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 به نام خدا

 خانه ، داریسپ پارک ، خانیش چهارراه ، یصف خیش ابانیخ ، ندر تهرا 1396آبان  5 مورخ رانیا OA جلسه شورا نیچهاردهم و صد

  .برگزار شد یقدم سوم و دوازده مفهوم خدمات یدعا خواندن با صبح 9 ساعت از دوم طبقه ، سالمت

 .کارگاهها و ترجمه ، تاینشر عیتوز ، اتینشر دیتول ، ها آدرس ، یاطالع رسان تهی: کمحاضر خدمتگزاران

  ۲ و 1 دار زانهی، خمنش ، گرداننده بینا ، : گردانندهحاضر یادار نیمسئول

 .و گرگان شیک ،کرمان ،خراسان ،فارس ،البرز ،اراک ،(هردو) اصفهان، : تهران )هردو(حاضر نیرابط

 .خواهد بود 13 یال 9ساعت  96/9/3شورا جمعه  یبعد جلسه

 .ساعت قبل جلسه شورا برگزار خواهد شد کی( ۲با موضوع )مفهموم میمفاه یضمن جلسه کارگاه در

 -5معوقه  شنهاداتیپ یبررس -۴ها  تهیگزارش کم افتیدر -3گزارش شورا  دییتا -۲ میکارگاه مفاه یبرگزار -1:  کار آبان ماه دستور

  سال( ۴ زیطرح و برنامه )رسول از تهران با پره تهیانتخاب مسئول کم

 

به خزانه دار  اتیسود نشر یبررس یبرا یریگیپ تیبه خزانه ) در ضمن مسئول اتیپرداخت سود حاصل از نشر -1:  شورا ماتیتصم

  اتیشدن انبار نشر مهیب یریگیپ -۲واگذار شد (  

 

شورا از خدمتگزاران قبل که  -۲از خدمت انصراف داد(  خدمتگزاردارد) تیسا تهیبه خدمتگزار کم ازین رانیا OA : شورا شورا هیاطالع

شورا اعالم کرد به  -3 .بازگرداندن آن به شورا اقدام کنند یتر برا عیدارند خواست هرچه سر اریرا در اخت و گوشی همراه یخطوط خدمات

 . اموال را ندارد تهیداشتن کم ییتوانا یمسائل مال لیدل

ها  تهیگزارش کم افتیدر -3گزارش آبان ماه  دییتا -۲قبل جلسه شورا  ۲کارگاه مفهوم  یبرگزار -1: )آذر ماه(  ندهیکار ماه آ دستور

 -ثبت  تهیکم یریگیپ -خطوط ماندگار  یریگیپ  -اتیسود نشر یریگیپ- اتیانبار نشر مهیب یریگیمعوقه :پ شنهاداتیبه پ یدگیرس -۴

 . ها تهیاعضاء و کم یکارگاهها و پرداخت بده تهیبلوکه نماندن پول کم

 رانیا OA شورا یها تهیکم گزارش

 کارگاهها تهیکم

 الیر 1۰5۰۰۰۰کرد ماهانه :  خرج  :هتنخوا ۰91۰9۷96136: یخدمات خط محسن و بهروز ،: رسولابازوه : محمدنام مسئول

کارگاه  یانتخاب سخنران برا -اراک  هیکارگاه در ناح یبرگزار یبرا تهیکم یآمادگ -کارگاه قبل جلسه شورا  ی: برگزارتهیکم گزارش

 .(رانیبا خدمتگزاران ا یتهران)روابط داخل
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  کارگاه ها یبرگزار یبرا نتی: نداشتن پاورپوتهیکم مشکالت

 هیجلسات کودکان ناح یبرا پیدرخواست اسکا -تهران  هیروزه ناح 9۰از جلسات  ی: درخواست اطالعات کافتهیکم شنهاداتیپ

 .اصفهان

 اتینشر دیتول تهیکم

  -:نهخرج کرد ماها   -: تنخواه ۰91۰9۷96139: یخدمات خط محمد ،یعل ،زهرا، : بهروزبازوها: فاطمه  نام مسئول

  1396آبان  ۷ خیتار الیر 1۸۰۰۰۰۰۰ دوباره به مبلغ یکتاب شروع یبه چاپخانه برا ی: بدهتهیکم گزارش

