
 صورتجلسه کمیته روابط عمومی کانون 
جلسه کمیته روابط عمومی کانون دوستداران فرهنگ ایران بر طبق دعوت کتبی از کلیه اعضای کمیته 

 ساعت هفت وسی دقیقه بعدازظهر سیزدهم ماه ژانویه سال دوهزار و بیست دو با حضور شرکت کنندگان 

، پریسا شمالی ، پریوش مقدم ، ناهید قادری ، فریفته امام  ایرج رجبی، یدی شیخ میری، منصور امین زاده

 قرشی ، شکوفه وکیلی ، علیرضا رضایی ، اتی وکیلی ، مونیکا وکیلی 

 درمحل مجازی زوم کانون تشکیل گردید.

 آقای ایرج رجبی به عنوان مدیر و خانم شکوفه وکیلی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

 تصمیمات زیر اتخاذ گردید. سپس دستور جلسه خوانده و

 صورتجلسه ماه پیشین خوانده تصویب گردید.

 کارگاه هایی که باید در ماه های آینده انجام شود  -یک 

 دعوت از سخنرانان -دوم 

 کالس های آموزشی  -سوم 

 تقسیم وظایف ومسئولیت ها  -چهارم 

 پیشنهادات 

 اخت مقدماتی موسیقی ایرانی " هراد توکلی با عنوان " شنبکارگاه برای استاد  -یک 

 آراء تصویب شد  اتفاقه رای گیری بعمل آمد ب

 کارگاه برای خانم روجا چمکار نویسنده و شاعر چند جلسه کارگاه راجع به ادبیات فارسی  -دوم 

 رای گیری شد با اکثریت آرائ ویک ممتنع تصویب شد 

 ن برای روز زن هشتم ماه مارس دعوت از سخنرانان بیشتر بسوی ایران باشد و زنا -سوم 

 کالب هاوس کانون را فعال کنیم   -کالس های آموزشی  -چهارم 

از طرف مسئول کمیته پیشنهاد شد کسی را تعیین کنیم که روزهای خاص و ویژه در ایران و یا بین المللی 

 را  به روابط عمومی اعالم کند که اطالعیه از طرف کانون بدهیم 

 ی روزهای مهم در امریکا  و روزهای مهم در ایران خانم ناهید قادری تعیین شدندخانم مونیکا وکیل

 دعوت از آقای نادر مجد برای چند جلسه کارگاه موسیقی که ابراز تمایل کردند -پنجم 

" تعیین شد که جلسه ایی داشته چهارشنبه نهم ماه مارس برای بزرگداشت روز بین المللی زن "-ششم 

 ی بعمل آمد و با اکثریت آرا تصویب شد باشیم  ورای گیر

 در صورت دعوت سخنران از راه دور و اختالف ساعت میتواند سخنرانی خود را ضبط کنند -هفتم 

 دعوت از خانم مسیح علی نژاد برای کارگاه روز چهارشنبه با اکثریت آرا ویک ممتنع تصویب شد -هشتم 

 خانم ناهید قادری میباشد   نوشتن اطالعیه ها و تصحیح آنها بر عهده -نهم 

 اولین چهارشنبه هر ماه روز تشکیل جلسه کمیته روابط عمومی تعیین شد  -دهم 

 جلسه کمیته در ساعت  هشت وسی دقیقه بعدازظهر خاتمه پذیرفت 

 جلسه آینده کمیته : روز چهارشنبه دوم ماه فوریه در ساعت هفت وسی دقیقه بعدازظهر 

 : شکوفه وکیلی  تهیه این صورت جلسه

 


