
 جلسه نشست هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران 
 

 ۲۰۲۲  آپریل 3تاریخ 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

 (و مسئول جلسه  رایزن دیوانی)   یدی (،منشی)مقیمی  د فرشی

 :  نظر خواهی و بررسی نشست قبلی  – 2

 .را تصویب نمود  2022فوریه  27صورت جلسه هیئت مدیره به اتفاق ارا 

 : گزارش کمیته ها  -3

 .مراجعه کنید واین گزارش در جلسه خوانده شد  2022مارچ  3برای این گزارش به نتیجه نشست  -کمیته سخنرانی

 . در حال تدارک نامه قدردانی از برنامه ریزان روز بین المللی زنان هستند  -روابط عمومی

 هیئت مدیره به اتفاق ارا برنامه جشن نوروزی را موفقیت امیز ارزیابی نمود. -کمیته تدارکات و جشن ها  -

ودر اینده  قرار گیرد  رسیاز اعضا انتقاد داشتند اگر انها انتقادشان را به صورت کتبی بنویسند میتواند مورد بر تعدادی

 انتقادات درست تصحیح گردد

حسابدار جدید آقای بهراز بحری هستند که همکالس خانم مهوش سهرابی در کالج بودند. تمام اطالعات الزم به   -کمیته مالی

. فرامرز ایشان را معرفی کردند و قرار شد بدون وخانم سهرابی به دو سوالی که داشتند پاسخ خواهند داد  ایشان فرستاده شد 

 هزینه ای کارهای مالیاتی کانون را انجام دهند. 
 کارهای جدیدی انجام گردیده لطفا در وبسایت انها را ازمایش کنید و نظرتان را جهت بهبود ارائه دهید  -کمیته فناوری

 درست شد 2014و  2013آرشیو ویدیوهای  

کسی به   لگان وبسایت را تشویق نماید که عضو کانال تلگرام کانون شوند. در این کانا متنی تهیه شد که بازدیدکننده

 د ر اطالعات سایر اعضا دسترسی ندا

 صفحه جدید گزارش کمیته ها درست شده است

   ماه پرداخت ها سالیانه خواهد بود  4د از تلفن کانون فعال ماه به ماه پرداخت میشود ولی بع

یدی این مشکل را دنبال میکند که کسانی که به ایمیل لیست کانون  : آقای مجد به ایمیلهای کانون  چگونگی دسترسی   -4
   کمیته فناوری باشد  دسترسی دارند تنها

 نفر قرار شد تنها برای اعضا فرستاده شود  4 با رای نامه سخنی با اعضای کانون در رابطه با مشکل یوتیوب:  -5
در حلسات کمیته ها تبلیغ کانال تلگرام کانون شود که هر هفته برنامه های کانون ولینک  : توصیه مسئول فناوری -6

 میگردد ت در آن پسفایلهای صوتی برنامه ها را 
در حال تست یک گزینه بود واین مسئله اتفاق افتاد ولی   یدی ایمیل غالم عباسی در مورد دیدن تمام ایمیل اعضا:  – 7

 چون فقط ایمیل اعضا بود مشکلی پیش نیامد 
 جون برگزار شود  13جون در  6پیشنهاد شد این جلسه به جای    ه مجمع عمومی :سجل -8
 فرشید مسئولیت تهیه لیست را به عهده گرفت لیست وسایل کانون :  -9

نفر از اعضای حاضر هیئت مدیره )ایرج به دلیل کاری   4به جلسات حضوری در مدرسه:   تغییر جلسات مجازی  – 10
 دادند ولی رایگیری انجام نشد  مجبور به ترک جلسه شد( نظرات مثبت ومنفی را در این مورد 

 گرفت   خانم ناهید قادری داوطلب شدند و مورد تایید قرارانتخاب نماینده کانون در مراسم ختم دکتر اقتداری:  -11

 . شب برگزار میگردد 8در ساعت   آپریل   24نشست آینده هئیت مدیره ، روز یک شنبه  
 فرشید باسپاس  


