
صورت جلسھ کمیتھ سخنرانی کانون دوستداران فرھنگ ایران
٢٠٢١تاریخ برگزاری: پنجم اوت 

ی، ع، مجتبی مشعشرجبی رجیا، مقیمی رشیدف : کننده شرکت اعضای
، وکیلی شکوفھ ،سلیمانی منوچھر زاده،  امینی، منصور عمنیر مشعش

جمشیدی جمشید، میری شیخ یید
 ناظرمھدی ، وکیلی مونیکا : قبلی اطالع با غایب اعضای
 فریفتھ ، باجغلی رحیم ، عباسی : غالم قبلی بدون اطالع غایب اعضای

 ، محمد قدسی سعید ، فوالدی فیروزه ، فالحیان مرتضی، قرشیامام 
تبریزی
 (جلسھ دوم ) ، زندی (جلسھ دوم ) ، بھرام حمیدزاده بابک : میھمانان
 (جلسھ اول )برقعیمحمد 

 :پیشنھادیدستور جلسھ 
یک - تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی

 و تصویب آن٢٠٢١دو - خواندن صورتجلسھ ماه جوالی 

٢٠٢١سھ – انتخاب مسئولین سخنرانی ھای ماه اگست 
چھار - نحوه پر کردن فرم تقاضای سخنرانی

پنج - نحوه پرسش و پاسخ و نظرات
شش -  بررسی سخنرانان پیشنھاد شده ( جدول پیوست را مالحظھ 

فرمایید )
ھفت – تقسیم وظایف کمیتھ بین اعضا - ھر عضو حداقل دو 

سخنران در سال معرفی کند ، تھیھ بیوگرافی و عکس سخنرانان ، 
تھیھ جدول برنامھ ھای ماھانھ و وظایف دیگر

دستور اول:



مسئول جلسھ: فرشید مقیمی
منشی: یدی شیخ میری

رایزنی دیوانی: مجتبی مشعشعی

: دومدستور
صورت جلسھ توسط فرشید مقیمی خوانده شد و مورد قبول قرار 

گرفت.
 سوم:دستور

مسئولین جلسات سخنرانی ھای ماه اوت بھ شرح زیر پیشنھاد 
گردید ولی بھ علت طوالنی شدن بھ تصمیم گیری نرسید مسئول 

کمیتھ سخنرانی تصمیم نھایی را اتخاذ خواھد کرد:

مسئول سخنرانی سخنران تاریخ
بھرام زندی دکتر مرتضی محیط  اوت٢دوشنبھ 

صمصام کشفی مراسم بزرگداشت 
اسماعیل خوئی

٩دوشنبھ  اوت  

جمشید جمشیدی نژاد مصال عزت دکتر
عمومی روابط کمیتھ

 اوت١١چھار شنبھ 

ناظر مھدی علی سجادی  اوت ١۶دوشنبھ 
یجاللژیال  دکتر محمد باقر باقری  اوت  ٢٣دوشنبھ 

قتداریامحمد  دکتر فرشید مقیمی  اوت ٣٠دوشنبھ 

دستور چھارم:
اشت د د وجوسخنرانی پیشنھادابھاماتی در مورد چگونگی پر کردن فرم  

.دادند مقیمی فرشید الزم را توضیحات مورد یندرا کھ



ھمچنین قرار بر این شد کھ مسئول کمیتھ سخنرانی یک ایمیل دریافت فرم 
بھ پیشنھاد کننده ارسال نمایند.

 پنجم:دستور
، دو نظر ارائھ شد:در مورد چگونگی پیشبرد سوال و جواب

پیشبرد این امر بر طبق سنت رایج در کانون(در مقابل ھر نظر اول، -
 دقیقھ فرصت خواھد داشت برای پاسخ ۵سھ سوال کننده، سخنران 

گویی)
 کھ عھدهٔ مسئول جلسھ محول می کندیری را بھ گ، تصمیم م- نظر دو

برمبنای تعداد سوال کننده گان در ھر مرحلھ زمان و تعداد را مشخص 
 کھ اگر تعداد سوال کننده گان کم بود، سخنران در مقابل برای ھر نماید.

 دقیقھ فرصت خواھد داشت برای پاسخ گویی.۵ تا ٣سوال کننده 
 نفر موافق نظر اول. ٢ نفر موافق نظر دوم بودند و ٩ رای گیری: نتیجھ

دستور ششم:
در این بخش از جلسھ تصمیم گیری در مورد سخنرانان پیشنھاد شده 

ضا بھ رای گذاشتھ شد.توسط اع

مخالف نعممت موافق نام پیشنھاد 
کننده

نام سخنران

می : در این باره رای کمیتھ روابط عمو
گیری انجام نگردید

جمشید 
جمشیدی

دکتر عزت 
مصلی نژاد

٠ ٠ ١٠ فرشید 
مقیمی

ایرج 
قھرمانلو

٣ ٠ ٧ مھدی ناظر کاظم 



علمداری
٠ ۴ ۶ مھدی ناظر محمد علی 

اسکندری 
جو

٣ ٠ ۶ مھدی ناظر بھرام 
رحمانی

۶ ٠ ٣ مھدی ناظر حمید اکبری
٢ ١ ٨ مھدی ناظر دکتر فریده 

کیومھر
١ ٠ ٧ محمد برقعی رضا فانی 

یزدی
١ ٠ ٨ منوچھر 

سلیمانی
محسن 

شیرازی
١ ٠ ١٠ منوچھر 

سلیمانی
یروان 

ابراھیمیان
١ ٠ ٩ مھدی ناظر شادیار 

عمرانی*
١ ٠ ٨ مھدی ناظر دکتر رضا 

قرشی

بھ  از شش ماه پیش در کانون سخنرانی داشتند. کمتر عمرانی*شھریار 
 با نوعی بھ سخنرانیدلیل وجود اعتصابات در ایران و این کھ موضوع 

 ھمخوانی دارد در این جلسھ تقاضای استثنا شد و ایران امروز شرایط
این موضوع بھ رای گیری گذاشتھ شد. نتیجھ بھ تائید این استثنا با رای 

٠ نفر و مخالف ٨موافق  ٢ نعو ممت  شد.گرفتھ 
 اعضابین کمیتھ وظایف تقسیم – ھفتدستور



در مورد تقسیم وظایف فرصتی برای تبادل نظر پیش نیامد. 

میری شیخ یدی  :کننده تھیھ


