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 )بنام خدا(

 

 گزارش هيئت مدیره در مورد فعاليت هاي كانون در اردیبهشت 98

 

 جلسه برگزار كرد كه خالصه اقدامات و تصميمات آن به شرح زير است: 6 ،98 ارديبهشتت مديره كانون در هيا    

ا رااا هياات   ارديبهشات باا وراور جماا  از ا رااا شاوراا  اا  ،         4خانه جديد كاانون ههارشاهبه   مراسم افتتاح  -1
در اياا  شااد   برگاازارا ميرآباااد و واميااان مااا   زمااي   وناا هاااا ملتلااا، واميااان مااا   خانااه ا مااديره كااانون در دوره

و رونااد  يشاارفت  ااروئه ارائااه لچااه و خزانااه دار توحااي ات  در خصااو  تاريدبياار كااانون رئاايه هيااات مااديره،  مراساام
 نماي  شد  در اي  مراسم همچهي  از سايت جديد كانون رو دادند 

مقاارر شااد جاب اااي  دفتاار كااانون بااه م اان جديااد تااا  ايااان ارديبهشاات بااه صااورت كاماان ان ااا  شااده و از ابتااداا  -2

 خردادماه فاا يت دبيرخانه كانون به صورت رسم  در م ن جديد از سر گرفته شود 

بيركاانون كتبااا از   خادمات جدياد مارفا  شاده در ساايت، مقارر شاد د        و جدياد كاانون   به رو نمااي  از ساايت   توجه با -3

 بروز رسان  اطال ات ا را در سايت همکارا كههد  جهتكميته هاا تلصص  درخواست كهد 

باردارا از سااختمان جدياد كاانون در خياباان شااهي  شاما  ، مقارر شاد فرآيهاد اخا   اياان كاار و               با توجه باه بهاره   -4

سارمايه گا ارا و تبادين باه اوسا  سااختمان        شاده و راه كارهااا  دريافت ساهد ما کيات باا سار ت بيشاترا  ي يارا       

 فال  در جلسات آيهده در هيات مديره مورد ب ث و بررس  قرار گيرد 

با توجه به درخواست كميته انتشارات مبها  بار تارميم و مارفا  ا رااا جدياد جهات  راويت در كميتاه مقارر شاد             -5

 مراتب در سايت و رسانه هاا  موم  كانون اطالع رسان  گردد 

ت تارفه آگها  هااا خبرناماه باه درخواسات كميتاه انتشاارات باه شارح ويان اصاالح و باه تصاويب هياات               درخواس -6

 مديره رسيد:

 ريال 30.0000.000 شت جلد                          -

 ريال 20.000.000داخن روا جلد                     -

 ريال 15.000.000داخن  شت جلد                    -

 ريال  12.000.000فهرست     صف ه اول قبن از  -

 ريال 10.000.000صف ه دو  قبن از فهرست       -

 ريال 10.000.000صف ه سو  قبن از فهرست      -

 ريال 10.000.000شماره ساالنه  4ريال م موع  3.000.000آگه  هاا كوه  هر شماره  -

ون از قاارارداد سااا يان گ شااته بااا ارديبهشاات و رحااايت كااان 23بااا توجااه بااه اتمااا  قاارارداد بيمااه تکميلاا  كااانون در  -7

 قرارداد سال جارا با شركت فوق مهاقد گردد  ،استاال  اخ  شده بر ايهشركت بيمه رازا، مقرر شد 
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رياسات دانشا اه   باراا   سايال   ملا  هياات ويا ه گازار     همکاارا باا    جهات ا اال  آماادگ  كاانون     مقرر شد نامه -8

 ارسال شود  تهران

گزارشا   بررسا  كارده   در خصو  ارتباط با موسساه   وهشا  تااريد ادبياات كودكاان مقارر گردياد مههاد  مههاا           -9

باا موسساه فاوق   رو اوزال  يشاههادا ارائاه گردياد و مقارر شاد           دبيار كاانون    ارايه نمايهد  همچهي   يرو تماا  تلفها   

 امن آيدد وت بفوق براا گردهماي  خرداد يا تير جهت آشهاي  ا را با موسسه 

 شد مقرر و طرح مديره هيات جلسه در 1398 سال  يشههادا  رويت وق و بودجه همراه به ،1397 ما   هاا صورت -10

 .شود ارائه شوراياا   به تصويب جهت

 :گرديدند تايي  شوراياا   به  يشههاد جهت زير ترتيب به كانون انتلابات اجراي  هيات ا راء -11

 -خاطره  کستان مههد   -ي  ماي  ا دي مههد  م مدوس -رومان  قاسممههد   -دكتر وسي  نامت ا ه 
 سروناز مصورامههد  

ساايهمات ، گااا را ههاارا،  بااراا تااامي  شااراي  بهااره بااردارا بهيهااه از ساااختمان  ون ،كاربردهاااي  مانهااد     -12

ماورد ب اث   برگزارا سلهران ، برگزارا مراسام باراا تشاکن هااا مشاابه و گردهمااي  هااا همادوره اا هاا          

 س  قرار گرفت برر

 افطااار حاايافت و اول ساااالنه نوباات  ااادا  مااوم  برگاازارا م ماا  بااه ماااه اياا  در كااانون  مااوم  گردهماااي  -13

واقا  در خياباان شااهي  شاما   در روز ههارشاهبه ماور          سااختمان جدياد كاانون    م ان  در كاه  داشت اختصا  كانون

 گرديد  برگزارنفر از ا راا كانون و همراهانشان  100با ورور  ارديبهشت  25

 

 

گزارش هيات مدیره می باشد. ضميمهها كميته فعاليت زارش گ  


