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 به نام خدا

خانه سالمت، طبقه دوم  دار،یپارک سپ خان،یچهارراه ش ،یصف خیش ابانیدر تهران ، خ ۱/۴/۹۷مورخ  رانیا OAجلسه شورا نیستمیصدوب

  برگزار شد یقدم سوم و دوازده مفهوم خدمات یصبح با خواندن دعا۹ساعت 

 دی، تول(جلسه حاضر یو انتها بیجلسه غا یابتدا) آدرس ها(، جلسه حاضر ی)ابتدا وانتهایاطالع رسان تهی: کمحاضر خدمتگزاران

)ابتدا و  ، کارگاههاجلسه حاضر( یانتها و وسکه)ابتدا پی، چ(جلسه حاضر ی)ابتداو انتها اتینشر عی، توز(جلسه حاضر ی)ابتدا و انتهااتینشر

 (.جلسه حاضر یطقه )ابتداو انتها، رابط فرامن(جلسه حاضر یو انتها بیجلسه غا ی)ابتدا تیسا وب جلسه حاضر( یانتها

جلسه  ی)ابتدا و انتهای، منش(جلسه حاضر یگرداننده)ابتدا و انتها بی، نا(جلسه حاضر ی: گرداننده)ابتدا و انتهاحاضر یادار نیمسئول

 جلسه حاضر( یابتدا و انتها)  ۲جلسه حاضر(، خزانه دار  یانتها بیجلسه غا یابتدا) ۱، خزانه دار(حاضر

جلسه  یجلسه حاضر(، اراک)ابتدا وانتها یجلسه حاضر(، اصفهان )ابتدا وانتها یو انتها  بیجلسه غا ی: تهران)هردو ابتداحاضر نیرابط

، قم (جلسه حاضر یجلسه حاضر(،خوزستان )ابتدا و انتها ی، خراسان )ابتدا و انتها(جلسه حاضر یوانتها  بیجلسه غا یالبرز)ابتدا حاضر(،

 یبتدا و انتهاا) گرگان ,(جلسه حاضر ی)ابتدا و انتها شی،ک(جلسه حاضر یانتها بیجلسه غا ی)ابتدا کرمان ،(لسه حاضرج یابتدا و انتها)

 (جلسه حاضر ی)ابتدا و انتها النیجلسه حاضر( و گ

برنامه آن در  هیو ارا تیساوب ، آدرس ها و یاطالع رسان یها تهیتوسط کم یمجاز تهیکم یسامانده یریگیپ -۱: شورا ماتیتصم

  شورا ندهیگزارش در جلسه آ هیو ارا یو سکه تحت نظارت دفتر مرکز پیو چ اتیو ادغام نشر یدفتر مرکز یریگیپ -۲شورا  ندهیجلسه آ

موسس )محمدرضا(  تییه ولیحضور مس -۲گزارش آن به شورا   هیگرداننده و ارا بیاز ثبت توسط نا یانجام مراحل  -۱ :شورا هیاطالع

 در جلسه شورا

 استبعدازظهر  ۱۳-صبح ۹ساعت  ۵/۵/۹۷شورا جمعه  یبعد جلسه

 -۴ها  تهیگزارش کم افتیدر -۳ماه  ریگزارش ت دییتأ -۲قبل جلسه شورا (۹)مفهوم  میکارگاه مفاه یبرگزار -۱ :ندهیماه آ دستورکار

  معوقه شنهاداتیبه پ یدگیرس

  رانیا OA شورا یها تهیکم گزارش

  ی،نرگس ،مهرداد ،مهد قیبازوها: شقا -معصومه :نام مسئول - یاطالع رسان تهیکم

 الیر۴۰۰۰۰۰۰: خرج کرد ماهانه   - الیر ۴۰۰۰۰۰۰ :تنخواه زانیم - ۰۹۱۰۹۷۹۶۱۳۰ :یخط خدمات 

 یریگیپ -۳کارگاهها   تهیگلستان به همراه کم هیحضور در ناح -۲کارگاهها   تهیخوزستان به همراه کم هیحضور در ناح -۱ :تهیکم گزارش

