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10 :برگزاری تاریخ 2022 فوریھ 

حاضرین:
 یدی شیخ میری  ، فرشید مقیمی، منوچھر سلیمانی،  مھمان : جالل جاللی بار سوم (عضو رسمی با حق 

رای از این تاریخ)
 مھدی و فوالذی فیروزه ، وکیلی شکوفھ ، وکیلی مونیکا ، مشعشعی منیر : قبلی اطالع با غایباعضای 

ناظر

 قدسی سعید ، باجغلی رحیمم ،  مقدپریوش : قبلی بدون اطالع غایب اعضای

پیشنھادی جلسھ دستور
یک - تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی

 و رای گیری 2022دو - خواندن صورتجلسھ ماه ژانویھ 
2022سھ – برنامھ ھای ماه  مارچ 

چھار - بررسی برگزاری برنامھ غیر از دوشنبھ ھا در صورت لزوم
پنج - نحوه مدیریت جلسات سخنرانی

دیوانی رایزن و منشی ، مسئول تعیین - دستور اول
مسئول جلسھ: فرشید مقیمی

منشی: مھوش سھرابی
رایزن دیوانی: مچتبی مشعشعی

2022 ژانویھ ماه صورتجلسھ خواندن وم -دستور د گیری رای و 
 توسط جالل خوانده شد و بھ اتفاق ارا تصویب گردید .2022صورت جلسھ ماه ژانویھ 

2022 مارچ  ماه ھای برنامھ–سوم دستور 

 مارچ : موضوع – در باره تضییقات ،مشکالت و شرایط زندگی چامعھ ی ال جی بی تی پالس 7
فارسی زبان در خارج از ایران   سخنران – صدف ملکی

 مارچ : موضوع – نھ بھ خشونت و نھ بھ اسلحھ   سخنران – دکتر فریده کیومھر14
 مارچ ؛ جشن نوروزی21

 مارچ ؛ موضوع  - چگوئھ بدھی و دخالتھای دولت نا کار آمد صندوق ھای با ز نشتگی را 28
بھ خطر انداختھ است   ژالھ وفا

 مارچ پیشنھاد شده بود تنھا خانم صدف ملکی پاسخ دادند7از دو سخنرانی کھ برای 
 فوریھ منتقل گردید21 مارچ بھ 7سخنرانی برادران دکتر عالیی در رابطھ با ایدز از 



 لزوم صورت در ھا دوشنبھ از غیر برنامھ برگزاری بررسی - مچھار دستور
پیشنھاد شد دوشنبھ ھا را برای برنامھ ریزی ھای دراز مدت در نظر داشتھ و برای برنامھ ھای 

ضروری و فوری از روزھای دیگر ھفتھ استفاده کنیم
با استفاده از زوم اگر سخنرانانی از ایران داشتھ باشیم میتوانیم در مورد روز انعطاف پذیر 

باشیم
پیشنھاد شد در مورد قتل ھای ناموسی و حادثھ کشتھ شدن دختر اھوازی بھ نام غزل (مونا) 

 فوریھ ) 24تمام اعضای کمیتھ سخنرانی بھ دنبال سخنران بگردند و حد اکثر تا دو ھفتھ دیگر ( 
یک برنامھ غیر از دوشنبھ گذاشتھ شود

سخنرانی جلسات مدیریت نحوه - پنجم دستور

نحوه مدیریت چلسات سخنرانی کھ قبال تصویب شده بود و اکنون برای مدیران جلسات فرستاده 
میشود بھ قرار زیر است :

کارانھ مدیر نشست از طریق مجازی

اعالن برنامھ ھای کانون و برنامھ ھای دیگر-1
 اعالن  شروع ضبط برنامھ برای مسئولین فناوری-2
مسئول جلسھ با شروع ضبط بگوید کھ برنامھ متعلق بھ کانون بوده  و تاریخ آن روز را اعالن -3

کند
خوش آمد و شناساندن سخنران-4
 دقیقھ60 تا 50وقت سخنران -5
بین سخنرانی و پرسش و پاسخ وقفھ ای نیست-6
برای پرسش و پاسخ و بیان دیدگاھھا از مدعوین بخواھید دست خود را بلند کنند و خواھش -7

کنید پس از صحبتشان میکرفون خود را ببندند و دست خود را پایین بیاورند
اسامی را بھ ترتیبی کھ دست بلند کردند یاداشت کنید و اعالن کنید کھ ھم پرسش کننده و ھم -8

مسئولین فناوری بدانند
تجربھ جلسات مجازی نشان داده است کھ وقت کافی برای پرسش و پاسخ ھر برسش کننده بھ -9

