
 صورت جلسه کمیته سخنرانی کانون دوستداران فرهنگ ایران 

 تاریخ برگزاری: دوم سپتامبر  ۲۰۲۱

اعضای شرکت کننده : فرشید مقیمی،  پریوش مقدم ، مهدی ناظر، رحیم  

باجغلی،  منیر مشعشعی، منوچهر  سلیمانی، مهوش سهرابی و جمشید  

 جمشیدی 

اعضای غایب با اطالع قبلی : بهرام زندی ، بابک حمید زاده و مجتبی  

 مشعشعی 

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

 فیروزه فوالدی ، سعید قدسی، شکوفه وکیلی ، مونیکا وکیلی

اعضای زیر در گذشته در این کمیته بودند ولی در چندین ماه اخیر فعالیتی  

نداشته ودر کمیته شرکت نکرده اند و نامشان از اعضای کمیته حذف  

میگردد : غالم عباسی ، فریفته امام قرشی، مرتضی فالحیان ،  محمد  

 تبریز ی، علیرضا رضایی

 دستور جلسه پیشنهادی :

 تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی  -یک  

 و تصویب آن  ۲۰۲۱ اگست خواندن صورتجلسه ماه  -دو 

نکاتی در باره نحوه اداره جلسه   –سه    

 پیشنهاد منوچهر  –چهار 

پیشنهاداتی برای دمکراتیزه کردن بیشتر کانون و شرکت گسترده تر اعضا و هواداران در 
 برنامه های کانون 

از هر فرد پیشنهاد کننده در هر جلسه ماهیانه کمیته سخنرانی کانون ترجیحا و حداکثر دو   -  ۱بند  
 سخنرانی پیشنهادی به رای گذاشته می شود. 



سخنرانیهای تصویب شده کمیته سخنرانی کانون از هر فرد پیشنهاد کننده ترجیحا با رعایت    -  ۲بند  
 در مجموعه برنامه های عمومی کانون برگزار شوند  فاصله حداقل دوماه 

 

 بررسی سخنرانان پیشنهاد شده    -پنج  

 

هر عضو حداقل دو  -کمیته بین اعضا  تقسیم وظایف –  شش

سخنران در سال معرفی کند ، تهیه بیوگرافی و عکس سخنرانان ،  

 تهیه جدول برنامه های ماهانه و وظایف دیگر 

 

 دستور اول:

 مسئول جلسه: فرشید مقیمی 

مهدی ناظر منشی:   

رحیم باجغلی رایزنی دیوانی:    

 

 دستور دوم:

. گردید  تصویب شد و خوانده صورت جلسه توسط فرشید مقیمی   

 

 دستور سوم: 

 این بخش فراموش شد و در باره نحوه اداره جلسه بحث نشد. 

 

 دستور چهارم:

در مورد پیشنهادات منوچهربحث شد و اکثریت معتقد بودند که همه در  

مورد آوردن پیشنهاد سخنران باید فعال باشند و محدودیتی جهت تعداد  

 معرفی سخنران نباید وجود داشته باشد. 

 دستور پنجم:

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 

مهوش   8 0 0

 سهرابی 

قاسم شعله  

 سعدی 

مهوش   8 0 0

 سهرابی 

 حامد فرمند 

فیرو زه   7 0 0

 فوالدی 

محمد رضا  

عالی پیام  -  

 هالو

فاطمه   4 0 3

 کشاورز 

شهین منشی  

 پور 

جهانگیر   مهدی ناظر  5 0 2

 گلزار 

 ژاله وفا مهدی ناظر  7 0 0

 آرش عالیی  مهدی ناظر  7 0 0

     

     

     

     

 

 دستورششم  – تقسیم وظایف کمیته بین اعضا

را به اطالع سخنرانان رسانده واز آنان   معرفین تصویب کمیته قرار شد 

شرح حالشان با فرمت ورد و عکس شان با فرمت پی ان جی یا جی پی  

 جی را بخواهند .  

قرار شد فرشید فرمی جهت همگونی پاسخ ها درست کند و برای  

 اعضای کمیته بفرستد.



جدول برنامه های ماهانه اکنون توسط فرشید تهیه میشود اگر داوطلبی  

دارد با فرشید تماس بگیریدوجود   

  دستورهفتم – پیشنهاد جمشید 

 این بخش در صورت جلسه پیشنهادی نبود

در   67سپتامبر از انجا یی که مصادف با کشتار    13برنامه دوشنبه 

اعالم یک دقیقه سکوت داده شود وهمه  ایران است قبل از شروع برنامه 

 به نشانه همبستگی دست خود را بلند کنند. 

   با این پیشنهاد مخالفت نکرد. کسی 

 

 تهیه کننده : مهدی ناظر