 مختلف فاقد جلسه ینواح یو تماس برا

 ستین یخاص مشکل: تهیکم مشکالت

  تومان ونیلیم کیبه  تهیتنخواه کم شیافزا درخواست: تهیکم شنهاداتیپ
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   ۱۰۰۰۰۰خرج کرد ماهانه -الیر ۱۰۰۰۰۰۰تنخواه:  زانیم - ۰۹۱۹۴۵۲۱۲۰۰: یخط خدمات - سهینام مسئول: نف -آدرس ها تهیکم

  الیر

دفعه قبل چاپ  تیکه به علت عدم حما pdf و بصورت یشماره نواح یبروزرسان -۲قم و مازندران  یتماس با نواح -۱: تهیکم گزارش

 ینواح یآدرسها ولیشدن همه مس نیو ادم یکانال آدرسها بصورت سراسر لیتشک یدرخواست اجازه برا -۳نکردم 

 انیبزگ مثل همدان و کرمانشاه با وجود متقاض یمختلف و شهرها ینبود جلسه در نواح -۲ یخدمات ینداشتن گوش -۱ :تهیکم مشکالت

  ادیز

  یمجاز تهیکم نیطرح و تدو -۲ نیجلسات آنال یسامانده -۱: تهیکم شنهاداتیپ

خرج کرد  -: تنخواه - ۰۹۱۰۹۷۹۶۱۳۷ :یخط خدمات -، زهره و رضا   یبهروز، عل :بازوها -نام مسئول: فاطمه  -اتینشر دیتول تهیکم

  -: ماهانه

 یبه چاپخانه برا الیر  ۲۰۰۰۰۰۰۰پرداخت مبلغ  -OA ۲ یاز پمفلتها یتعداد دیسفارش تول یمراجعه به چاپخانه برا -۱ :تهیکم گزارش

 الیر ۵۰۰۰۰۰به مبلغ  هینشر یتعداد دیذهاب و خر ابیا نهیهز -۳پرداخت  شیپ

  دیجد اتیعدم ترجمه نشر -۲نبود خدمتگزار و بازو  -۱: تهیکم مشکالت

  اتیبهتر نشر دیتول یبرا دیجد اتیترجمه نشر: تهیکم شنهاداتیپ

: خرج کرد ماهانه - :تنخواه زانیم -۰۹۱۰۹۷۹۶۱۳۴: یخط خدمات -،محمد یمهد :بازو -جواد  :نام مسئول - اتینشر عیتوز تهیکم

  الیر ۵۸۰۰۰۰۰

 اتیکل سود نشر -۳ دیتول تهیبه کم اتیسفارش کمبود نشر -۲ الیر ۸۷۹۰۸۰۰۰به مبلغ  اتیفروش نشر -۱: تهیگزارش کم 

 اتیمانده در خزانه نشر %۲۰ - الیر۸۷۹۰۰۰۰ یسهم دفتر خدمات جهان %۱۵ - الیر ۳۸۰۹۰۰۰۰سهم شورا  %۶۵ - الیر۵۸۶۰۰۰۰

  الیر ۱۱۷۲۰۰۰۰

 ی، برا ی، برنامه بهبود ستین یالغر میباشگاه رژ OA،  گریبه شخص د ی، از شخص یبهبود یابزارها اتینشر کمبود: تهیکم مشکالت

به درون ، خطاب به خانواده ها ، داشتن  ینگاه اریاخت یب ی، پرخور زیبه پره یبندینوجوانان ، بسته مرجع ، پا ی، برا خواهندیکه م یکسان

، پاکت  یگمنام ، گمنام یها یلقمه ، کتاب الکل نی، قبل از برداشتن اول ی، دوازده مفهوم خدمات ییبرنامه غذا کی اشتنحق انتخاب ، د

  ، پاکت کارت پستال یاطالع رسان جیپک

 الیر ۵۰۰۰حداقل  اتینشر متیرند کردن ق: تهیکم شنهاداتیپ

 الیر     ۴۷۲۰۰۰۰ :خرج کرد ماهانه-محمدرضا : بازو-گرداننده( بی)نا اینام مسئول: ثر -ثبت  تهیکم

