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مھوش سھرابی جلسھ را با خوش آمد گویی بھ حضار آغاز نمود و سپس در بخش سخنی با اعضا اشاراتی بھ فعالیت ھای 
چھل سالھ کانون و موقعیت فعلی کانون در شرایط پس از کرونا نمودند و رشد فعالیت ھا را در جھت مثبت ارزیابی نمودند

دستور دوم

گزارش کمیتھ ھا

کمیتھ مالی و اداری مسئول : مھوش سھرابی

اعضای کمیتھ مالی واداری: یدالئھ شیخ میری و ایرج رجبی



کمیتھ سخنرانی مسئول : فرشید مقیمی

ھمیاران کمیتھ سخنرانی

مھدی ناظر ، فیروزه فوالدی ، منصور امین زاده ، مجتبی مشعشعی ، منیر مشعشعی ، رحیم باجغلی ، شکوفھ 
وکیلی ، مونیکا وکیلی ، جمشید جمشیدی ، پریوش مقدم ، محمد برقعی ، منوچھر سلیمانی ، بھرام زندی ، بابک 

حمیدزاده ، ایرج رجبی , یدالئھ شیخ میری و مھوش سھرابی







دستھ بندی برنامھ ھای شش ماھھ•
1 ، بحث آزاد 1 ، فلسفی 2 ، فیلم 5 ، تاریخی 7، اجتماعی و فرھنگی 10سیاسی •

نشست کمیتھ سخنرانی•
- 6 ، 2021 نوامبر 4- 5 ، 2021 اکتبر 7- 4 ، 2021 سپتامبر 2- 3 ، 2021 اگست 5- 2 ، 2021 جوالی 1- 1•

2021 دسامبر2

تعداد شرکت کنندھگان•
 نفر بوده است50 تا 40تعداد شرکت کنندھگان در برنامھ ھا بطور متوسط بین •
 ماکزیمم تعداد برای ھر برنامھ 2021 اکتبر 18از •
- 5 ، 51- رضا فانی یزدی 4 ، 53- بھراد توکلی 3 ، 66- دکتر قاسم شعلھ سعدی 2 ، 73- دکتر ابراھیمیان 1•

49رحیم باجغلی و علی محمد اسکندری جو 

نمونھ در پس از پایان ھر سخنرانی نامھ قدردانی از طرف ھیات مدیره کانون بھ سخنران فرستاده شده بھ چند پاسخ •
 فرمایید:زیر

•
2021 سپتامبر 2دکتر محمد باقری •
صمیمانھ از دعوت شما برای سخنرانی در کانون دوستداران فرھنگ ایران تشکر میکنم . حضور در جمع •

عزیران فرھیختھ در این کانون مایھ مباھات است

• Dr. Ervand Abrahimian 26 October 2021
• Many thanks for your kind words. Would you put me on your Kanoun list? I would 

like to listen to other future talks.



2021 اکتبر 27علی محمد اسکندری جو 
بسیار سپاسگزارم از دریافت پیام تقدیر ھیات مدیره کانون دوستداران فرھنگ ایران درواشنگتن ...... مراتب قدردانی و 

سپاس بیکران من از دیگر اعضای کانون را بھ ایشان اعالم نمایید

2021 نوامبر 2رضا فانی یزدی •
بسیار از لطف و محبت ھمھ شما قدردانی میکنم و ممنونم کھ این فرصت را در اختیار من گذاشتید. بسیار خوشحال •

خواھم شد کھ در آینده نیز در کنار دوستان باشم

2021 دسامبر 3حامد فرمند •
سپاسگزارم از پیام پر مھرتان .... باعث افتخار بود کھ در جمع شما صحبت کنم•

 شرکت کند پس از دریافت ویدیوی 2021 اکتبر 4محمد رضا عالی پیام کھ بھ علت بیماری نتوانست در برنامھ •
برنامھ در کانال یوتیوب از دعوت کانون تشکر کرد وبابت عدم حضور بھ علت بیماری عذرخواھی کرد. 

گفت من غایب بودم ولی برنامھ اجرا شد درست مثل اینکھ حاضر بودم•

  مسئول : ایرج رجبیت و جشن ھاکمیتھ تدارکا

اعضای کمیتھ تدارکات و جشن ھا : منصور امین زاده ، شکوفھ وکیلی ، علیرضا رضایی و فاطمھ آقا نجفی

در شرایط کرونایی فعلی موفق بھ برگزاری دو برنامھ گردیدیم

ویرجینیا در شناندوا ملی پارک در کوھنوردی و مھرگان جشن برگزاری  1 -

 بعد از ظھر4 صبح تا 9 از ساعت 2021یکشنبھ سوم اکتبر 

- برگزاری جشن چھلمین سالگرد تاسیس کانون دوستداران فرھنگ ایران 2

٢٠٢١ نوامبر ١۴ یک شنبھ 



از نیمھ دوم ناھید قادری مسئولیت کمیتھ تدارکات و جشن ھا و ایرج رجبی مسئولیت کمیتھ روابط عمومی را بعد از 
استعفای جمشید جمشیدی بھ عھده خواھند داشت

کمیتھ روابط عمومی مسئول : ایرج رجبی بھ نیابت از جمشید جمشیدی

اعضای کمیتھ روابط عمومی : جمشید جمشیدی ، شکوفھ وکیلی ، آتی وکیلی ، مونیکا وکیلی ، پریسا شمالی , فرامرز 
رفیعی ، پریوش مقدم ، محمد تبریزی ، فریفتھ امام قرشی و غالم ترشیزی

