
صورت جلسھ کمیتھ سخنرانی کانون دوستداران فرھنگ ایران

6 :برگزاری تاریخ 2022 ژانویھ 

حاضرین: رحیم باجغلی، یدی شیخ میری ، مونیکا وکیلی، شکوفھ وکیلی،  فیروزه فوالدی، مھدی ناظر، 
فرشید مقیمی، منوچھر سلیمانی،  مھمان : جالل جاللی بار دوم

حمیدزاده بابکو  مشعشعی مجتبی : قبلیاعضای غایب با اطالع 

 م مقدپریوش : قبلی بدون اطالع غایباعضای 

پیشنھادی جلسھ دستور

یک - تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی

 2021دو - خواندن و تصویب صورتجلسھ ماه دسامبر 

سھ – برنامھ ریزی سخنرانی ھا

چھار - بررسی شرایط جدید استفاده از زوم و داوطلبین سخنرانی

پنج - بررسی برگزاری برنامھ غیر از دوشنبھ ھا جھت مسایل ضروری والزم

شش – تقسیم وظایف کمیتھ بین اعضا - ھر عضو حداقل دو سخنران در سال معرفی کند ، تھیھ بیوگرافی و 
عکس سخنرانان  و وظایف دیگر

دستور اول
مسئول جلسھ: فرشید مقیمی

منشی: مونیکا وکیلی 
رایزن دیوانی: شکوفھ وکیلی 

دستور دوم
 توسط فرشید مقیمی خوانده شد و بھ اتفاق ارا تصویب گردید .2021صورت جلسھ دسامبر 

 سومدستور
در حال حاضر ماه جون و جوالی در حال برنامھ ریزی میباشند

پیشنھاد شد کھ از دوره بعد بیشتر از دو ماه برنامھ ریزی نشود وباید محدودیتی در معرفی 
سخنران باشد. اکثریت پیشنھادات در کمیتھ تصویب میشود



پیشنھاد شد برای روز حھانی زن یک یا دو سخنران انتخاب کنیم و سعی شود کھ برنامھ فعلی 
 مارچ را کھ قرار است  دکتر عالیی ھا در مورد ایدز در ایران صحبت کنند تغییر داده شود7
کمیتھ ای متشکل از فیروزه ، منیر و مھدی ناظر تشکیل شد کھ بدنبال سخنران بگردند و بھ 

مسئول کمیتھ گزارش دھند تا برنامھ ریزی شود
اگر سخنرانانی بعد ازچند تماس پاسخی ندادند وقتمان را تلف نکنیم و سراغ دیگران برویم

برنامھ ھای ماه جون و جوالی کمکی است بھ ھیات مدیره دوره بعد

م وپنجمچھار دستور
پیشنھاد شد دوشنبھ ھا را برای برنامھ 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

دستور ششم
پیشنھاد شد معرف سخنران مسئول گرفتن بیوگرافی و عکس باشد

معرف نیکال گرجستانی ( جاللی) قرار شد بیوگرافی و عکس ایشان را تھیھ نمایند 
 

تھیھ کننده:  مونیکا وکیلی 


