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 به نام خدا

در  06/07/1397ایران مورخ  OAجلوددده شدددورا   سدددومی صددد  و تیودددت و 

خیاتان شیخ صفی،چهارراه شیخان،پارک سپی ار،خانه سالمت ،طبقه دوم ،تهران

 صبح تا خوان ن دعا  ق م سوم و دوازده مفهوم خ ماتی ترگزار ش . 9ساعت 

  خدمتگزاران حاضر: ❖
کمیته اطالع رسددانی اتت ا و انتها  تازو  ،(غایبرسددانی کمیته اطالع

ها اتت ا و انتها  جلودددده (ا دددر(،تو ی  آدرسجلودددده (ا دددر(،

شریات  شریات ،(غایبن سکه غایبتوزیع ن وه (،چیپ و  اتت ا و انتها  جل

(،طرح و ترنامه اتت ا و انتها  جلودده (ا ددر(،منشددی اتت ا و (ا ددر

،کمیته جلوه (ا ر( اتت ا و انتها   1انتها  جلوه (ا ر(،خزانه دار 

 ر(اتت او انتها  جلوه (ا وب سایت 

 مسئولین اداری حاضر: ❖
نایب گردانن ه اتت ا و انتها  جلودده (ا ددر(،منشددی اتت ا و انتها  

 اتت ا و انتها  جلوه (ا ر(  1دار خزانهجلوه (ا ر(،

 :رابطین حاضر ❖
وه (ا ر( تهران صفهان، اتت ا و انتها  جل وه ا  اتت ا و انتها  جل

وه (ا ر( اراک(ا ر(، سان اتت ا و انتها  ، اتت ا و انتها  جل خرا

وه (ا ر( وه (ا ر(،،جل ستان اتت ا و انتها  جل وتان اتت ا و  خوز گل

وه (ا ر(، وات آنالی  انتها  جل اتت ا و انتها  هردو  2و 1راتط  جل

 جلوه (ا ر(

  برگزاری انتخابات به این شرح: ❖

 13،خزانه دار ر ا تا پرهیز سال( 12تا پرهیز  ا(وانمنطقه  راتط فرا

 ماه( 2سال و 

 اطالعیه : ❖

 ت هی کمیته ترجمه ته خانم سارینا توویه ش .

 فراخوان خدمتگزار: ❖

 2دار تا پرهیز سدددال(، خزانه 2پرهیز  گردانن ه تاشدددورا نیاز ته 

 سال( دارد. 3موئول کمیته ترجمه تا پرهیز سال(،

 04/08/1397جمعه  جلسه بعدی شورا ❖

 دستور کار ماه آینده: ❖

 خوان ن دوازده مفهوم خ ماتی  -1

 (ضور و غیاب راتطی  و موئو ی  کمیته ها  -2

 گزارش راتطی   تدریاف -3

 ها دریافت گزارش کمیته -4

 پیشنهاد ترگزار  شورا یک ماه درمیان( رسی گی ته پیشنهادات معوقه  -5

 ادامه انتخاتات  -6

 

 

 ایران OAگزارش کمیته های شورای 

 کمیته اطالع رسانی ❖
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  نرگس بازوها معصومه نام مسئول

 خط خدماتی
091097961

30 
  لایر 4200000  هاهزینه لایر 0 میزان تنخواه 

 : گزارش کمیته 

همکددار  تددا  -2  هم ان ان از  جلوه تازه تأسیس در شهرراه -1 

  جلوه قم و ارومیه

 کمیته : درخواست  

 رسان ایران هر جلوه (ضور  و آنالی  تا اطالعهماهنگی ترا  شروع -1

 هاکمیته آدرس ❖

 نرگس بازوها نفیوه نام مسئول

 خط خدماتی
091945212

00 
 لایر 300000 هاهزینه لایر 0  میزان تنخواه 

 

