
 
 گزارش نشست جلسه هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران 

 تاریخ برگزاری: ۲۸ اکتبر 2021

 صورت جلسه ماه قبل با اکثریت ارا تصویب شد.

 شرکت کننده گان در این جلسه عبارتند از:

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

 تاریخ نشست جلسه هئیت مدیره در صفحه اول وب سایت کانون اعالن گردید. 

 مهمانان جلسه این ماه: کسی از اعضا شرکت نکرد.

 پیشنهاد دستور جلسه
 دسامبر 20 -تدارک برای گزارش مجمع عمومی میاندوره ای  -1

 روابط با سایر نهادها  -2

 گزارش کمیته ها  -3

 گزارش ماه سپتامبر  -4

زمانی   هها سخنرانی ها و فاصل اعالن برنامه -۵  

ماه ابان تنامه مهدی ناظر در مورد بزرگداش -۶  

سوال در مورد معرفی ابراهیمیان  -۷  

حق عضویت-۸  

جشن تولد کانون-۹  

 مسئول : یدی 

 منشی:مهوش 

 رایزن دیوانی:فرشید 

 

 ۴ نفر موافق ۱ ممتحنه برای اجاره صندوق پستی برای کانون: مهوش مسول انجام این امر. 

 تمام پرداخت های بانک باید بایگانی شود.مهوش و یدی  

 

 مورد اول: تهیه یک» پور پوینت« مشترک برای گزارش کمیته های مختلف هیئت مدیره  

ممتحنه   ۱موافق ۴  

برقراری یک رابطه دو جانبه با سایر نهادها  -۲مورد   

. دو نفر مخالف. این ماده هم   باشند داشتهانتظار مشابه از این نهادها این که  ندیگر بدوهای نفر موافق اعالن برنامه نهاد۳

  مورد تصویب قرار گرفت.

گزارش کمیته جشن ها، برگزاری جشن مهرگان   -مورد سوم  

هزینه شد برای جشن مهرگانر دال ۲۲۰گزارش مالی:   

 تمام هزینه ها با دریافت رسید باید پرداخت شود.

 کمیته روابط عمومی: مطلب خاصی نیست که عنوان شود. 



جلسه سخنرانی لمسئو کمیته سخنرانی: رجوع شود به گزارش منتشر شده توسط    

  و از طریق ایمیل برای انان ارسال نماید.  هدیگر تهینهادهای  متنی جهت همکاری با  کمیته فناوریتصمیم گرفته شد که 

پول عضویت نداده اند.  تماس با ان دسته از دوستان عضو کانون که هنوز و همچنین   

شروع جلسه گزارش نشست ماه سپتامبر خوانده شد. تمام مواد ان مورد تائید اکثریت اعضا در  گزارش سپتامبر: -۴مورد 

مدیره قرار گرفت. هیئت  

پست برنامه های سخنرانی برای اعضا پیشنهاد داده شد که ایمیل اعالن سخنرانی برای جلوگیری کردن از  -۵ مورد

رد. در این مورد بحثی صورت نگرفت. بعد از پست اول از طریق وب سایت صورت گی ۴۸تا  ۲۴همیشه   

 ننتیجه بحث این بود که بزرگداشت ماه ابا بان هم خط با اساسنامه کانون می باشد؟آیا برگزاری بزرگداشت ماه آ -۶مورد 

در این گونه موارد   ولی امکان تهیه یک بزرگداشت در این ماه میسر نیست.  با اساسنامه کانون ندارد. مغایر تیهیچ گونه 

  ماه قبل عنوان شود. ۳اگر هدف برگزاری برنامه روز دوشنبه است پس باید حداقل اول باید از قبل برنامه ریزی کرد. 

  جمشید یک جواب برای این درخواست آماده کند.

   اقای ابراهیمیان .بحث در مورد اداره جلسه سخنرانی  -۷مورد 

 سوال از طرف جمشید مطرح شد. چرا ما دو نفر مسئول جلسه داشتیم.

منجر به یک درگیری شدید لفظی به شکلی   سخنرانیدر مورد شیوه برگزاری جلسه  ااز اعضانتقاد از طرف یکی 

 ناخوشایند و نامناسب شد. در نتیجه جلسه توسط سایر اعضای هیئت مدیره متوقف شد.

به دلیل توقف جلسه به این مورد پرداخته نشد. .  -۸مورد   

 

 تهیه شده توسط مهوش سهرابی 


