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 کمیته تدارکات و جشن ها

• از گزارش یکساله کمیته تدارکات وجشنها ی کانون ازتمام اعضاء کمیته بخاطر قبل 
درضمن به اطالع میرسانم همکاری اعضاء کمیته . کمک های فراوان تشکر میکنم

شکوفه وکیلی، آتی وکیلی، ومونیکا وکیلی، ماه منظر معانی ، : مخصوصا بانوان 
وزهره معانی، با کمک ونظارت خود باعث موفقیت وانجام جشنها وتدارکات کانون 

.بوده اند   
• وجشن نوروز درمحل ( مهرگان ویلدا ) در این دوره دوجشن خارج از محیط کانون 

دراین جشنها اعضاء کانون وشرکت کنندگان نهایت رضایت را . کانون برگزار شده 
. داشته اند   

• .کانون متحمل قسمتی از مخارج بوده ( مهرگان ویلدا ) دردوجشن کانون   
• دلیل انهم این بوده که درحالیکه . جشن عید نوروز امسال درمحل کانون برگزارشده

کمیته جشن ها آمادگی خود را برای جشن نوروز اعالم نموده و پیشنهاد همکاری با 
سایر سازمانها مورد موافقت قرار گرفت  سازمان دماوند همکاری خود را اعالم نمود 

)  ، با این سازمان دوجلسه حضوری داشتیم وتعدادی تلفن ودر آخرین لحظه با نظر 
موافقت شد که هر کدام جداگانه عید را برگزار کنیم ( دوستان سازمان دماوند   



 کمیته تدارکات و جشن ها

• این زمان کمیته جشنها نتوانست جای مشخصی را رزرو کند درنتیجه تصمیم گرفته در 
.شد جشن عید نوروز درمحل کانون برگزار شود   

• به نظر اینجانب جشن های کانون را باید برای دید وبازدید اعضاء کانون وخانواده وهم 
. چنین دوستان کانون برگزار کرد  

• گرفتن جشن ها درمحل های بزرگ که گنجایش بیشتری دارد برای کانون به صرفه 
نیست ویکی از دالیل من این است که درچند سال گذشته درمنطقه ای که ما زندگی می 

کنیم  جشن های برزگ با خواننده های معروف برگزار میشود که کانون تحمل این 
لذا باید جشن هارا برای اعضاء وفامیل و دوستان کانون . مخارج را نخواهد داشت 

برگزار نمود و درآمد را در نظر نگرفت ، این مخارج را اعضاء ودوستان کانون با 
.حق عضویت و ورودیه پرداخت کرده اند   

•  با سپاس 
•  منصور امین زاده

• June  17, 2019  
 



 کمیته تدارکات و جشن ها

• جشن ها   

• بلیط فروخته شد  69جشن تیرگان   

• 463.19مخارج اضافه بر درامد این جشن   

• بلیط فروخته شد حدودا بیش از صد نفر در  76یلدا جشن  
. جشن شرکت داشتند  

• 1252.24مخارج اضافه بر درامد این جشن   

•  تدارکات

•  تدارکات تمام برنامه های دوشنبه شب ها و جشن ها



 کمیته مالی و اداری

 حساب مالی دوشنبه ها

 

 مخارج فروش  هدیه عضویت تعداد ورودی ماه

July 574 174 673 5 105 13.34 

Aug. 433 188 202 9 30 49.05 

Sep. 311 135 70 0 0 70.38 

Oct. 571 248 175 0 24 649.93 

Nov. 328 143 105 200 0 46.13 

Dec. 224 97 0 10 0 54.34 



 کمیته مالی و اداری

 حساب مالی دوشنبه ها

 
• Total Monday’s Income = $6435.00 

 
Jan. 65 41 0 10 0 0 

Feb. 372 162 35 9 0 562.88 

Mar. 305 108 0 0 0 88.06 

Apr. 776 337 105 0 10 538 

May 412 134 0 20 0 45.53 

Jun. 281           

              

Total 4,652 1,871 1,365 249 169 2,117.6

4 



 کمیته مالی و اداری

• این سالمخارج   

 
 اگهی در ایرانیان 720.00

 مخارج سخنرانان 1586.00

 کامپیوتر 423.99

 پرده پروژکتور 155.80

 وب سایت 194.95

 بیمه 950.00

 مخارج اضافه بر درامد دو جشن 1,715.43 

شام سخنرانان، مخارج جلسات :متفرقه  1,006.21

 دوشنبه ها

 کل مخارج  6,806.38



 کمیته مالی و اداری

• حساب مالیکل    

•  Total Income    =    7,046.35 

• Total Expense   =   6,806.38 

• Difference        =   -239.97 

•   Received From last BOD          $7,948.33 

• In Account today 6/11/19       $ 8,228.40 

•   280.07$ درامد اضافی فعلی در بانک 

 



