    كاشان فاضالب و آب شركت به فاضالب و آب زمينه در صنعت با ارتباط دفتر بروشور ارسال و تهيه •
   ساميار شركت كاركنان استخدام از قبل آزمايشات هاو گرافي انجام براي نفره 207 بعدي لبست پيگيري •
  دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر توسط پژوهش هفته گراميداشت در عكس نمايشگاه •
 آقاي گذشته سال در(كاشان ازشهرداري پناه رحمت مهندس آقاي به هديه بانكي كارت و لوح تقديم با صنعت با ارتباط در پژوهشيار انتخاب •

 .)بود شده انتخاب كاشان صنعتي تحقيقات و استاندارد اداره از آرين مهندس

  1388زمستان 

   كارخانجات و دولتي ادارات و شركتها به دانشگاه توانمنديهاي بروشور ارسال •
   شود ارائه دانشگاه ازخارج كه هائي پروژه درخصوص 60-40 به معروف قانون پيگيري •
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    صنعت با ارتباط دفتر جديد سرپرست بهرامي مهندس عرفيم •
30 به دانشگاه  صنعت با ارتباط باالسري افزايش • َ%  
  كاشان فاضالب و آب شركت با نامه تفاهم پيگيري •
  ساميار شركت امور پيگيري ادامه •
   كاشان دانشگاه در  فناوري نانو تحقيقات  يگيريپ •
  كاشان دانشگاه در كارآفريني سمينار در شركت •
  صنعت ارتباط شوراي تشكيل جهت پيگيري •
  صنعت ارتباط اجرائي و تحقيقاتي طرحهاي بررسي كميته تشكيل جهت پيگيري •
  كاشان شهرداري طرحهاي پيگيري ادامه •

 