 .اتینشر دیتول یعدم درخواست برا -ها  یپرداخت بده ی: نداشتن بودجه براتهیکم مشکالت

  ت.ایفروش رفتن بهتر نشر ی: ترجمه کتابها و انتخاب سخنران برا تهیکم شنهاداتیپ

  اتینشر عیتوز تهیکم

  الیر 6۰5۰۰۰۰۰۰:خرج کرد ماهانه -: تنخواه ی: مهدبازوها : جواد.نام مسئول

فروش  - الیر ۴۴6۰۰۰۰۰۰حدود  اتیمشخص کردن سقف نشر - یاز کرج به اصفهان و انبارگردان اتی: انتقال نشرتهیکم گزارش

به  لایر ۸6۰۰۰۰۰کتاب بزرگ به مبلغ  دیخر _برگشت به خزانه.  الیر 1۲۸۰۰۰۰ -سود  6۴۰۰۰۰۰=  الیر۲56۷۲۰۰۰به مبلغ  اتینشر

 .عدد ۴3۰تعداد 

 متیق - یمیقد اتینشر یازحد بعض شیموجود بودن ب - دیبه چاپ جد تهیکم ازیو ن اتیاز نشر ینبود بعض ای: کمبود و تهیکم مشکالت

 .یخدمات یگم شدن خط و گوش -سابق  اتیاز  نشر ینواح یطلب داشتن تعداد - اتیاز نشر ینداشتن بعض

  اتیشدن انبار نشر مهیب -توسط گروهها  نیبصورت پک به تازه وارد میدار ادیکه ز یاتی: اهدا کردن نشرتهیکم شنهاداتیپ

 ترجمه تهیکم

  الیر ۴۰۰۰۰۰: خرج کرد ماهانه الیر 1۰۰۰۰۰۰۰: تنخواه ۰91۰9۷961۴۰: یخدمات خط ی: علنام بازو. نای: سارنام مسئول

و  1 سنسیو ارسال ال یریگیپ - شانیا یبا رابط فرامنطقه و بازو یا تهیجلسه درون کم -و ارسال فرم تنخواه  یریگی: پتهیکم گزارش

 تنخواه افتیها و در یپرداخت بده یبرا تهیاز کم یمال تیدرخواست حما - ۲

 .ستیپیتا و طراح ،به خدمتگزاران مترجم ازین -ها  یپرداخت بده ی: نبود بودجه براتهیکم مشکالت

خدمت به  یترجمه در راستا - تهیکم یازهایبا عشق اعضاء از ن تیحما - اتیسبد سنت و فروش نشر تی: حماتهیکم شنهاداتیپ

 .اتینشر
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 یاطالع رسان تهیکم

: خواهتن ۰91۰9۷9613۰: یخدمات خط ...( و نرگس ،بهیط ،جعفر ،دی)ناه ینواح ی: همه اطالع رسانهابازو: معصومه نام مسئول

  الیر 169۰۰۰۰: خرج کرد ماهانه - الیر ۴۰۰۰۰۰۰

فرستاده اند  یدیکه فعال فقط دو نفر آ پیاسکا یدیآ میتنظ - ینواح یدر تلگرام با حضور اطالع رسانها یگروه لی: تشکتهیکم گزارش

 .تهران یشرکت در کارگاه آموزش اطالع رسان - یگوش دیخر -یاز کتاب آموزش اطالع رسان یبخش میو تنظ پیتا -

 .میندار ی: مشکل خاصتهیکم مشکالت

و  نتیپر - یصندوق پست هیته - گرید ینواح یبا اطالع رسانها یا تهیحداقل دو جلسه درون کم ی: برگزارتهیکم ندهیماه آ دستورکار

 .یشده آموزش اطالع رسان پیترجمه و تا یبرگه ها یصفحه بند

 .رانیا یو کارگاهها یاطالع رسان تهیکم یبا همکار یکارگاه آموزش اطالع رسان یبرگزار ،نیجلسات آنال ی: برقرارتهیکم شنهاداتیپ

