انجمن علمي مهندسي متالورژي
ٓ
 9دوره اموزشي ) FACTSAGEاسفند (1390
 9برگزاري چندين دوره تستهاي غير مخرب جوش UT-VTبا حضور اساتيد انجمن
بين المللي جوش
 9برگزاري دوره نرم افزار ABAQUS
 9سمينار انتقال مطالب توسط دکـتر نادر پروين
 9انتشار شماره  12نشريه کاوه
 9راه اندازي سايت نشريه کاوه

انجمن علمي مهندسي متالورژي
 9بازديد از کارخانه فوالد جوان –ويژه برادران 90/3/8
ٓ
 9بازديد از ابکاري کوثر –ويژه خواهران90/3/8
 9بازديد ازکارخانجات متالورژي پودرقزوين–ويژه خواهران90/3/5
 9بازديد از کارخانجات متالورژي پودر قزوين –ويژه برادران 90/3/5
 9بازديد از کارخانجات ريخته گري اتمسفر به سرپرستي دکـتر مرعشي ويژه برادران

انجمن علمي مهندسي معدن
 9کسب عنوان نشريه برتر به نشريه بلور)ويژه دانشجويان مهندسي معدن(در هشتمين
جشنواره نشريات دانشجويــي سراسر کشور
 9برگزاري هشتمين همايش علمي مهندسي معدن به مناسبت روز معدن و تجليل از مقام
علمي دکـتر کوروش شهريار
ٓ
ز
 9برگزاري دوره نرم افزار امو شي FLAG
 9بازديد از معادن فسفات جي رود و عقيق گاجره90/2/23
 9حضور فعال در جشنواره ملي حرکت و کسب عنوان برترين غرفه در نمايشگاه حرکت
 9حضور فعال در دانشجويان در کارگاهها ونمايشگاه دستاوردهاي قرارگاه سازندگي خاتم
االنبيا

انجمن علمي مهندسي معدن
 9کارگاه حفاريهاي تونلي توسط شرکت حفار صنعت پرشيا
ٓ
 9کارگاه ماشين االت معدني توسط گروه ماشين سازي هپکو
 9کارگاه روشهاي استخراج دوستدار محيط زيست
ٓ
 9کارگاه اموزشي نرم افزار تهويه

بسيج دانشکده)گروه عقيق(
 9برگزاري مراسم روز استاد با حضور و سخنراني دکـتر اردشير هزارخاني –
 9برگزاري مسابقه کـتابخواني از کـتاب تابوت صورتي به مناسبت روز زن
 9برگزاري دوره نرم افزار GIS
ٓ
 9توزيع کـتاب سقاي اب و ادب از سيد مهدي شجاعي به مناسبت ايام محرم
 9فضاسازي در درون دانشکده نصب پالکارد و پوستر –توزيع شربت و شيريني در
ايام و مناسبتهاي مذهبي محرم-ايام فاطميه و...
 9به روز رساني پيوسته تابلوي فرهنگي

شوراي صنفي دانشکده
 9بازديد از معدن ليلستان با حضور رياست محترم دانشکده
 9تهيه و تکـثير جزوات درسي نمونه در ميان دانشجويان
 9همکاري در توزيع کمدهاي دانشجويــي ميان دانشجويان کارشناسي
 9برگزاري انتخابات شوراي صنفي در خرداد  1390و تحويل شورا به اعضاي جديد

