
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بولتن خبری 
  9911آبان ماه 



 کارگروهکمیسیون هنر و معماری با تشکیل 

  به کمک آموزش می آید. آموزشی هایفیلم

 ابیتجذایجاد  بسیار زیادی جهت پتانسیل معماری و هنربخش 

 یعداد وجود، این بتا . ستتتنتی هتای ی دیند دارد   در خالقیتت  و

 ارندد آشناید ی دیند ستنی  متریال با ایراند معماران از محدودی

 ناختدش زیباید گاها و فند مشکالت بروز باعث موضوع که این

 سنگ انجمن معماری و هنر کمیسیون این دالیل. است شده

در  دخو مجرب اسایید از گیریبهره با را برآن داشتت یا  ایران

یلم در راستای یهیه و یدوین ف یصویر انعکاس شرکت با همکاری

های آموزشد در حوزه هنر و معماری گام بردارد. در اولین اقدام 

این همکاری کارگروهد با عنوان عناوین آموزشد هنر و معماری 

 .ده استشبصورت ویدیو کنفرانس برگ ار  نی یشکیل و جلساید 

 

 

 محتوا تولید کارگروه تشکیل

در راستای انجام رسالت  انجمن سنگ ایران

خود در بخش آموزش زنجیره صتتتنعت ستتتنی ی دیند  

با حضتتور برخد  محتوا یولید کارگروهبا ایجاد  کشتتور، 

 دانشجویانیعدادی از  وانجمن  جوانان از اعضای کمیته

 زمین همچون هایدرشتتته دکتری و ارشتتد کارشتتناستتد

 هایپستتت به جمع آوری و ستتاخت معدن و شتتناستتد 

 این یولیتتدی محتوای. اقتتدام کرده استتتتت آموزشتتتد

 یرییستتته هیئتت  اعضتتتای نظتارت  یحتتت کتارگروه، 

 انجام میگیرد. و فناوری پژوهش و آموزش کمیسیون



 ساختمانی هایسنگ چارت کارگروه

 هایستتتنتی  انواع از علمد و جتامع  راهنمتای  یت   وجود

 ای را ستتتاختماند ستتتنی جامعه نیازهای بتواند که ستتتاختماند

انجمن سنننگ  هایدغدغه جمله از کند، یامین حتدودی 

براین استتتاس انجمن ستتتنتی ایران با همکاری   . استتتتایران 

یعدادی از دانشجویان حاضر و عالقمند در کمیته جوانان و برخد 

 هاییسن چارت کارگروه از اهالد صنعت سنی ی دیند کشور ،

 رب ساختماند هایسنی جامع نقشته  ییهیه هدفرا با  ستاختماند 

 .راه اندازی نموده است فعلد موجود هایداده اساس

 

 

 معماری و هنر کمیسیون تخصصی و رسمی پیج ایجاد

با راه اندازی صفحه آموزشد ، پژوهشد  ایران سننگ  انجمن

در زمینته هنر و معمتاری در نظر دارد با استتتتفاده از دانش و یوانمندی   

 بر یکیه با معماری و هنر حوزه در جامعه ی علمد و حرفه ای کشتتور

 تصتتنع های قابلیت به یوجه با و ایران طبیعد ستتنی معدند پشتتتوانه

 گام کشور ی ییند سنی صنعت اهداف یحقق جهت در کشور ستنی 

بهره برداری از مطالب این حوزه به  جهت عالقمندان مد یوانند .بردارد

 صتتتفحته کمیستتتیون هنر و معمتاری انجمن ستتتنی ایران به نشتتتاند    

art.architecture.commission .مراجعه نمایند 

 

 

 



 دانشگاهی پژوهشی پروپوزال دومین از حمایت

 رستتتالت ماموریت و راستتتتای در ایران سنننگ انجمن

 در ار یحقیقتتاید طرح دومین خود، محورپژوهش هتتایحتمتتایتتت 

 رشتتدا کارشتتناستتد  نامهپایان قالب در مارکتینی دیجیتال یحوزه

 و استتت یصتتحی  و یکمیل حال در پروپوزال این .استتت آغازنموده

 .شد خواهد یصویب مدرس یربیت دانشگاه در سازی، نهاید از پس

 

