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حاضرین: رحیم باجغلی؍ایرج رحبی ؍ یدی شیخ میری؍ مجتبی مشعشعی؍ منیر مشعشعی؍
مھوش سھرابی؍ مونیکا وکیلی؍ بابک حمید زاده ( جلسھ دوم بھ عنوان ناظر )؍ شکوفھ وکیلی؍ فیروزه 

فوالدی, مھدی ناظرو فرشید مقیمی.
زندی ، بھرام سلیمانی منوچھر : قبلی اطالع با غایب اعضای

 )بودند بستری (عیبرق محمد ,م  مقدپریوش زاده ،  امینمنصور  : قبلی بدون اطالع غایب اعضای

پیشنھادیدستور جلسھ 
یک - تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی

 و رای گیری ٢٠٢١دو - خواندن صورتجلسھ ماه اکتبر 
سھ –  فرم استاندارد جھت ا طالع رسانی

چھار – کارانھ مدیر نشست از طریق مجازی
پنج - بررسی سخنرانان پیشنھاد شده 

شش – 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

اگر پیشنھادی دارید لطفا  اطالع دھیدھفت - 

دستور اول
مسئول جلسھ: فرشید مقیمی

منشی: مھدی ناظر
رایزنی دیوانی: مجتبی مشعشعی

 دومدستور
 توسط فرشید مقیمی خوانده شد و بھ اتفاق ارا تصویب گردید .2021صورت جلسھ اکتبر 

در مورد نتایج تماس با افراد تصویب شده نکات زیر ذکر گردید

آقای مھدی ناظر موظف شد کھ با خانم صدف بیگی و آقای دکتر مھران مصطفوی برای زمان سخنرانی 
تماس گیرد.

آقای ھومن یوسفدھی بعلت عدم  رضایت ازکار برد با زوم سخنرانی خود را بزمان دیگری موکول کرد.

 سومدستور
ھیات مدیره در فرم استاندارد برای اطالع سخنران ک با نام واطالعات کانون ھمراه میباشد قرار شد جملھ 

و اعضای کانون بھ فقط کانون تغییر نماید
فرم اطالع رسانی بھ سخنرانی ھای تصویب شده ھمچنان بقوت خود؍ تا زمان برخورداری کانون از تلفن 

وفضاھای مجازی وابستھ بھ تلفن کانون باقی است. 



 ھارمچدستور 
کارانھ مدیر نشست از طریق مجازی این فرم با نظراتی کھ در جلسات قبل داده شده بود تغییر داده شد و 

جھت اطالع در دستور جلسھ ذکر گردیده بود

پنجم دستور

در این بخش از جلسھ تصمیم گیری در مورد سخنرانان پیشنھاد شده توسط اعضا بھ رای گذاشتھ شد.

ممتنع  مخالف موافق نام پیشنھاد 
کننده

نام سخنران

0 0 11 مھدی ناظر  گودرز اقتداری
3 0 7 فیروزه فوالدی فرھنگ 

روستایی
0 0 11 مھدی ناظر  الھھ امانی
0 0 11 جاللی و 

منوچھر 
سلیمانی

نبکال 
گرجستانی

سخنرانی آقای مراد ویسی؍ تصویب شده در قبل؍ منوط بھ دوباره پر کردن فرم برای ارایھ موضوع جدید 
سخنرانی گردید. خانم فیروزه فوالدی مسول تماس مجدد با ایشان برای تعیین موضوع سخنرانی جدید 

جھت تصویب در کمیتھ گردید

ششمدستور 
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
داوطلبین برای پیشبرد این وظایف با فرشید تماس بگیرند

دستور ھفتم 
پیشنھاد برای ارایھ موضوعات جدید سخنرانی بھ جلسھ بعدی قبل از جلسھ پیشنھادی دریافت نگردید و 

کمیتھ موکول گردید.

تھیھ کننده : مھدی ناظر


