
 جلسه نشست هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران  
 

 ۲۰۲۲ فوریه  ۲۷تاریخ برگزاری:  

 شرکت کننده گان در این جلسه عبارتند از:

 ایرج رجبی، فرشید مقیمی، ناهید قادری، مهوش سهرابی، یدالئه شیخ میری  

 جلسه : کار دستور 

 : تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی  - 1

 منشی(  ) یدی،  ( مسئول)د قادری ناهی (، رایزن دیوانی) مهوش سهرابی

  :و بررسی نشست قبلینظر خواهی   – 2

 امور مطرح شده در نشست ماه ژانویه مورد تائید اکثریت اعضا قرار گرفت. تمام مصوبات و 

 : گزارش کمیته ها  -۳

 عه کنید. جفوریه کمیته سخنرانی مرا  ۱۰ نتیجه نشست برای این گزارش به :  کمیته سخنرانی

 

مارس به اطالع هییت مدیره رسانده شد.   ۹رئوس کلی مربوط به برنامه روز زن برای  :روابط عمومی

 .هیئت مدیره فرستاده شود برای برنامه قبل از اعالن در شبکه های اطالع رسانی  پوستر  قرار شد 

 

ویدئوها جهت شرکت در برنامه کلیپ ها و جهت برگزاری جشن نوروز :  تدارکات و جشن هاکمیته  

   نوروزی و با همکاری روابط عمومی همچنان ادامه دارد.

 

تمام مدارک مایل کانون در اختیار مسیول کمیته مایل قرار گرفته است.در ضمن قرار بر این شد  : کمیته مایل
دارای تجربه یم باشد برای انجام امور که نامه ای به این مضمون که اگر کیس در زمینه امور مالیاتی 

شد ما از اقای توکیل  مالیاتی کانون پیش قدم شود، برای اعضا بفرستیم. اگر بعد از دو هفته کیس کاندید ن
د این امر استفاده کنیم.    که توسط دکتی اقتداری به ما معرفی شد برای پیشتر

 
اتی در فرم وب سایت  ئبا استفاده از تجارب و پیشنهاد مس: کمیته فناوری ول قبیل کمیته فناوری تغیتر

نها در وب سایت کانون یم باشد. آکانون داده شد. کانال تلگرام و واتس اپ کانون راه اندازی شده و لینک 
 یک دستگاه تلفن اپل ایکس خریداری شد.  

 
 :  تصمیم گیری در باره چگونگی اطالع رسانی به اعضا در باره وضعیت یوتیوب   -۴

تصمیم گرفته شد برای مطلع شدن اعضا کانون نامه ای تهیه و جزییات بسته شدن یوتیوب کانون توسط  
مالک حقیقی ) خانم منیژه حسنی( و نه حقوقی آن توضیح داده شود. فرشید مسئول تهیه این نامه را می  

 باشد. 
 
 

شب برگزار   ۸در ساعت  مارس ۲۷نشست آینده هئیت مدیره ، روز یک شنبه 
 میگردد. 

 

 


