
 صورتجلسه کمیته روابط عمومی کانون 
چهارشنبه جلسه کمیته روابط عمومی کانون دوستداران فرهنگ ایران ساعت هفت وسی دقیقه بعدازظهر 

 :سال دوهزار و بیست دو با حضور شرکت کنندگان   فوریه دوم

، ناهید قادری ، پریسا شمالی ، فریفته امام قرشی ، شکوفه وکیلی ، اتی وکیلی ، مونیکا وکیلی خانمها: 

 درمحل مجازی زوم کانون تشکیل گردید. ایرج رجبیو  یدی شیخ میریمنصور امین زاده ، آقایان: 

 غایبین: فرامرز رفیعی، غالم تشیزی و پریوش مقدم )خانم مقدم با اطالع قبلی(

 به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. ایرج رجبیبه عنوان مدیر و  خانم فریفته امام قرشی

 :قطعیت یافت بعضاطرح ومجلسه  درموارد زیرو شدصورتجلسه ماه پیشین خوانده ابتدا 

 

آموزش کالب هاوس برای اعضا و دوستان کانون توسط  آقای ایرج رجبی در روز بیست و سوم فوریه  -

 .ساعت هفت و نیم بعد از ظهر قطعی شد 

در روز چهارشنبه دوم مارچ هراد توکلی با عنوان " شناخت مقدماتی موسیقی ایرانی " ب نی آقایسخنرا -

 .شد اجرا خواهدساعت هفت و نیم بعد از ظهر 

به علت عدم  جلسه کارگاه راجع به ادبیات فارسیدرانم روجا چمکار نویسنده و شاعر موضوع شرکت خ -

  مشخص نشدحضورآقای فرامرز رفیعی )مسئول ارتباط با نامبرده( 

به روابط انم مونیکا وکیلی خاز طریق ایران و بین المللی سال )در تقویم( روزهای خاص و ویژه  -

 . وکمیته مدارکات و جشنها ارسال شدعمومی 

توافق شد برای هرچه بهتر  برگزارشدن  مراسم جشن نوروز، کمیته های تدارکات و جشنها و کمیته  -

 همکاری نمایند. یکدیگر روابط عمومی با 

 عهده دار شدند کانون را خانم فریفته امام قرشیمه درو چگونگی اجرا برنادعوت از آقای نادر مجد  -

قرار شد در صورت چهارشنبه نهم ماه مارس برای بزرگداشت روز بین المللی زن "برای برگزاری  -

پیشنهاد شد از خانمها: زهره خیام،  خانم مسیح علی نژاد، مراسم بصورت پنل برگزار شود.  عدم شرکت

 .سوری چمن آرا، فریبا راد و منیر مشعشعی و فریفته امام قرشی دعوت بعمل آید

فرا رسیدن فصل بهار از یک متخصص در امور کشاورزی برای گرفتن پیشنهاد شد با توجه به  -

 دعوت بعمل آید.راهنمایی های الزم جهت کشت و کار درحیاط و منازل 

 .وسی دقیقه بعدازظهر خاتمه پذیرفت  نهجلسه کمیته در ساعت  

 توکلی بهراد قبل از برنامه سخنرانی آقایساعت یک  مارچجلسه آینده کمیته : روز چهارشنبه دوم ماه 

شد، در غیر اینصورت )تاریخ تشکیل این جلسه در صورت موافقت اکثریت قطعی خواهد تشکیل خواهد 

 خواهد شد.به روز دیگری موکول 

  ایرج رجبیتهیه صورت جلسه : 

 



 
 

 

 

  

 

 