 :گزارش کمیته 

شخصی تذکر ته چن  کانال که ته صورت  -2ها پاسخگویی ته تلف  -1 

کردن  و تذکر ته کانال ته نام انجم  پرخوران گمنام فعا یت می

 کنن .آنالی  که تا نام کمیته آموزشی پرخوران گمنام فعا یت می

 : مشکالت کمیته  

هایشددان را ترا  چان نفرسددتادن  خراسددان و ی نوا(ی آدرستمام-1

  خوزستان(

 کمیته موقت ثبت ❖

 محم ر ا بازوها ثریا نام مسئول

 لایر 1500000 هاهزینه لایر 5000000 میزان تنخواه   خط خدماتی

  : گزارش کمیته  

 07/05/97ا  در تاریخ ا  درون کمیتهتباط تا کار ثبت جلوددهدر ار -1

 عنوان ش .ترگزار ش  که نیازها  ای  کمیته 

  کمیته :درخواست  

ستخ ام کارمن  جهت  -2 اجاره دفتر مرکز   -1 سخگویی ته تا لف  و پا

 -4 ا  تا نام و طرح انجم  چان سرترگ سه نوخه -3 فکس 

یات  -5 افتتاح (واب تانکی ته نام انجم   انتخداب اعضددددا  ه

 م یره هیات امنا(
 

 کمیته طرح و برنامه 

 محم ر ا و فاطمه بازوها رسول نام مسئول

 لایر 250000  هاهزینه لایر 0 میزان تنخواه   خط خدماتی

 : رسددان ،کمیته توزیع و اطالعمکا مه تلفنی تا گردانن ه -1 گزارش کمیته

   درمورد شورا

 کمیته کارگاه ها 

 بازوها محم  نام مسئول
(و ،سمیرا،فاطمه،مهرانه،اتوا فضل

 ،مه  
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 خط خدماتی
091097961

36 
 لایر 4950000  هاهزینه لایر 0 میزان تنخواه 

 :گزارش کمیته 

      رسانیروزه و آموزش اطالع 90ترگزار  کارگاه در اراک تا مو وع -1 

ا  سدده تار در درون کمیته -3 قبل از شددورا 11کارگاه مفهوم -2 

هماهنگی تا نا(یه گیالن ترا  ترگزار   -4 ماه در فضا  اسکایپ

وه تا پرداخت ه -5 کارگاه سنت ته صورت متمرکز  سمت جل زینه از 

مت جمع-6 خود نا(یه  عات از فر روزه و تهبود  از  90آور  اطال

   نیما( 2 غزش از راتط فرامنطقه

 : مشکالت کمیته  

ش در ها  انجم  و ع م آموزکافی از تمام فرمت تعامن ن اشدددت  -1

   نوا(ی 

 پیشنهادات کمیته: 

خود  تا پودددون  تی اختیارخورترا  (فظ اتحاد، ها،تمامی فرمت -1 

  را معرفی کنن .

 کمیته وب سایت 

 میالد بازوها مهران نام مسئول

 لایر 150000 هاهزینه لایر 0 میزان تنخواه   خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

   ها  ج ی  آور  آدرسجمعها ترا  ق ردانی از کمیته آدرس -1

 :پیشنهادات کمیته  

ها  داده ش ه ته تمامی ها و فرمسایت پس از دریافت ایمیل آدرس -1

  نوا(ی، ته روز رسانی خواه  ش .

  چیپ و سکهکمیته 

 جواد بازوها مه   نام مسئول

 لایر 5400000  هاهزینه لایر 0   میزان تنخواه   خط خدماتی

 : گزارش کمیته 

خری  (لقه  -2 لایر  2500000طالکوب کردن چیپ و ساخت ته مبلغ  -1 

آمددادگی  -4  لایر700000طالکوب چیپ -3               لایر2200000ها چیپ

 لایر297000مان ه امروز  -5  هاگروهتوزیع چیپ تازه واردها ته 

 

 

 