 یبه مرحله انگشت نگار دنیو رس یافتادن کار و روند قانون انیبه جر -۲ثبت  یریگیمراجعه به وزارت کشور جهت پ -۱ :تهیکم گزارش

  استعالم و ادامه کار در وزارت کشور -۳

 کندیم یموسس هم همکار تیی، ه ستین یمشکل خاص :تهیکم مشکالت
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  ۰خرج کرد ماهانه:  - ۰ :تنخواه زانیم -جواد  :بازو - یمهد :نام مسئول - و سکه پیچ تهیکم

عدد دو سال به  ۱۰عدد تازه وارد  ۱۰۰عدد تازه وارد ، البرز  ۱۰۰عدد تازه وارد ، اصفهان  ۱۰۰به تهران  پیفروش چ -۱ ：تهیکم گزارش

عدد از  ۱۳۰۰، مشهد گریعدد مقاطع د ۳۰عدد تازه وارد  ۴۰عدد ، رشت  ۲۰، قم  گریعدد مقاطع د ۱۰۰عدد تازه وارد  ۱۰۰ رازیباال ، ش

به خزانه شورا مبلغ  پیپرداخت سود چ -۲عدد تازه وارد   ۳۰، گرگان  گریعدد مقاطع د ۸۰عدد تازه وارد  ۸۰ رمانهمه مقاطع ، ک

 الیر ۲۰۶۰۰۰۰

 :یخط خدمات - بیو مص می، مهرداد مهران ، رح ی، جواد ،مهد نی، ام رایمعصومه ، سم  :بازوها -محمد  :نام مسئول - کارگاهها تهیکم

  الیر۵۳۵۰۰۰۰: خرج کرد ماهانه - الیر ۵۰۰۰۰۰۰: تنخواه -۰۹۱۰۹۷۹۶۱۳۶

کارگاه در گرگان ) به  یبرگزار -۲به جلسه باز(  یکارگاه معرف کی،  یکارگاه در خوزستان ) دو درون گروه یبرگزار -۱: تهیکم گزارش

 نیکارگاه به صورت آنال یبرگزار -۴در شورا  ( ۸و۷)مفهوم  میکارگاه مفاه یبرگزار -۳دوازده گانه (  یمدت دو روز با موضوع  سنت ها

 یبرا یآمادگ -۶  یدر خوزستان و گرگان توسط خود نواح تهیرفت و برگشت و محل اقامت کم هیکرا نهیپرداخت هز -۵در کرمان  

  کارگاه در رشت یبرگزار

  میعدم شرکت همه خدمتگزاران شورا در کارگاه مفاه -۲کارگاه   یبرگزار یبرا تهیکمبود تنخواه کم -۱ :تهیکم مشکالت

درخواست  -۳ تهیکم یپرژکتور و لپ تاپ برا ویدیو هیته -۲  الیر ۱۰۰۰۰۰۰۰تا سقف  تهیاضافه شدن تنخواه کم -۱: تهیکم شنهاداتیپ

  شورا یاز سو اتیدر نشر تیپمفلت امن دییتا

  ۰: خرج کرد ماهانه - ۰: تنخواه زانیم  -: یخط خدمات - الدیم: نام بازو -مهران : ولینام مس - تیوب سا تهیکم

ارسال گزارشات و موارد  یبرا یو منش یآدرس ها ، نواح تهیدرخواست از کم -۲ تیسا یقرار دادن گزارش شورا رو -۱: تهیکم گزارش

  تیسا یبروزرسان یماهانه برا الیر ۲۰۰۰۰۰۰به  ازین -۳ لیمیبه صورت ا گرید

توسط گروهها در مورد  یریگ میاست. درخواست استقالل در تصم یدفتر خدمات جهان اینظر شورا  ریز نیجلسات آنال: تهیکم مشکالت

