
 

 صورت جلسه کمیته سخنرانی کانون دوستداران فرهنگ ایران 

 تاریخ برگزاری: دوم دسامبر۲۰۲۱

شکوفه   ، بابک حمید زاده  ،مونیکا وکیلی، مجتبی مشعشعی  ،شیخ میرییدی  ،حاضرین: رحیم باجغلی 

 مهمان : جالل جاللی  ، منوچهر سلیمانی، فرشید مقیمی، مهدی ناظر ،فیروزه فوالدی  ،  وکیلی

 اعضای غایب با اطالع قبلی :  منیر مشعشعی  

 اعضای غایب بدون اطالع قبلی :  منصور امین زاده ،  پریوش مقدم  و  محمد برقعی 

 دستور  جلسه پیشنهادی

 

 ی ک  -  تعیین  مسئول  ، منشی و رایزن دیوانی 

 

2021 نوامبر ماه صورتجلسه خواندن  - دو    

 

ها  سخنرانی ریزی برنامه – سه  

 

   شده پیشنهاد سخنرانان بررسی  -  چهار

  

  و   بیوگرافی  تهیه  ،  کند  معرفی سال  در سخنران دو حداقل  عضو  هر - اعضا بین کمیته وظایف   تقسیم – پنج 

دیگر  وظایف  و  ماهانه های برنامه  جدول  تهیه  ،  سخنرانان عکس   

 

منوچهر   پیشنهاد  بررسی – شش  

 

 دستور اول

فرشید مقیمی مسئول جلسه:   

شکوفه وکیلی  منشی:   

مونیکا وکیلی  دیوانی:   نرایز  

 

 دستور دوم

ید . به اتفاق ارا تصویب گرد شد و  وسط فرشید مقیمی خوانده ت  2021 رنوامب صورت جلسه  

 

 دستور سوم 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 دستور چهارم

 در این بخش از جلسه تصمیم گیری در مورد سخنرانان پیشنهاد شده توسط اعضا به رای گذاشته شد.

نام پیشنهاد  موافق  مخالف  ممتنع  

 کننده

 نام سخنران سخنران  

 محمد برقعی    9 0 1

رضا مراد   فیروزه فوالدی    8         0 2

 ویسی  

 هادی زمانی   مهدی ناظر  9 1 0

احمد کاظمی   رحیم باجغلی   9 0 1

 موسوی  

 تراب ثالث    10 0 0

مهرداد    9 0 1

 درویش پور 

 

 دستور پنجم

 آقای یدی شیخ میری داوطلب شد که در تهیه جدول های ماهانه به کمیته سخنرانی کمک نماید 

 

 ششم دستور 

نده  آقای  بررسی پیشنهاد آقای منوچهر سلیمانی : با نشان دادن جدول سخنرانان وافراد شناسان 

منوچهر سلیمانی بحث کردند که بعضی از شناساننده ها تعداد معرفی کننده سخنرانان در طول  

، در عین حال زمان رسیدن نوبت به سال بیشتر از دیگر شناساننده ها میباشند وتعادل وجود ندارد

 یک متقاضی طوالنی تر میشود و این ممکن است باعث دلسردی متقاضی شود 

ع معتقد بودند که مانعی برای کسانی که فعال تر هستند نباید ایجاد کرد بلکه تعادل را افراد در جم

 به معرفی سخنرانان بیشتر ایجاد کرد.   باید با تشویق دیگران

کمیته سخنرانی نیاز به بررسی شرایط ویژه دورا ن کرونایی که باعث افزایش تعداد داوطلبین  

. در جلسه آینده به این بررسی خواهیم  مکانی از بین رفته داردسخنرانی گردیده چون محدودیت  

 پرداخت. 

که سخنرانان تصویب شده امروز برنامه ریزی شوند ولی پیشنهادات ماههای آینده به  قرارشد 

 انتظار کوتاه تر گردد.  صف رای گیری گذاشته نشود تا زمانی که 

 

 شکوفه وکیلی   : تهیه کننده

 