 آموزشایجاد اشتغال، استخدام و جذب افراد 

 در صنعت سنگ تزئینی در استان اصفهاندیده 

فد ما بین اداره کل ی همکاری های مشتتتتره ستتته ستتتاالنه  یفاهم نامه 

اموزش فند و حرفه ای استتان اصفهان و شرکت سنگین صنعت کوهاایه  

نادب ردیس کمیستتتیون آموزش ، پژوهش و فناوری بعنوان و با حضتتتور 

به منظور ایجاد اشتتتلال، استتتخدام و   انجمن سنننگ ایراننماینده 

های شتتتللد در قالب مدل  آموزشدیتده و انجتام    آموزشجتذب افراد  

از یعهدات اداره کل اموزش فند و حرفه ای ء شد.  انه امضادوگ آموزش

استان اصفهان مد یوان به یهیه و یدوین استانداردهای دوره های اموزشد 

متناستب با یقاضتای شرکت با درنظر گرفتن اولویت بندی زماند، صدور   

ق با استتتانداردهای دوره اموزشتتد و ... اشتتاره مجوز مهارت اموزی در محیط کار واقعد، نظارت بر کیفیت دوره های اموزشتتد مطاب

در این یفاهم نامه، یعهدات شترکت سنگین صنعتد کوهاایه، براورد نیروی انساند مورد نیاز، اموزش مهارت اموزان در محیط   .دنمو

در مراسم امضای این یفاهم نامه دکتر  د.مورد نیاز و ... مد باشهای کار واقعد، همکاری در گ ینش متقاضیان مهارت در حرفه های 

اشاره به امضای یفاهم نامه مشتره فد مابین ضتمن   ستنی ایران  و فناوری انجمن کمیستیون اموزش و پژوهش  ردیس نادبقاستمد  

انجمن سنی ایران و شرکت یاپسا بعنوان ی  موسسه آموزش آزاد که با هدف اریقاءآموزش های مهارید منعقد گردیده است ، به 

 .ت همکاری های مشتره فد مابین آید پرداختان اهداف و ماموریت این انجمن و اراده راهکارهای الزم جهبی



دوره های آموزشی مورد نیاز نصب کنندگان 

 سنگ کدام است؟ 

 رانانجمن سنگ ایفد مابین  منعقده پیرو یفاهم نامه
و شترکت مهندسد ووب و یکمیل و در راستای اجرای مفاد  

 با حضور نادب را نامه ، شترکت مذکور جلسته ای  این یفاهم 

فناوری انجمن سنی  ردیس کمیسیون آموزش و پژوهش و 

ایران و نمایندگان ایحادیه نصتتابان ستتنی استتتان اصتتفهان    

پیرامون بررستتتد دوره هتتای آموزشتتتد مورد نیتتاز دستتتت   

 اندرکاران این صنعت و روش های نصب برگ ار نمود. 

ادامه همکاری های فد مابین در این جلسه ضمن یاکید بر 

بر اجرای دوره های آموزشد مناسب و صحی  جهت افرادی 

کته در حوزه نصتتتب ستتتنی ی دیند فعالیت مد کنند یاکید   

گردید و مقررشتتد که طرفین طد جلستتات مستتتمری در این 

 خصوص برنامه ری ی های الزم را انجام دهند.

 

 فیلم های آموزشی  تهیه تقدیر و تشکر از دست اندرکاران

سنی  کار یصویربرداری فیلم های آموزشد در حوزه فراوری

 از با حضور برخدو انجمن سنگ ایران  از ستوی  ی دیند

در شتهره صنعتد شمس آباد به   این صتنعت دستت اندرکاران  

. در راستتتتای اجراید شتتتدن این پرواه همکاران  رستتتیدایمتام  

. ای داشتتتند همکاری صتتمیمانهشتترکت اطمینان روز با انجمن 

براین استتتاس انجمن ستتتنی ایران به پاس زحمات و همکاری  

صتتتورت گرفته با اعطای لوح یقدیر و یشتتتکر مرایب قدرداند  

 اعالم نمود. به آن شرکت خود را 