 کمیته روابط عمومی

• این کمیته تشکیل نگردید و در زمینه روابط عمومی فعالیت 

 های با برنامه ای انجام نگردید

• اساسنامه در رابطه با هیئت مدیره و وظایف آن  ۸ماده 

اعضای هیئت مدیره را بصورت جمعی و فردی در 

 برابرمجمع عمومی مسئول میداند

• بنابراین عدم فعالیت دراین بخش مسئولیت تمام ماست و نه 

 تنها مسئول بخش روابط عمومی
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 کمیته فناوری
2018 Kanoon’s Website Visitors 

• USA   12501 
• Germany  1730 
• France  1308 
• UK   1266 
• Canada  1175 
• Netherlands 866 
• Sweden  344 
• Switzerland  260 
• Turkey  172 
• Austria  160 
• Iran   150 

• Australia  148 
• Denmark  104 
• Italy   71 
• Afghanistan  71 
• Norway  70 
• EU   68 
• Finland  67 
• Spain  62 
• Singapore  56 
• India  52 
• South Africa 50 
• Total  20695 

 



 کمیته فناوری

2018 Kanoon’s Website Visitors 
• Bulgaria  49 
• Hong Kong  48 
• Romania  47 
• Belgium  45 
• Czech Republic 41 
• UAE   35 
• China  33 
• Poland  32 
• Iraq   31 
• Hungary  30 
• Israel  27 

• Japan  26 
• Russia  25 
• South Korea 23 
• Ukraine  18 
• Mexico  17 
• Georgia  15 
• Philippines  15 
• Ireland  14 
• Azerbaijan  11 
• Venezuela  9 
• Seychelles  9 
• Total  21295 

 



 کمیته فناوری

2018 Kanoon’s Website Visitors 
• Tunisia  8 
• Luxembourg 7 
• Greece  7 
• Columbia  7 
• Pakistan  6 
• Malaysia  6 
• Serbia  5 
• Brazil  5 
• Bahrain  4 
• Cyprus  4 
• Taiwan  4 

• Egypt  4 
• Armenia  4 
• New Zealand 4 
• Kuwait  4 
• Albania  3 
• Indonesia  3 
• Slovakia  3 
• Belarus  2 
• Lebanon  2 
• Qatar  2 
• Ghana  2 
• Total  21391 

 



 کمیته فناوری

2018 Kanoon’s Website Visitors 
• Kazakhstan 2 
• Saudi Arabia 2 
• Morocco  2 
• Sri Lanka  2 
• Thailand  2 
• Oman  1 
• Ecuador  1 
• Ethiopia  1 
• Estonia  1 
• Cote d’Ivoire 1 
• Kyrgyzstan  1 

• Macedonia 1 
• Nepal  1 
• Total  21409 

 



 کمیته فناوری

2019 Kanoon’s Website Visitors 
• USA   5471 
• Germany  908 
• UK   428 
• Netherlands 405 
• Canada  336 
• France  303 
• Sweden  194 
• Australia  126 
• Iran   63 
• Denmark  57 
• Turkey  52 

• Norway  42 
• Austria  39 
• India  38 
• EU   35 
• Italy   32 
• Belgium  32 
• Singapore  29 
• Switzerland  27 
• Japan  24 
• Afghanistan  23 
• Iraq   23 
• Total  8652 

 



 کمیته فناوری

2019 Kanoon’s Website Visitors 
• American Samoa 23 
• Romania  22 
• Israel  22 
• UAE   21 
• China  21 
• Spain  20 
• Czech Republic 19 
• South Africa 16 
• Finland  15 
• Russia  10 
• Ireland  10 

• Hungary  9 
• Luxembourg 9 
• Poland  8 
• New Zealand 6 
• Iceland  5 
• Hong Kong  5 
• Bulgaria  5 
• Georgia  5 
• Ukraine  4 
• Colombia  3 
• Philippines  2 
• Total  8912 

 



 کمیته فناوری

2019 Kanoon’s Website Visitors 
• Kuwait  2 
• Indonesia  2 
• Pakistan  2 
• Armenia  2 
• Lithuania  2 
• Brazil  2 
• Uzbekistan  1 
• South Korea 1 
• Mexico  1 
• Greece  1 
• Nigeria  1 

