
 جلسه نشست هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران  
 

 ۲۰۲۲ ژانویه  ۳۰تاریخ برگزاری:  

 شرکت کننده گان در این جلسه عبارتند از:

 ایرج رجبی، فرشید مقیمی، ناهید قادری، مهوش سهرابی، یدالئه شیخ میری  

 

 جلسه : کار دستور 

 

 : تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی  - 1

 ( رایزن دیوانی)   یدی  (منشی)د قادری ناهی )مسئول(،مقیمی  د فرشی…

 :  ۲۰۲۱  بررسی جلسه میان دوره ای مجمع عمومی  – 2

هیئت مدیره به اتفاق ارا جلسه مجمع عمومی را موفقیت آمیز قلمداد نمودند. در مورد این که نظر خواهی  

 اعتماد در این جلسه برگزار نگردید، انتقادی شد. در هر حال نظر اکثریت اعضا هیئت در مورد رای 

مدیره می باشد. در این صورت  مدیره این بود که نظرات مثبت اعضا کانون بیانگر تایید عملکرد هیئت 

 نیاز به تشکیل جلسه ای دیگر برای گرفتن رای اعتماد نیست.

 : گزارش کمیته ها  -۳

در برنامه های تعیین شده از قبل، برنامه ای برای روز زن تهیه نشده بود. اقای مقیمی  -۱ -یکمیته سخنران 

پذیرفت که در این زمینه سهوا اشتباهی صورت گرفت . به همین دلیل یکی از برنامه های از قبل تعیین  

را به عنوان سخنران روز زن دعوت  مارس را تغییر داده وقرارشد خانم صدف بیگی ۷شده روز دو شنبه  

تصویب شد که هییت مدیره )کمیته سخنرانی( هردوره سخنرانان یک ماه اول دوره بعد را از قبل  -۲کنند. 

برای برنامه ریزی بهترسخنرانی های دو شنبه تقویمی از روزهای خاص سال تهیه شده و    -۳تعیین کنند.

 در صفحه ای در وب سایت کانون ارشیو شود. 

مارس توسط اقای رجبی برنامه ریزی  ۲برنامه اقای بهراد توکلی برای روز چهار شنبه   -روابط عمومی

 شد.

تصویب شد که برنامه نوروزی از طریق زوم برگزار شود. این برنامه تلفیقی   -کمیته تدارکات و جشن ها  -

ودن هوا و احتمال  از برنامه های زنده و یا کلیپ های ضبط شده خواهد بود.  در صورت مناسب ب

برگزاری یک برنامه در فضای ازاد برای روز سیزده بدر برقرار خواهد شد.  در جلسات اینده جزییات 

 این برنامه ها توسط کمیته تعیین و در صورت تصویب اعالن خواهد شد.

یس به مدارک مالیاتر کانون عنوان شد.  فرشید دنبال    -کمیته مایل کند.پرداخت حق عضویت  مشکل دستر
عنوان شد. قرار شد که  ایمییل برای ان دسته از اعضا که فراموش کرده اند فرستاده شود. اعضا هییت  

 مدیره لیستر از اموال کانون که در اختیار دارند تهیه کرده و تحویل خانم سهراتی دهند. 
ام یم باشد. نیاز به تهیه یک تلفن و یک راه اندازی کامل کانال تلگرام و واتساپ در حال اتم -کمیته فناوری

 شماره است که خط تلفن برقرارگردد و بزودی یک دستگاه تلفن هم خریداری خواهد شد. 
 
هماهنگی بهتر بین سخنران و مسئول جلسه ضروری  راهنمایی فنی برای اداره جلسات سخنرانی:  -۴

 مورد همکاری الزم را فراهم سازند.   تشخیس داده شد.  قرار شد کمیته سخنرانی وروابط غمومی دراین 

شب برگزار   ۸فوریه در ساعت  ۲۷نشست آینده هئیت مدیره ، روز یک شنبه 
 میگردد. 
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