  را دارم نیاستفاده از جلسات آنال

پرخوران گمنام و آدرس جلسات   یجهت معرف نستاگرامیدر ا جیاختصاص پ -۲ یمجاز تهیو کم تیوب سا تهیادغام کم -۱: شنهاداتیپ

و  یاطالع رسان تهیتوسط کم یاطالع رسان قیجهت از طر یاز باز شدن جلسات ب یریجلوگ -۳ تیوبسا تهیخط ماندگار به کم لیتحو -۲

 کارگاهها

 

  الیر   ۳۷۰۰۰۰۰خرج کرد  -: تنخواه -مهناز : بازو - احسان: ولینام مس - فرامنطقه رابط

 ۹منطقه  -۲استفاده کنند  ۹از تنخواه منطقه  توانندیگروهها م هیکل نکهیبر ا یمبن (WSO) یاعالم دفتر خدمات جهان -۱: تهیکم گزارش

 ندیفزایب ۹منطقه  انیراهنما ستینام خود را به ل توانندیبه راهنما شدن دارند م لیکه تما ییاعالم کرد اعضا نیهمچن

 ( oa regon۹.org oa@spansar) ۳- توسعه یهماهنگ تهیدرخواست کم OA ارسال اطالعات به دفتر  یبرا یدفترخدمات جهان

 زین رانیو راهنماها ) گروه ا زیپره تی، وضع رانیدر ا  OA تیرشد عضو تیوضع یگسترش مورد چگونگ یدر راستا یخدمات جهان
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مهر ماه( و  ۸-۴سپتامبر )۳۰-۲۶ خیدر تار ۹و نشست منطقه  شیهما یبرگزار -۴کند(  یهمکار تهیکم نیرشد خود با ا یدر راستا تواندیم

 شیهما نیشرکت در ا یبرا رانیدعوت از ا

  خزانه گزارش

 توضیحات ریال هزینه ها ریال  دریافتی ها

 ۴۷۲۰۰۰۰ نایب گرداننده ۵۰۰۰۰۰۰ خراسان   

 ریال ۱۴۸۵۹۷۵۰مانده خزانه قبل = 

 ریال ۳۲۹۳۰۰۰مانده خزانه امروز = 

 ریال  ۱۸۱۵۲۷۵۰جمع باقیمانده خزانه = 
 

دفتر خدمات جهانی ) امروز  مربوط به  ۱۵%
 ریال  ۸۷۹۰۰۰۰( = 

کل مبلغ مربوط به دفتر خدمات جهانی = 
 ریال ۲۲۸۲۳۴۰۰

 ۵۳۵۰۰۰۰ کمیته کارگاهها  ۴۶۵۰۰۰۰ کرمان   

 ۴۷۰۰۰۰۰ کمیته اطالع رسانی  ۶۵۰۰۰۰ قم     

 ۴۰۰۰۰۰ کمیته چیپ و سکه  ۵۰۰۰۰۰ اصفهان   

 ۱۰۰۰۰۰ کمیته آدرس ها ۵۰۰۰۰۰ اراک    

 اهدایی جلسه   
 روزه ۹۰مجازی 

 ۹۳۰۰۰۰ منشی  ۱۲۰۰۰۰۰

 سود فروش   
 نشریات   

 ۸۰۰۰۰ (۱خزانه دار ) ۳۸۰۹۰۰۰۰

 سود فروش   
 چیپ     

 ۱۶۰۵۰۰۰ (۲خزانه دار )  ۲۰۶۰۰۰۰

 ۵۸۰۰۰۰۰ کمیته توزیع   

 ۳۷۰۰۰۰۰ رابط فرامنطقه   

 ۵۰۰۰۰۰۰ تنخواه چیپ و سکه   

 ۵۰۰۰۰۰۰ تنخواه ثبت   

 ۲۰۰۰۰۰۰ اضافه تنخواه اطالع رسانی   

 ۱۰۰۰۰۰۰ اضافه تنخواه کارگاهها   

 ۴۰۲۰۰۰ پذیرایی   

 ۸۵۰۰۰۰ کرایه مکان   

  ۴۹۳۵۷۰۰۰ جمع کل ۵۲۶۵۰۰۰۰  جمع کل

 