• Malaysia  1 
• Panama  1 
• Dominican Rep. 1 
• Slovakia  1 
• Thailand  1 
• Azerbaijan  1 

 
 
 
 

• Total  8935  
 



 کمیته فناوری

Kanoon’s Social Media & Website 
• Website  21409 (2018 Visited , est. same for 2019) 
• YouTube  1000 subscribers (6/17/2019) 
• Twitter  425 Followers 
• Facebook  1317 People Like 
• Facebook  1329 People Follow 
• Instagram  227 Followers 
• Telegram  40 Every Week/47 weeks=1880 
• Total 

 21409+1000+425+1317+1329+227+1880=27587 
• این بدان معنی است که به غیر از افرادی که در برنامه های کانون شرکت 

این واقعیت باید تالش . نفر دیگر از کانون سود میبرند ۲۷۰۰۰میکنند حدود 
 ما را برای حفظ وتداوم کانون بطور چشمگیری افزایش دهد



 کمیته فناوری

 ده ویدیوی پر بیننده سخنرانی 

Title Speaker Date Viewer 

 Vahedi, Mojtaba 2019 , May 20 13372 ...سیر تاریخی مذاکرات هسته ای 

 Nariman , Afshin 2019, March 04 12186 آینده ایران

 Amini, Mohammad 2019, Feb. 11 2463 .....انقالب بهمن 

 Mohit, Morteza 2019, April 29 655 .....تحوالت آتی جامعه 

 Zandian, Mandana 2019, April 15 397 ...د«ده شب شعر انستیتو گوته» باز خوانی 

 Talebi, Ashkbous 2019, March 18 367 حافظه ما جکونه کار میکند

 Keshavarz, Fatemeh 2018, June 11 246 .......هر یک مریمیم و یک عیسی داریم 

 Afshari, Ali 2018, Nov. 13 240 ....عوامل مساعد انقالبی شدن 

 Borghaee, Mohammad 2018, Dec. 11 194 ......نقش سه مفهوم متفاوت 

 Jizan, Feridon 2019, April 08 187 همکاری ایرانیان ، چالشها و فرصتها



Transfer Folders & Files 



فناوریکمیته   

• ۲۰۱۹حون  ۱۷فناوری به مجمع عمومی سالیانه گزارش   
• افزودن بخش صوتی به فناوری –یک   

• تهیه لیست وسایل کانون -دو  
• قبول مسئولیت جهت حمل ونقل  و نگاهداری وسایل کامپیوتری،  –سه 

 الکترونیک و صوتی
• قبول مسئولیت جهت تدارک فنی برنامه های کانون و خرید  -چهار

 پرده بزرک برای سخنرانی ها و نمایش فیلم
• :تهیه دستورالعمل های زیر -پنج  

•  اتصال دوربین به کامپیوتر
•  شیوه کار کردن با دوربین فیلم برداری

•  انتقال ویدیو ها به کامپیوتر
 



 کمیته فناوری

• ویدیو ها ازکامپیوتر به یوتیوبانتقال   
• بالگ/ انتقال ویدیو ها از یوتیوب به وبسایت  

• آرشیو ویدیوها/انتقال ویدیو ها از یوتیوب به وبسایت  
•  شیوه دسترسی به ایمیل لیست

• (کامل نیست) بوک استفاده از فیس شیوه    
• (کامل نیست) گرام شیوه استفاده از اینستا   

•  افزودن صفحه جدید به وبسایت کانون
• (غالم ترشیزی ) صوتی نحوه استفاده از سیستم   

•  افزودن برنامه های جدید به صفحه اصلی وبسایت
•  حذف برنامه های قدیمی از صفحه اصلی وبسایت

 



 کمیته فناوری

• فرستادن هفتگی ایمیل های کانون –شش   
• قرستادن لینک هفتگی ویدیوهای کانون –هفت   

• گرفتن ویدیو از سخنرانی ها –هشت   
• تهیه فالیربرنامه های ویژه و جشنها -نه  
• تهیه جدول برنامه های ماهانه کانون -ده  

• گزارش بازدید از وبسایت کانون در یکسال گذشته –یازده   
• گزارش بازدید از فیس بوک ،اینستاگرام ، توییتر ، و  -دوازده

 تلگرام
• تنظیم اسامی سخنرانان در وبسایت بر مبنای اسم فامیل  –سیزده 

 و اسم اول الفبای انگلیسی
 



 کمیته فناوری

• فناوری کمیته    
• این کمیته نشست های خود را در ماه  های اگست، سپتامبر و اکتبر فوریه ، مارس و 