 آدرس ها تهیکم

  ۰:  خرج کرد ماهانه  الیر 1۰۰۰۰۰۰: تنخواه رضای: علبازو  سهی: نفنام مسئول

 ینواح یجلسات از سو یراه انداز یتقاضا برا - زدی و فارس ن،از اصفها بیبه ترت یه و الباق: اکثر تماس ها از تهران بودتهیکم گزارش

 .یاریمحال بخت و چهار هیاروم ،زیتبر ،رشت

و ندادن گزارش و عدم تماس در  لیمیدر ارسال آدرس جلساتشان بصورت ا یاکثر نواح یو همکار تی: عدم حماتهیکم مشکالت

 .شده است یاطالع رسان یکانال شورا و هم بصورت تک تک به نواح قیز طرطرح درخواست ا کهیصورت

 ،(الیر65۰۰۰)اراک ،(الیر۷۰۰۰۰۰)البرز ،(الیر5۰۰۰۰۰)اصفهان ،(الیر31۰۰۰۰۰تهران) ینواح تی: با احتساب حماخزانه گزارش

( و الیر ۸۰۰۰۰۰)شیک ،(الیر1۰۰۰۰۰۰)کرمان ،(الیر۲۰۰۰۰۰۰خراسان)، (الیر1۸9۰۰۰۰) خوزستان، (الیر5۰۰۰۰۰)فارس

کل خزانه  -شد  زیبه خزانه وار اتیفروش نشر الیر ۲56۷۲۰۰۰و مبلغ  میداشت یافتیدر الیر 11۰55۰۰۰مبلغ  (الیر 5۰۰۰۰۰گرگان)

  ال(.یر36۷۲۷۰۰۰)

ترجمه  تهیکم (،الیر535۰۰۰۰) عیزتو تهیکم (،الیر169۰۰۰۰) یاطالع رسان تهیکم ،(الیر 353۰۰۰۰کارگاهها ) تهی: کمها نهیهز

 6۸۰۰۰۰۰)پیچ تهیکم ،(الیر1۷۰۰۰۰۰)۲دار خزانه ،(الیر۲۰۰۰۰۰آدرس ها ) تهیکم ،(الیر15۰۰۰۰۰گرداننده ) بینا ،(الیر 1۰۷۸۰۰۰۰)

و ( الیر 3۷۷۷۰۰۰و ) باشدی( م  3۲95۰۰۰۰ها مبلغ ) ی( که جمع کل پرداختالیر۷۰۰۰۰۰مکان ) هی( و کراالیر۷۰۰۰۰۰)یمنش، (الیر

 .مانده در خزانه است

  ینواح گزارش

 الیر 31۰۰۰۰۰:  ییمبلغ اهدا - تهران هیناح

 .برگزار شد 96/۷/۲1: جلسه ساختار تهران هیناح گزارش
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 .اعضاء و بسته شدن گروهها دیشد زشیر -۲ کارگاهها و ۷ سنت ،اعضاء از گروه تیعدم حما -1: هیناح مشکالت

 شتریدوره ب کیدارند  یکه خدمت مال یخدمتگزاران -۲ترجمه  تهیاز کم یو فاکتور رسم یگزارش شفاف مال -1: هیناح اداتشنهیپ

 .(اتینشر عیو توز دیتول ،ترجمه ه،و سک پیخدمت نکنند)چ

 الیر 5۰۰۰۰۰: ییمبلغ اهدا -اصفهان هیناح

 .شد ی: به لطف خدا جلسات کودکان و نوجوانان در اصفهان راه اندازهیناح گزارش

 .در گروهها نیتازه وارد یبرا یخوش آمدگو و برگه بهبود پی: نبود چهیناح مشکالت

 -3کارگاهها  تهیشفاف از کم یو گزارش مال ۷شفاف شدن سنت -۲ اتیروز در سال مخصوص نشر کی نییتع -1: هیناح شنهاداتیپ

 .شورا شدن یچرخش

 . الیر ۷۰۰۰۰۰: ییمبلغ اهدا - البرز هیناح

 .شد الیر 65۰۰۰۰۰اضافه شد و کل تنخواه  اتیبه تنخواه نشر الیر 15۰۰۰۰۰: هیناح گزارش

 .یخدمات یپستها یبودن بعض ی: خالهیناح مشکالت

  الیر 65۰۰۰: ییمبلغ اهدا - اراک هیناح

 .میتازه وارد داشت 3: در ماه گذشته هیناح گزارش

  الیر 5۰۰۰۰۰:  ییمبلغ اهدا - فارس هیناح

آدرس ها شد گروه ها مشکالت خود را مطرح کردند و قرار  تهیمسئول کم  الیبرگزار شد و سه 96/۷/۲9: جلسه ساختار هیناح گزارش

