
 
Third meeting of the SUTA Board with Chapters 
 

Date: Saturday, November 18th 2017  
Time: 1PM PST – 2:45PM PST  
The meeting was done by Skype 

 

Presents: Soheyla Kamal, Shayan Ghotbi, , Farzin Radkani, SUTA Board, 
Siamak Aram, Mehrdad Sarfaraz  Washington Chapter,  
Houman Bedayat  Seattle Chapter 
Sepehr Akhavan Southern California Chapter 
Hossein Akhavan  France Chapter.  
 

Agenda: Discussion and decision regarding the next SUTA reunion. 
Membership payment of the local chapter board members 
Adding email access of chapters to the website 

Meeting 
Summary: 

-Soheyla Kamal, introduced Siamak Aram as the coordinator of the 2018           
reunion. 
-Siamak reviewed the following executive plan for reunion 2018 and questions           
were answered. 
 

 طرح اجرایی جشنواره و گردهمایی دوساالنه سوتا

 

 برای فرمت جدید برگزاری گردهمایی الزم است که دست کم موارد زیر در پیشنهاد تکمیلی شما گنجانده شده باشند:

 

 ١) امکان برگزاری کدامیک از شرایط زیر را دارید؟

  حداقل ٣ ساعت برنامه در یکی از سه روز اعالمی●
 برنامه یک روزه (صبح تا عصر)●
 برنامه دو روزه (صبح تا عصر)●

 ٢) تعداد ظرفیت مهمان در سالن یا فضای مد نظر:

 

 ٣) تعداد بیشترین و کمترین تعداد نفرات شرکت کننده در چند برنامه اخیر شما:

 

 ۴) بر اساس گزینه انتخابی (١) امکان برگزاری چه برنامه هایی را دارید؟



 سخنرانی●
  پنل و بحث●
 برنامه های فرهنگی، هنری و موسیقی●
 پخش فیلم مرتبط با تم جشنواره و گردهمایی●
  بازدید از محلی علمی، آموزشی، هنری، صنعتی و دانشگاهی و …●

 

 ۵) در صورت انتخاب دو مورد پایانی از گزینه (١) شرایط و نیاز به دریافت روادید (ویزا) برای سفر به منطقه
 شما, که شامل مراحل و زمان بندی دریافت روادید, بویژه برای اعضایی که از ایران در گردهمایی شرکت میکنند

 

 ۶) امکان همکاری با انجمنهای آکادمیک یا انجمنهای فارغ التحصیلی در منطقه شما که بالقوه تمایل داشته باشند
 در گردهمایی ما مشارکت داشته باشند

 

 ٧) محل برگزاری برنامه

 

 ٨) در صورت انتخاب دو مورد ابتدایی از گزینه (۴) امکان دعوت از شخصیتهای فرهنگی, اجتماعی, تحقیقاتی,
 علمی, یا دانشگاهی (چه ایرانی, و چه غیر ایرانی) برای شرکت یا سخنرانی در برنامه

 

 ٩) در صورت انتخاب مورد سوم از گزینه (۴) امکان دعوت از گروههای هنری, برای برگزاری برنامه های
 هنری, و یا تفریحی در گردهمایی

 

 ١٠) بر اساس انتخاب های باال و شرایط محلی، لطفا جزئیات هزینه های برگزاری اعم از رزرو سالن (در صورت
 نیاز)، پذیرایی، هزینه های سخنران/ان (در صورت نیاز) و …  به همراه هزینه تقریبی ثبت نام اعضا, و خانواده

 های آنان در برنامه

 

 ١١) در صورت برگزاری گردهمایی به صورت اشتراکی با شاخه یا شاخه های دیگر چه پیشنهاداتی خواهید
 داشت؟

 

 

 از همه شما دوستان تقاضا میشود که تا حد امکان طرح اجرایی خود را ظرف دو هفته از دریافت آن ارسال
  فرمایید.



 

 

 توضیح ١:

 تاریخ دقیق برگزاری گردهمایی با مشورت شاخه ها یا گروه های برگزارکننده تعیین خواهد شد (آخر هفته یکی از
 هفته های تابستان ٢٠١٨)

 

  توضیح ٢:

  هر گروه یا شاخه برگزارکننده نیاز است که یک نماینده برای ارتباط به هیات مدیره معرفی کند.

 

 توضیح ٣: هر گروه یا شاخه برگزار کننده مسوولیت انتشار و پخش آنالین حداقل سه ساعت از برنامه خود را
  تحت پلتفرمی مشترک دارد.

 

  توضیح ۴:

 درآمدها و منافع ناشی از فعالیت در بازه جشنواره اعم از برگزاری نمایشگاه یا Career day به طور کامل به
  شاخه یا گروه برگزار کننده تخصیص می یابد.

  توضیح ۵:

  ٪٩٠ از درآمد ثبت نام ها به شاخه ها تعلق می گیرد.

-This executive plan is going to be shared for one week with the chapter              
representatives to be reviewed with their board for final edit, review and            
additions. 
  
-The final version will be emailed to all the SUTA mailing list for their information               
and possible interest for joining the program and creating additional Hubs all            
around the world for celebrating the 2018 reunion. 
 
-Each chapter should introduce a reunion coordinator for ease of          
communication between their chapter and the central board. This person should           
attend the future reunion meetings and communicate instructions and decisions          
between the board and their chapter.  
 
- Southern California, Sweden and Seattle chapters announced their         
participation in the 2018 global reunion. Washington DC chapter will announce           
their decision in the next meeting. We are going to communicate with Toronto             
chapter regarding their action plan. 



- Tentative date for reunion is September 21 to 23, 2018. 
 
- Membership status of the board members of the chapters was discussed next.             
Based on the bylaws, the board members should be a paid member of the              
SUTA. Shayan explained that we still have some members of the board in             
different chapters which are not paid member. One possibility is that the            
members still try to pay their membership through PayPal and it is a while that               
SUTA does not have an account with PayPal.  
 
- Siamak announced that the Toronto chapter’s problem with sending email via            
SUTA email system is solved. In the near future a new system will be              
introduced to all chapters. In this system chapters can share their mailing list             
with the main SUTA and get access to send email to their members via “The               
Chapter Name”@suta.org. 
 
- Next meeting is going to be on Saturday December 16th at 1 pm pacific time. 

 