 برنامھ اجرا گردید6

-غالم ترشیزی – تلفن ھای ھوشمند٢٠٢١ ژوئیھ ٢٨ بعد ازظھر ٨سخنرانی چھارشنبھ، ساعت 

- دکتر عزت مصلی نژاد- حقوق بشر در ازنای تاریخ٢٠٢١ اوت ١١سخنرانی چھارشنبھ 

 سپتامبر ٨فریفتھ امام قرشی- چھار شنبھ  -کارگاه مشترک روابط عمومی کانون- موضوع: افسردگی در بین مھاجرین
٢٠٢١

 اکتبر- مسائل مھاجرت- الدن میرباقری٢٧برنامھ کارگاه روابط عمومی کانون چھار شنبھ 



- دادگاه حمید نوری- سخنران: بھرام ٢٠٢١ دسامبر ١٠برنامھٔ مشترک کمیتة حقوق بشر و روابط عمومی کانون- جمعھ 
رحمانی

کمیتھ روابط عمومی باید تبدیل بھ مرکز تماس کانون گردد بدون ذکر نام افراد و امیدواریم تا پایان این دوره بتوانیم آن را 
کامل کنیم و تا بحال ھم موفق بوده ایم

کمیتھ فناوری  مسئول : یدالئھ شیخ میری

اعضای کمیتھ فناورئ : ایرج رجبی ، فرشید مقیمی ، فریدون جیزان ، فاطمھ رجبی و ناھید ثبتی

بھ روز رسانی سایت کانون

درج اخبارایران و جھان

اطالع رسانی رویدادھای فرھنگی – ھنری منطقھ در وسایل ارتباط جمعی کانون شامل فیسبوک ، ایستاگرام ، یوتیوب و 
توییتر

وصل فرم سخنرانی بھ ایمیل مسئول کمیتھ سخنرانی

تھیھ لیست دیجیتالی اعضای کانون جھت سھولت مکاتبھ از طریق ایمیل در مورد امور مربوط بھ اعضا

اضافھ کردن یک صفحھ بھ وبسایت کانون جھت نگاھداری آرشیو فایل ھای صوتی سخنرانی ھا

انتقال مالکیت تمام وسایل ارتباط جمعی دیجیتالی از اشخاص بھ کانون

عدم موفقیت در انتخاب سخنران در ایران

تقسیم کار در کمیتھ سخنرانی

ھدف ادامھ کارھای قبلی و تمرکز بر روی نقاط ضعف و بھبود آنان بود

نشان دادن صفحھ اول وبسایت و صفحھ فایل ھای صوتی و سوشیل مدیا ھای کانون

مشکل یوتیوب کانون کھ صاحبش یک فرد بوده کھ از دسترس ما خارج گردید

یوتیوب دیگری بھ اسم کانون را درست کردیم و در حال پر کردن فایلھای سخنرانی ھستیم. 

با از دست رفتن یوتیوب قبلی کانون مقداری زیادی از آرشیو ھا و افرادی کھ مشترک بودند را از دست دادیم

نشان دادن تعداد افرادی کھ سایت کانون را در اقصی نقاط جھان بازدید کرده اند. بیشترین بازدید کننده از امریکا بوده ولی 
 بازدیدکننده داشتھ ایم84جھش زیادی نسبت بھ سال گذشتھ از اروپا و کانادا داشتھ ایم. از ایران 

ایجاد وبسایت خصوصی جھت مدارک و گزارشات ھیات مدیره و کمیتھ ھای کانون

دستور سوم 

نظردھی و پرسش و پاسخ



در این بخش شرکت کنندھگان ضمن قدردانی از عملکرد ھیات مدیره نظرات و پرسش ھای خود را مطرح کردند و ھیات 
مدیره در حد توان خود بھ آنھا پاسخ دادند

دستور چھارم

نظامنامھ پیشنھادی

از طرف ھیات مدیره پیشنھاد گردید کھ بند زیر بھ نظامنامھ کانون اضافھ گردد

" نقض احترام افراد در فعالیت ھای کانون، خالف اساسنامھ و اھداف کانون است. ھر فردی فارغ از سابقھ و مسئولیت 
خود در کانون ، موظف بھ رعایت احترام متقابل شرکت کنندھگان در نشست ھا و فعالیت ھای کانون است . عدم رعایت 

احترام متقابل بھ ھیچ وجھ توسط مسئولین کانون تحمل نخواھد شد. بعد از دریافت شکایت و تصویب مدیران، اخطاریھ 
 روز از شرکت و 90کتبی در ظرف یک ھفتھ بھ فرد متخطی ابالغ میشود. در صورت تکرار، فرد متخطی برای مدت 

فعالیت در برنامھ ھای کانون محروم خواھد شد. "

 رای مخالف تصویب شد و بھ نظامنامھ کانون اضافھ خواھد 4 رای موافق و 17این پیشنھاد بھ رای گیری گذاشتھ شد و با 
شد.

بخش پایانی مجمع بھ موضوع استعفا و مشاجره قبلی دو عضو ھیئت مدیره جمشید جمشیدی  و فرشید مقیمی اختصاص 
یافت  و ھر دو جداگانھ بھ شرح موضوع پرداختند کھ این قسمت با نظر اکثریت اعضا ی ھیئت مدیره از فیلم ضبط شده 

مجمع حذف شد.