 

 

 

  رانیا OA شورا ینواح گزارش

 الیر۰: ییمبلغ اهدا - تهران هیناح
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 نیروزه آنال ۹۰جلسات  یبرگزار -۳جلسه است  ۴۰حدود  یتهران دارا -۲برگزار شد  ۲۱/۲/۹۷جلسه ساختار تهران در -۱: هیناح گزارش

 ، مشارکت موضوع دار( یخوان هیجلسات با فرمت )پرسش و پاسخ ، نشر یبرگزار -۴از سبد پول   تیو حما هیناح نیدر ا یو حضور

  جهت گرفتن مکان تینداشتن مجوز فعال -۳سبد سنت هفتم   تیعدم حما -۲گروهها  یاعضاء در بعض تیعدم حما -۱ :هیناح مشکالت

 -۳ یگردانندگ میت یشورا برا یپمفلت برگزار هیته -۲شورا  یهمجوار بجا هیگروه به ناح ۵با کمتر از  یاتصال نواح -۱ :هیناح شنهاداتیپ

 کیگمنام که صرفا  یها یدرباره کتاب الکل یا هیانیصدور ب -۴گروهها   یبرا کسانیجلسات بطور  یترجمه و انتشار پمفلت برگزار

  باشد OA با کتاب مادر دیو کارکرد قدمها با است یخواندن هینشر

 

  الیر ۵۰۰۰۰۰ :ییمبلغ اهدا -اصفهان هیناح

 ۱۵/۴/۹۷ خیکارگاه با موضوع ) سنت هفتم( در تار یجهت برگزار یآمادگ: هیناح گزارش

  الیر۵۰۰۰۰۰ :ییمبلغ اهدا - اراک هیناح

 تییآنها در ه ندهیاراک و حضور نما هیناح تیبا حما یدیافتتاح جلسه جد -۲نفر تازه وارد در ماه گذشته ۱۹جذب  -۱ :هیناح گزارش

  اراک ندگانینما

 موضوع در اراک نیجلسات نود روزه  و درخواست کارگاه با ا تیرسم یبررس: هیناح مشکالت

  ۰ :ییمبلغ اهدا - البرز هیناح

  اعضاء دنینشدن جلسه ساختار به علت به حدنصاب نرس برگزار: هیناح گزارش

 از سبد سنت هفت تینبود خدمتگزار و عدم  حما :هیناح مشکالت

 الیر۵۰۰۰۰۰۰：ییمبلغ اهدا - خراسان هیناح

 _ :هیناح گزارش

 اعضاء از جلسات تیعدم حما: هیناح مشکالت

 روزه ۹۰درخواست کارگاه با موضوع : هیناح شنهاداتیپ 

  الیر ۰: ییمبلغ اهدا - خوزستان هیناح

 -۳جلسات بطور مداوم   یبرگزار -۲شورا به مدت سه روز   یکارگاهها و اطالع رسان تهیکم یکارگاه با همکار یبرگزار -۱: هیناح گزارش

  است یاطالع رسان ریدر مس هیناح

آن  یریدر خوزستان و قرارگ یکتابچه اطالع رسان هیته -۲  یبه زبان عرب یبهبود یها ید یو س اتیترجمه نشر -۱ : هیناح شنهاداتیپ

  اتینشر زیم یرو یداخل هیبصورت نشر
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  الیر۶۵۰۰۰۰: ییمبلغ اهدا - قم هیناح

    ۱۶：۴۵-۱۵：۳۰سه شنبه ساعت  یجلسه نود روزه روزها یبرگزار -۱: هیناح گزارش

 ۱۷-۱۵：۳۰ها ساعت  کشنبهی یجلسه بهبود یبرگزار -۲

  پیو چ اتینشر هیجهت ته یکاف یمال طینداشتن شرا لیجلسه نوپا به دل یبه کمک برا ازین: هیناح مشکالت

