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  جلسه 

 اول

 

 ی تخصصیکارگروه ها یهماهنگجلسه 

 انجمن ملی لیزینگ ایران  محل برگزاری:

 

 ندا کشاورزیدبیر جلسه:                     محمد هادی موقعیجلسه: یس ئر

 دستور جلسه : 
 و همایش ملی لیزینگ  آموزشیبرگزرای دوره های هماهنگی بین کارگروه های تخصصی، 

 

 ردیف شرح مذاکرات و مباحث مطرح شده

تولید محتوا به ضرورت ارکان اصلی انجمن می باشند، از با تاکید بر این نکته که کارگروه های تخصصی  رئیس جلسه در ابتدای جلسه 

  به کمبود محتوای تخصصی در صنعت لیزینگ نیز اشاره شد.  هم چنین .اشاره کردو خروجی مطالب تخصصی از کارگروه ها 
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 حداقل و در همین راستا مقرر شد هر کارگروهگرفت  در دستور کار قراربا مشارکت کارگروه ها دوره های آموزشی در لیزینگ برگزاری 

بنا بر پیشنهاد کارگروه ها و صالحیت انجمن دوره های  همچنین موضوع طبق فرم ایجاد کارگاه آموزشی به انجمن ارائه نمایند.  4

ی دوره زارسود حاصله از محل درآمد برگ و بخشی از مدت با همکاری سازمان های معتبر به صورت مشترک برگزار  وتاهک آموزشی

 های آموزشی به عنوان بهره وری به کارگروه ها تعلق گیرد.
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برگزاری همایش ملی لیزینگ توضیحاتی ارائه و  موضوعدر خصوص قرارداد منعقده با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  رئیس جلسه

تا کارگروه ها نیز اسامی پیشنهادی خویش را اعالم نمایند. هم چنین  قرار گرفتهکارگروه ها  در اختیاراسامی کمیته علمی  ،مقرر شد

را به انجمن اعالم  خواهند بودکه در برگزاری همایش سودمند  یکارگروه ها محورهایروسای با توجه به موضوع همایش قرار شد 

 نمایند. 
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 کارگروه ها موارد ذیل مطرح شد: فعالیت در خصوص نحوه 

 موضوعات تخصصی ارجاع شده به کارگروه ها حتما پیگیری شود و برای هر پروژه مدیری تعیین گردد. -

 ها تدوین گردد. آیین نامه داخلی کارگروه -

 ماه یکبار تشکیل شود.  2هر بین کارگروه ها مقرر شد جلسات هماهنگی  -
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