
 کانون دوستداران فرهنگ ایران  ت مدیرهئ ت هی سنشجلسه 
 

 ۲۰۲۱ نوامبر   ۲۰تاریخ برگزاری:  

 شرکت کننده گان در این جلسه عبارتند از:

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

 

 منوچهر سلیمانی  مهمانان جلسه این ماه:

 

 جلسه : کار دستور 

 

 تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی  - 1

 ( رایزن دیوانی ) فرشید …(، منشی)…ایرج…)مسئول(،  …دیی…

  ۲۰۲۱ اکتبرخواندن صورتجلسه ماه  - 2

 دسامبر  20 -تدارک برای گزارش مجمع عمومی میاندوره ای مروری بر  -۳
۴-  Re-Post   صورت گیرد،    بعد از پست اول ۴۸تا   ۲۴اعالن سخنرانی های روز دوشنبه همیشه

 تاثیر بهتری خواهد داشت. 
 اضافه کردن ایمیل سخنرانان به لیست ایمیل کانون.  -۵

استعفای اقای جمشیدی ، در صورت تصویب تماس با عضو جایگزین  -۶  

لیست اعضای کانون ، تهیه دیجیتالی : یدیزارش کمیته ها گ -۷  

بگیرد قرار بر این شد که فرشید یه تماس با اقای اقتداری    حق عضویت  -۸  

: ساختار کار کمیته های کانون  -۹  

 

صورت جلسه ماه گذشته به اتفاق ارا تصویب شد.  -۲مورد   

قرار بر این شد که متنی تهیه شود و این متن )سخنی با اعضای محترم کانون( توسط   -۳مورد 

گزارش کار خود را ها   ، مسئولین کمیته بعد از خواندن متن خانم مهوش سهرابی خوانده شود.

 به اعضا خواهند داد. 

روز   ۶در این جلسه تصمیم گرفته شد که پست سخنرانی روز های دو شنبه حداقل  -۴مورد 

همین سیاست در مورد سخنرانی های  قبل از سخنرانی برای هواداران و اعضا ایمیل شود. 

روابط عمومی دنبال خواهد شد. در ضمن برای سخنرانی های روز های دوشنبه ایمیل دوم در 

برای یاداوری فرستاده شود.ز سخنرانی اقبل  دو روز شنبه های روزهای   

این سیاست همچنان ادامه مسئول سخنرانی معموال این مهم را تا االن انجام می داده ،  -۵مورد 

 خواهد داشت مگر در مواردی که سخنران موافق این امر نباشد. 

جمشیدی قرار براین شد که بطور رسمی نامه استعفای ایشان   در مورد استعفای اقای -۶مورد 

جانشین اقای جمشیدی خواهد شد.به حضور اعضای کانون رسانده شود. و خانم ناهید قادری   

 

گزارش کمیته فناوری:  -۷مورد   

از تملک شخصی مسئول فناوری خارج شد و به   ت مایکروسافانتقال برنامٔه نرم افزار  -۱

به ایمیل کانون فرستاد می شود.  ت مایکروسافبعد تمام مکاتبات  اینمد. از تملک کانون در آ  

برای تسهیل مکاتبات امور مربوبط به اعضا لیست دیجیتالی اعضا کانون تهیه شد.   -۲  



 فرمت پی دی اف ارسید پرداخت تمام هزینه های مربوط به نرم افزار های مورد استفاده ب -۳

.به کمیته مالی ارسال شد   

 مورد ۷-۲-  گزارش کمیته مالی: 

خانم مهوش موفق به اجاره یک صندوق پستی شد. یک کلید این صندو ق  در اختیار  

 ایشان و کلید دوم تحویل اقای ایرج داده شد. 

 مورد ۷-۳-  گزارش کمیته سخنرانی: 

 اقای فرشید ، عنوان کردند که برای این گزارش به ایمیل ایشان رجوع شود.  

 مورد ۷-۴-  گزارش کمیته جشنها: 

بر اساس اظهارات اقای  ایرج حدود ۲۰  نفر در این جشن شرکت داشتند. مورد  

 خاصی برای پیش نیامد. البته انتظار این بود که افراد بیشتری شرکت کنند.

مورد ۸- تصمیم گرفته شد که  حق عضویت ها سالیانه شود. به این ترتیب که  

اعضا حق عضویتشان برای سال و حتی االمکان در اول سال جاری پرداخت.  

البته این  مورد منوط به مشورت با اقای اقتداری می باشد که مشکل مالیاتی بوجود  

نیاورد. قرار بر این شد که اقای فرشید در یک وقت مناسب این مسئله از اقای 

 اقتداری جویا شود. 

 

مورد ۹- یکی از اعضای کانون که در این جلسه بودند پیشنهاداتی در مورد سیستم  

کار کمیته سخنرانی ارائه دادند. قرار براین شد که این پیشنهادات را به صورت  

 کتبی به هییت مدیره بفرستد تا در مجمع عمومی به بحث گذاشته شود. 

 

 

 تهیه شده توسط ایرج رجبی 

 

 