کارگاه ها با  یو برگزار یکارگاه تهیکم تیبا فعال یشده و به کمک دوستان تجربه داده شود از طرفمشکالت در شورا مطرح  نیشد ا

 .مرتفع گردد فوقموضوعات مورد نظر مشکالت 

خودسرانه  یها زیو پره ییو برنامه غذا زیپره تیاهم -۲جلسات )راکد بودن دانش ها و عدم عملکرد(  ییایعدم پو -1: هیناح مشکالت

 ۷از سبد سنت  تیعدم حما -3

 بیفارس به ترت هیناح یدرخواست کارگاه برا -۲با توجه به تعداد صفحات  اتینشر متیق یدرخواست بررس-1: هیناح شنهاداتیپ

 روزه( 9۰برنامه  -ییبرنامه غذا -زیموضوع )پره تیاولو

 الیر ۲۰۰۰۰۰۰: ییمبلغ اهدا - خراسان هیناح

 .شودیبرگزار م یجلسات به خوب: هیناح گزارش

 .خوش آمدگو پیبه چ ازین -۲ باتریسکه با فرم ز رییفروش نرفتن سکه و درخواست تغ -1: هیناح مشکالت
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 نی: گرفتن گزارش رابطهیناح شنهاداتیپ

 الیر 1۰۰۰۰۰۰: ییمبلغ اهدا - کرمان هیناح

چاپ و نصب بنر اطالع  -۲به اعضاء  یصوت CD لیاصفهان و تحو یکارگاهها در کارگاه سراسر تهیشرکت کم -1: هیناح گزارش

با  یآموزش گردانندگ یا تهیجلسه درون کم یبرگزار -۴ رجانیدر س انیاستارت جلسات خانم ها در بم و آقا -3سردر جلسات  یرسان

  استقبال خوب اعضاء

  گروه ها یر بعضجذب تازه وارد د یبودن برا فی: ساده گرفتن خدمت ها و ضعهیناح مشکالت

  رابطه راهنما و رهجو ( -جذب تازه وارد -ی: درخواست کارگاه با موضوع )اطالع رسانهیناح شنهاداتیپ

 الیر ۸۰۰۰۰۰: ییمبلغ اهدا - شیک هیناح

 مدرسه ،شهرک پرواز یروبرو ،قباد ابانیخ، C فاز ،نیصف  )دیکن یکرده است لطفا اطالع رسان رییآدرس جلسات تغ-1: هیناح گزارش

 -۲روزه  9۰مختلط با فرمت  ۲۰:15تا  19سه شنبه ساعت  یبسته خانم ها و روزها 19:3۰تا 1۸شنبه ساعت  یروزها ( اول طبقه، انیک

 .در هر جلسه است رنف ۲تا  1نفر و تازه وارد  3۰ تا ۲5تعداد اعضاء جلسات 

  میتا از وجودتان بهره مند شو دیاطالع ده شیدر صورت حضور در ک می: از دوستان قدم کارکرده تقاضا دارهیناح شنهاداتیپ

  الیر 5۰۰۰۰۰: ییمبلغ اهدا - گرگان هیناح

 

  دوشنبه آخر هر ماه است یروزها یو جلسه ادار شودیدوشنبه و جمعه برگزار م یدو روز در هفته روزها ی: جلسه بهبودهیناح گزارش

  یاطالع رسان یبرا ینداشتن اطالعات کاف -۲اعضاء  تیکمبود خدمتگزار و عدم حما -1: هیناح مشکالت

 - اتیگرگان با موضوع ) نشر یدرخواست کارگاه برا -۲وجدان گروه در گرگان  یبا را 1396آذر  1۰جلسه باز در  -1: شنهاداتیپ

 .ها تهیکم نهیمشخص شدن و واضح شدن خرج کرد و هز -3اتحاد( 