 طور جداگانھ وجود دارد
تعیین و اجرای وقت منوط بھ تعداد پرسش کننده باشد ، اگر تعداد پرسش کننده کم است -10

وقت بیشتری بھ ھر فرد و سخنران داده شود. اگر پس از مدتی تعداد پرسش کننده  زیاد گردید 
 وقت را کاھش دھند

مسئول جلسھ ارجحیت را بھ پرسشگرانی کھ برای اولین بار صحبت میکنند بدھد. اجازه -11
پرسش مجدد بھ ھر فرد منوط بھ بودن زمان و نبود پرسشگرانی برای بار نخست می باشد

سمت وسو دادن بھ پرسشھا و دیدگاھھای پیش آمده کھ در رابطھ با موضوع سخنرانی باشد-12



اگر  پرسش کننده ای در لیست وجود ندا رد و سخنران عالقمند بھ وقت اضافی است -13
در صورت بودن وقت این احازه داده شود

تا اندازه میسراز برخوردھای فردی جلوگیری شود-14
ھیات مدیره کانون معتقد است کھ مدیر نشست نماینده کانون است و نباید شعار خاصی بھ -15

غیر از ارم و اسم کانون در زمینھ تصویرش داشتھ باشد

تمام شرکت کننده گان در مورد نحوه مدیریت فوق نظر دادند و قرار شد بھ صورت زیر نوشتھ 
شود:

یاد آوری ھایی بھ  مدیر نشست از طریق مجازی

اعالن برنامھ ھای کانون و برنامھ ھای دیگر-1
 اعالن  شروع ضبط برنامھ برای مسئولین فناوری-2
مسئول جلسھ با شروع ضبط بگوید کھ برنامھ متعلق بھ کانون بوده و تاریخ آن روز را -3

اعالن کند
خوش آمد و شناساندن سخنران-4
 دقیقھ60 تا 50وقت سخنران -5
بین سخنرانی و پرسش و پاسخ وقفھ ای نیست-6
برای پرسش و پاسخ و بیان دیدگاھھا از مدعوین بخواھید دست خود را بلند کنند و خواھش -7

کنید پس از صحبتشان میکرفون خود را ببندند و دست خود را پایین بیاورند
اسامی را بھ ترتیبی کھ دست بلند کردند یاداشت کنید و فورا از نفر اول شروع کنید منتظر -8

نشوید تا ھمھ دستشان را بلند کنند 
تجربھ جلسات مجازی نشان داده است کھ وقت کافی برای پرسش و پاسخ ھر برسش کننده -9

 بھ طور جداگانھ وجود دارد
تعیین و اجرای وقت منوط بھ تعداد پرسش کننده باشد ، اگر تعداد پرسش کننده کم -10

است وقت بیشتری بھ ھر فرد و سخنران داده شود. اگر پس از مدتی تعداد پرسش کننده  زیاد 
 گردید وقت را کاھش دھند

مسئول جلسھ ارجحیت را بھ پرسشگرانی کھ برای اولین بار صحبت میکنند بدھد. -11
اجازه پرسش مجدد بھ ھر فرد منوط بھ بودن زمان و نبود پرسشگرانی برای بار نخست می 

باشد
سمت وسو دادن بھ پرسشھا و دیدگاھھای پیش آمده کھ در رابطھ با موضوع -12

سخنرانی باشد
اگر  پرسش کننده ای در لیست وجود ندا رد و سخنران عالقمند بھ وقت اضافی است -13

در صورت بودن وقت این احازه داده شود
 – اگر پرسش کننده وچود دارد ولی ساعت نزدیک ده شب است از سخنران پرسیده شود کھ 14

ایا عالقمند ھست ادامھ دھد 
 – مدیر نشست لباس مرتب بپوشد ، دوربین خود را خاموش نکند ، جلسھ را ترک نکند و 15

از خوردن غذا امتناع کند
 – چت را در ضمن سخنرانی ببندیم کھ تمرکز شنونده گان و سخنران را مختل ننماید16



تا اندازه میسراز برخوردھای فردی جلوگیری شود -17
ھیات مدیره کانون معتقد است کھ مدیر نشست نماینده کانون است و نباید شعار -18

خاصی بھ غیر از ارم و اسم کانون در زمینھ تصویرش داشتھ باشد

پیشنھاد شد شروع برنامھ در وبسایت کانون ھفت و پانزده دقیقھ و شروع سخنرانی ھفت ونیم 
اعالن گردد

 
تھیھ کننده : مھوش سھرابی