  فرم نود روزه یدرخواست کارگاه با موضوع اتحاد و شفاف ساز: هیناح شنهاداتیپ

 الیر۴۶۵۰۰۰۰۰ ییمبلغ اهدا -کرمان هیناح

جلسات با  یبرگزار: دیام ریگروه مس -۲جذب تازه وارد و حفظ آنها   -سنت پنجم  یموفق در راستا: نو یگروه زندگ -۱ :هیناح گزارش

مربوط به  الیر۱۶۵۰۰۰۰کرمان در خرداد ماه و اهداء مبلغ  ندگانینما تییبرگزار نشدن ه -۳جذب تازه وارد   -موضوع پنل و سخنران 

و  یمجاز تهیکم لیتشک -۴شورا   یشد برا یریگ میتصم یمربوط به خرداد ماه که بصورت مجاز الیر ۳۰۰۰۰۰۰ماه و  بهشتیارد

  تهیکم نیا یو گرفتن بازو برا تیسا یبه طراح میتصم

کمبود : دیرامیمس -۲در مکان   یمذهب یتداخل با مراسم ها لیاوقات به دل یبا اجبار جلسات بعض یلیتعط: نو یزندگ -۱ :هیناح مشکالت

گروه  -۴اعضاء و کمبود خدمتگزار   تیحما عدم: رجانیگروه سالمت س -۳عدم حضور به موقع خدمتگزاران  -امکانات در مکان جلسه 

  اتیبودن سقف نشر نییپا -اعضاء و خدمتگزاران  تیدم حماع: صبح کرمان امیپ

 تیسا یو طراح یمجاز تهیکم لیتشک -۲آن   دییو تا ییخوش آمدگو تهیکم لیتشک -۱: هیناح شنهاداتیپ

 الیر ۰: ییمبلغ اهدا - شیک هیناح

شدن جلسات  تیکم حما -۲ ۲۰：۱۵ - ۱۹و سه شنبه ساعت  ۲۰：۳۰-۱۹شنبه ساعت  یجلسات روزها یبرگزار -۱: هیناح گزارش

 oa.day پیاز اسکا شیگروه نود روزه ک تیشکا -۳فصل تابستان   یبخاطر سفرها

 ندگانینما تییدر ه نیندانستن جلسات آنال تیبه رسم -۲ شیبه نام ک پیروزه در اسکا۹۰ نیجلسات آنال یبرگزار -۱: هیناح مشکالت

  شیک

  جلسه یدر ابتدا نیدرخواست خواندن گزارش رابط -۲انجمن   تیو حفظ امن نیبه جلسات آنال یدگیرس -۱: هیناح شنهاداتیپ

  الیر ۰ ییمبلغ اهدا - گرگان هیناح

 یآمادگ -۳جلسه در شهر فاضل آباد  کیاستارت  -۲  هیدر ناح یکارگاه اطالع رسان کیکارگاه سنت و  کی یبرگزار -۱ :هیناح گزارش

  در گرگان ندهیهفته آ انیجلسه بسته آقا یراه انداز یبرا

دارد  ندگانینما تییبه عنوان ه یساختار خدمات کی یبه برگزار میگلستان تصم هیبا توجه به تجربه جلسه شاهرود ناح :هیناح شنهاداتیپ

 هست ؟ یکار نیگروه امکان چن ۴با  ایآ

  الیر ۰: ییمبلغ اهدا - النیگ هیناح
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جذب تازه  -۳نفر  ۳۵اعضاء  نیانگیم -۲ هی، جنب هتل کاووس ،پارک بانوان منظر هیمنظر ابانیخ: آدرس جلسه رشت -۱: هیناح گزارش

  نفر( ۲۰ماه  نیوارد )ا

  جلسه یکمبود فضا -۲  یمیقد یتوسط اعضا سیشدن جلسه تازه تاس تیکم حما -۱: هیناح مشکالت

-۳  یداشتن متقاض لیبه دل انیجلسات آقا یراه انداز -۲  تیسا یبر رو النیآدرس جلسات گ یریدرخواست قرارگ  -۱: شنهاداتیپ

 (   ست؟یابزار چ۹و )  (ست؟یچه هست و چه نOA) درخواست کارگاه با موضوع


