
 جلسه نشست هییت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران

 تاریخ برگزاری: 30 سپتامبر 2021

 شرکت کننده گان در این جلسه عبارتند از:

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

 مهمانان جلسه این ماه:  کسی از اعضای کانون تقاضای شرکت نکرده بود

 دستور  کار  جلسه : 

 تعیین مسئول ، منشی و رایزن دیوانی  - 1

 ( رایزن دیوانی )ایرج رجبی (، منشی(، فرشید مقیمی ) مسئول)یدالئه سیخ میری  

  2021 اگستخواندن صورتجلسه ماه  - 2

 ارا مورد تصویب قرار گرفت. باتفاقتمام مواد مورد بحث این صورت جلسه 

 3- گزارش فعالیتهای کانون  

 

 3-1- بخش ادلری و مالی – مهوش سهرابی 

 

برای دریافت مدارک مربوط به کانون قرار است که با آقای اقتداری   - 3-1-1

 مالقاتی داشته باشند 

ایمیل برای دریافت حق عضویتها تهیه گردیده و برای ایمیل لیست کانون   - 3-1-2

  بتوانیم این مسئله را برای دوره های بعد نیز حل کنیمفرستاده خواهد شد . اگر 

 بسیار خوبست 

رای ممتنع   2رای موافق و   3پیشنهاد گرفتن یک صندوق پستی با  - 3-1-3

تصویب شد و قرار شد محل این صندوق در وینا باشد و مهوش در این مورد اقدام 

 میکند 

د  سوفت پرداخت شده بو در مورد مبلغ پولی که از حساب کانون به میکرو  - 4-1-3

، قرار شد مهوش پیگیری  ه قبل بوده(ور)این پرداخت مربوط به د $  500حدود 

 کند 

 

 ایرج رجبی   –بخش تدارکات و جشن ها  – 3-2

 گزارشی داده نشد – 1-2-3

 



 جمشید جمشیدی   –بخش روابط عمومی  -3-3

مسئول کمیته  به آشنایی با اعضای کمیته و معرفی اولین جلسه کمیته   – 1-3-3

 برگزار گردید 

 برنامه های کمیته  – 2-3-3

 مشکالت عاطفی مهاجرین  فریفته امام قرشی   2021ژوییه  14

 تلفن های هوشمند غالم ترشیزی  2021ژوییه  28

 حقوق بشر در درازنای تاریخ  عزت مصلی نژاد  2021اوت  11

 افسردکی در بین مهاجرین فریفته امام قرشی   2021سپتامبر  8

 مسائل مالیاتی برای مهاجرین محمد اقتداری 2021سپتامبر  22

در این جلسه کسی از تازه واردین شرکت نکرده بود ولی از نظر مالیاتی نکاتی  

 مطرح شد که برای دیگران هم مفید بود 

نگاه کرد و هدف انجام  در پیشبرد برنامه های کمیته باید دراز مدت به آن   3-3-3

 کار مفید با دید انتقادی است

 

 فرشید مقیمی   –بخش سخنرانی   – 3-4

گزارش کمیته سخنرانی ماه اوت مرور شد. تمام اعضای هیات مدیره در   – 1-4-3

 کمیته سخنرانی حاضر بودند 

در تماس با سخنرانان خوبست که عالوه بر فرد معرفی کننده مسئول   – 2-4-3

سخنرانی نیزدر تماس باشد. در تجربه جمشید با دکتر دانش و نگرانی های او در  

 اس مسئول کمیته مفید ارزیابی گردید تم امه به نحو احسنن  بر اجرای 

 در برنامه ریزی ها باید دمکراسی را رعایت کرد  – 3-4-3

 کسانی که سخنرانان بیشتری معرفی میکنند باید تشویق شوند  – 4-4-3

 انتخاب مسئولین جلسات مهم است و باید کار آموزشی با انها انجام داد – 5-4-3

اشکال گرفتن ویدیو در گالری مود اینست که برخی افراد در شرایطی   – 6-4-3

 هستند که بهتر است دوربین شان بسته باشد 

و بدین طریق    از سخنرانان خواسته شود طرفداران خود را معرفی کنند – 7-4-3

 دیتا بیس خود را گسترش دهیم 

 خوب است در مورد نحوه پوشش در زوم صحبت گردد  – 8-4-3

 بیشتری میکند  م باز کردن و بستن میکرفون ها به موقع کمک به نظ – 9-4-3

 وقت را باید به مرحله اجرا گذاشتمحدودیت  – 10-4-3

اعضای هیات مدیره بعد از هر سخنرانی اشکاالت را به مسئول کمیته   – 11-4-3

 به صورت کتبی گزارش دهند 

ایمیل خانم شیخ االسالمی جهت بهبود جلسات توسط مهوش ارسال  – 12-4-3

 گردید 

 



 یدالئه شزخ میری   –بخش فناوری  – 3-5

که میتواند برای افرادی که ایجاد بخش صوتی دروبسایت کانون   – 1-5-3

 دسترسی به یوتیوب ندارند مفید باشد

از نوارهای صوتی دوشنبه شبها میتوان در سه شنبه ها در کالب هاوس   – 2-5-3

 استفاده کرد

استفاده از ایمیل های کانون کمک میکند که همه در آرشیو کانون موجود   – 3-5-3

 باشد واین سیستماتیک شده است 

 کانون به دیتابیس کانون مفید استوبسایت  فرستادن ایمیل از پستهای   – 4-5-3

 برنامه های کانون در اینستاگرام ، تلگرام وواتساپ پست میشود – 5-5-3

 ایجاد صفحه جدیدی در یوتیوب با آرم کانون  – 6-5-3

 

 

 فرشید مقیمی تهیه صورت جلسه : 

 

 


