
 جلسه نشست هییت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران

 تاریخ برگزاری: بیستم اوت ۲۰۲۱

 شرکت کننده گان در این جلسه عبارتند از:

  ایرج رجبی، فرشید مقیمی، جمشید جمشیدی)مسئول(، مهوش سهرابی، یدی)منشی( 

 مهمانان جلسه این ماه: منیر مشعشعی، مجتبی مشعشعی

 دستور کار جلسه : 

 تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی -یک 

 یدی)منشی( (،  رایزن دیوانی(، فرشید مقیمی )مسئولجمشید جمشیدی)*

  ۲۰۲۱خواندن صورتجلسه ماه جوالی  -دو 

 تمام مواد مورد بحث این صورت جلسه با اکثریت ارا مورد تصویب قرار گرفت.*

مورد تاریخ برگزاری جلسات هییت مدیرهبحث در مورد اطالع رسانی با اعضای کانون در  -سه  

 

معتقد بودند که لزومی به دعوت از اعضای کانون برای شرکت در نشست های  اکثریت اعضای هئیت مدیره *

هئیت مدیره نمی بینند. ولی اگر کسانی درخواست شرکت در این نشست ها را دارند هئیت مدیره مخالفتی با  

 شرکت انها ندارد.
 درمورد ذخیره کردن اطالعات مربوط به وبسایت کانون در کامپیوتر مسئول کمیته فناوریبحث  –چهار 

 

مربوط به کاانون را دارند تا مادامی تصمیم گرفته شد که تمام اعضای هئیت مدیره حق نگهداری اطالعات *

 که دوره انها به پایان برسد.  

 
 تعیین روز برگزاری جلسه اینده هییت مدیره  -پنج

 

تصمیم گرفته شد که ساعت و روز برگزاری جلسات هئیت مدیره را برای دو ماه اینده را در زوم تعیین و *

 برای اعضای هئیت مدیره فرستاده شود.

 

 کانونکالب هوس  -شش

 

سوال در مورد چگونگی فعالیت کالب هوس کانون عنوان شد. چون هنوز کالب هوس در مراحل ابتدایی *

خود قرار دارد فعال مسئولیت ان به عهده اقای رجبی می باشد . هیچ گونه تصمیم خاصی در این مورد گرفته 

 نشد.

 

ع رسانی مسئولین برنامه سخنرانی اقای  پاسخ به نامه اقای ناظر در مورد اعتراض ایشان به عدم اطال -هفت

 مصلی نژاد 

 

 متنی توسط اقای جمشیدی تهیه و برای اعضای هئیت مدیره خوانده شد.برای پاسخ به نامه اقای ناظر *

اکثریت با متن پاسخ موافق و قرار بر این شد که اقای جمشیدی متن را از طریق ایمیل برای ایشان ارسال  

 دارد. 

 



سوال در مورد مبلغ پولی که از حساب کانون به میکروسوفت پرداخت شده بود )این پرداخت مربوط   -هشت

 ه قبل بوده( وربه د

 این مورد خاص کرده و نتیجه را به اعضا اطالع دهد.قرار بر این شد که خانم سهرابی تحقیقی در *

 

 برگزاری جشن ها توسط کمیته تدارکات  -نه

 

تمام اعضای هئیت مدیره بر این اعتقاد می باشند که با توجه به هشدارهای مرکز کنترل و پیشگیری از *

  از طرف کانون برگزار نخواهد شد. یجشن و یا گرد همایی حضور بیماری ، تا اطالع بعدی هیچ گونه 

 

 سخنرانی های روز دوشنبهوظایف مسئول  -ده

 

تصمیم بر این گرفته شد که فرشید با افرادی که به عنوان مسئول اداره سخنرانی تعیین می شوند صحبت کند  *

 و تمام راهنمایی های الزم در مورد اداره جلسه به انها بدهد.

 

 


