
 ۲۰۲۱صورت جلسه کمیته سخنرانی بتاریخ اول جوالی 

 

 ی ، مونیکا وکیلی و شکوفه وکیلی منیر مشعشع ، حاضرین: خانم ها مهوش سهرابی 

آقایان: ایرج رجبی؍ یدی لو؍ مجتبی مشعشعی؍ رحیم باجغلی؍ منصور امین زاده؍ جمشید 

 جمشیدی؍ مهدی ناظر و فرشید مقیمی 

 بابک حمید زاده برای اولین بار در کمیته سخنرانی شرکت کردند.آقایان بهرام زندی و  

 

 مُسول جلسه:آقای فرشید مقیمی

 رایزن جلسه: آقای مجتبی مشعشعی

 منشی جلسه: آقای مهدی ناظر 

 

 نکات مورد بحث در کمیته به قرار زیر پیشنهاد شد:  -۱

 در دوره قبل.  الف: نگاهی به فعالیت های کمیته سخنرانی

 ب: انتخاب مُسولین اداره جلسات دوشنبه شب های ماه جوالی. 

 ج: بررسی سخنرانی های پشنهاد شده در گذشته.

 د:پیشنهادات سخنرانان جدید. 

 ه:تقسیم وظایف کمیته.

 

الف:نگاهی به فعالیت های کمیته سخنرانی در دوره قبل: در ابتدا جدول سخنرانان سال گذشته 

سخنران جدید   ۵۰مهمان بیش از  نوان سخنرانی ذکر شد. در سال گذشته کانونبا تاریخ و ع

آقایان مهدی ناظر و مجتبی مشعشعی بوده که از مُسول قبلی کمیته آقای منصور امین زاده و  

ضا کمیته قدردانی بعمل  و بقیه اع  و فیروزه فوالدی   و خانمها شکوفه وکیلی ، مونیکا وکیلی

خانم فیروزه فوالدی در آوردن سخنرانان متعدد از ایران مورد تقدیر قرار  نقش برجسته  .آمد

 گرفت

مُسولیت اداره جلسات سخنرانی دوشنبه شب ها: جناب فرشید پیشنهاد کرد که کمیته سخنرانی  

  مسُولین اداره جلسات دوشنبه شب ها را انتخاب نماید. 

 وظایف مُسول اداره جلسات دوشنبه شب:

 موضوع سخنرانی آشنا باشد.  با -۱

 چندین بار بیوگرافی سخنزان ازقبل خوانده باشد.  -۲

 جلوگیری از بحث ها و ُسواالت خارج از موضوع سخنرانی.  -۳

 پیشنهاد شد که فقط یک نفر با سخنران تماس بگیرد.  -۴

  معرفی مُسولین اداره جلسات سخنرانی ماه جوالی:آقای یدی مُسول اداره جلسه ایقان -ب

 شهیدی و انتخاب برای سه سخنران دیگربعهده جناب فرشید گذاشته شد.



سخنرانی در باره تاریخ از ده هفته به پنج هفته تقلیل و آقایان فرشید مقیمی؍ رحیم   -۲

این سخنرانی در قبل   باجغلی؍ محمد اقتداری وبیژن باران عهده دارشدند. الزم به تذکر است که

 به تصویب رسیده بوده است.

 : بررسی سخنرانی های پشنهاد شده در گذشته:ج

رای مهدی ناظر  را بپیشنهاد شد که آقای مقیمی لیست سخنرانان تصویب شده در گذشته 

 ارسال تا آمادگی و یا عدم آمادگی انها توضیح داده شود. 

  د:پیشنهادات سخنرانان جدید:

رای مخالف   ۳ای موافق؍ ر ۷سخنرانی آقای مرتضی محیط در باره جهان بکدام سو میرود با 

 و یک رای ممتنع به تصویب رسید. 

 به عنوان پنجمین سخنران تاریخ ایران پیشنهاد بحث زیر را داده است:آقای ایرج قهرمانلو 

شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در دوران پهلوی ها و دالیل سقوط سلسله  

 پهلوی.  

پیشنهاد رای گیری فوری و یا   .  کتابی د ر این مورد هستندایشان در حال تحقیق و نوشتن 

 رای گذاشته شد. بیشتر به رای گیری در جلسه آینده جهت اطالعات

 رای موافق برای تصویب فوری  ۴

 رای موافق برای بحث در جلسه بعدی کمیته ۷

 رای ممتنع ۳

 ول گردید. آقای قهرمانلو به جلسه بعدی کمیته موک پیشنهادنتیجه: بحث در باره  

پیشنهاد آقای جمشید جمشیدی در باره مقاله آقای عزت اله مصلی نژاد به جلسه آینده موکول  

 شد.

 سخنرانی های پیشنهادی ماه اگوست به جلسه بعدی کمیته موکول شد. 

 ه: تقسیم وظایف کمیته:

 تماس مُسول کمیته با سخنرانان جهت تنظیم برنامه.  -۱

 قدردانی از سخنرانان توسط مُسول کمیته. اسال ایمیل  ار -۲

 جدول برنامه ماهیانه توسط مُسول کمیته.  -۳

 استفاده از اسپرت شیت جهت پیگیری خواسته ها.  -۴

 اعضا موظف به معرفی حد اقل دو سخنران در سال میباشند. -۵

 انتخاب مُسولین جلسات دوشنبه شب ها. -۶

 تماس مُسولین جلسات با سخنرانان. -۷

 هیه بیوگرافی و عکس سخنرانان برای وب سایت کانون. ت -۸

 . نان ارایه کمک های فنی به سخنرا -۹

 بعد از ظهر میباشد.  ۷اگوست ساعت   ۵جلسه بعدی کمیته 

 تهیه و تنظیم: مهدی ناظر 

 