 جون برگذار نموده است
•  دستاوردها

• ایجاد نظم در نگاهداری وسایل کامپیوتری، الکترونیک و صوتی –یک   
• تداوم  کارهای گذشته با کمک افراد بیشتر –دو   

• تقسیم کارهای بزرگ به بخشهای کوچک تر و نوشتن دستورالعمل برای هر  –سه 
 بخش

• کمیتهنشست شرکت فعال اکثریت اعضا کمیته در  –چهار   
•  کمبودها و نکات ضعف

• عدم انتشار هفته نامه کانون –یک   
• عدم تشکیل کمیته فناوری در ماه های نوامبر ، دسامبر ، ژانویه ،و آپریل–دو   

• اگر کارهای این کمیته بطور سیستماتیک پیش برود نشست کمیته میتواند هر دو ماه 
باشدیکبار   

 
 



 کمیته فناوری

• پیشبرد وظایف فناوری بدون حمایت دوستان مسئول زیرخارج 

از توانائی های من بوده و از تک تک آنها صمیمانه 

: سپاسگزاری مینمایم  

• منیژه همیشه با خوشروئی و صبر فراوان آماده  –منیژه حسنی 

کمک بوده ، حتی در دوران جراحی وبعد از عمل همواره 

.داوطلب حل مشکالت بوده و کانون باید بداشتن او مباهات کند  

• شکوفه همیشه تفکرش کمک به بهبود کانون  –شکوفه وکیلی 

است و در تمام جلسات کمیته حضور فعال داشته و صورت 
.جلسات را تایپ کرده است  



 کمیته فناوری

• پریوش همیشه با خوشروئی و لبخند در هر  –پریوش مقدم 
جلسه ای که حضور داشته داوطلب گرفتن فیلم برنامه شده 

.است  

• مهوش در هر جلسه ای که حضور داشته در  –مهوش سهرابی 
صورت لزوم مسئولیت گرفتن فیلم را با خوشروئی قبول کرده 

.و در اکثریت جلسات کمیته شرکت نموده است  

• مجتبی در آماده کردن و جمع آوری وسایل  –مجتبی مشعشعی 
صوتی وکمک های تکنیکی در بخش ویدیو و کامپیوترهمیشه 

نقش مهمی را بازی کرده است و میگوید هر کمکی خواستی به 
.من اطالع بده  



 کمیته فناوری

• غالم همیشه قبل از ساعت شش درمحل  –غالم ترشیزی 
کانون بوده  در آماده کردن و جمع آوری وسایل صوتی 

وکمک های تکنیکی در بخش ویدیو و کامپیوترهمیشه نقش 
مهمی را بازی کرده و روش استفاده از سیستم صوتی را 

نوشته و به چند تن از دوستان آموزش داده است و در تمام 
 جلسات کمیته شرکت فعال وموثر داشته است

• بابک در اکثریت جلسات کمیته شرکت  –بابک حمیرزاده 
داشته و با دانش وسیعش در رابطه با تکنولوژی به کمک 

 ما شتافته است 



 کمیته فناوری

• سعید  در جمع آوری وسایل صوتی ومنظم کردن  –سعید قدسی 

محل بعد از برنامه و کمک به من جهت حمل وسایل نقش عمده 

 ای دارد

• مرتضی در اولین جلسات شرکت درکانون  –مرتضی فالحیان 

جمع آوری وسایل صوتی خود را آماده کمک اعالم نمود و در 

ومنظم کردن محل بعد از برنامه و کمک به من جهت حمل 

هرگر کوتاهی ننمودوسایل   

• منوچهر در جمع آوری وسایل صوتی و  -منوچهر سلیمانی   

 منظم کردن محل بعد از برنامه همیشه کمک نموده است  

 



 کمیته فناوری

• فرزاد در تنظیم سالن همیشه داوطلب کمک  –فرزاد شبستری 

 بوده و در بر پا کردن و جمع آوری پرده مهارت دارد

• ایرج در جمع آوری وسایل صوتی ومنظم کردن  –ایرج امبش 

محل بعد از برنامه و کمک به من جهت حمل وسایل همیشه 

 آماده است 

• بدون کمک این لشگر داوطلب و مسئول پیشبرد این وظایف 

 غیر ممکن میباشد و این زیبایی کانون ماست

• کانون به عنوان یک سازمان یاد گیرنده باید تجربه امروز خود 

 را چراغ راه آینده نماید  

 