  فرامنطقهکمیته 

 مهناز،نیما بازوها ا(وان نام مسئول

 لایر 4000000 هاهزینه لایر 0 میزان تنخواه   خدماتیخط 

 : گزارش کمیته  

گرفت  پک پنفلت شددروع جلوددات از سددایت، ترجمه و ارا ه ته  -1

گرفت  قوانی  جلودددات آنالی ،  -2   کمیته طرح و ترنامه

 ترجمه و ارا ه ته کمیته وب سایت
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 :پیشنهادات کمیته 
آدرس دفتر مرکز  مورد  -2ها  ایران جهت ثبت تررسی مشکالت گروه-1 

 اق ام سریع جهت ثبت  انجم   -3نیاز است 

 گزارش خزانه 

 ایران 0Aگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 لایر 2430000    مبلغ اهدایی : •

ش . 16/06/97در تاریخ  -1 گزارش ناحیه : • ساختار تهران ترگزار  وه  جل

  

ها  جلوددات و ع م (مایت از خ مت-2 ع م (مایت اعضا-1 مشکالت ناحیه: •

ن اشدددت   -4 ع م (مایت از سب  سنت هفتم-3  ساختار

 مجوز فعا یت

توجه ته درخواست ها  شورا تا یکوا ه ش ن کل خ مت -1 پیشنهادات ناحیه: •

  از سمت نوا(ی

 ناحیه اصفهان 

 لایر 7000000     مبلغ اهدایی :  •

تددرگددزار  کددارگدداه در  -2 ان از  جلوه ج ی راه-1 گزارش ناحیه : •

  هاها  اصفهان تا مو وع سنتگروه

یت اعضددددا  -2ها کمبود خ متگزار در گروه-1 مشکالت ناحیه: • ما ع م (

 ترا  جش  سا یانهن اشت  (مایت ما ی -3 ق یمی

  خراسان ناحیه  

 لایر 2000000    مبلغ اهدایی : •

ترگزار ش   05/07/97جلوه هیات نماین گان در تاریخ  -1 گزارش ناحیه : •

فر از  -2 و تیشتر اعضا  ق یمی مج دا خ مت گرفتن  ن چندد  

جلودددات ته طور منظم -3 شهرستان در ساختار را  کوب کردن 

ها جلودده اسددتارت خورده و فرمتچن   -4  شودترگزار می

 شود.رعایت می

 رو  اتحاد سنت یک در صح  شورا تیشتر دقت شود. -1پیشنهادات ناحیه: •

 خوزستان ناحیه 

 لایر 0    مبلغ اهدایی : •

ترگزار ش   30/06/97جلوه هیات نماین گان در تاریخ  -1 گزارش ناحیه : •

کارگاه تا مو وع -3 جلوه موج  سلیمان شروع ته کار کرد. -2 

 کارکرد ق م یک در شهرستان شوشتر ترگزار ش .

 لاير توضیحات  لاير هاپرداخت  لاير هادریافت

 12130000 خزانه امروز  100000 ت ارکات  2430000 تهران

 750000 کرایه مکان  7000000 اصفهان
نه   ن ه خزا ما

 امروز
11280000 

 850000 هاکل پرداخت  700000 گرگان

  2000000 خراسان
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ستدر1-پیشنننهادات ناحیه: • ها  ج ی  ترگزار  کارگاه تا مو وعات فرمت خوا

شفاف ساز   -2 انجم ،پرهیز، سب  سنت هفتم و جذب تازه وارد  

 گزارش ما ی کمیته ترجمه 

 گلستان  ناحیه 

 لایر 700000    مبلغ اهدایی : •

 شود.جلوات نا(یه ته طور مرتب ترگزار می -1 گزارش ناحیه : •

 اراک  ناحیه 

 لایر 0    مبلغ اهدایی : •

ع اد  -2 پیوست  نا(یه قم ته نا(یه مرکز   -1 گزارش ناحیه : •  20ت

 نفر تازه وارد داشتیم  

شهر 1-ناحیه: مشنکالت • ست ترگزار  کارگاه تا فرمت نود روزه در  در خوا

  توان شورا تاش قم اگر در 

  جلسات آنالین 

صح   • وه متوا ی در  سومی  جل وات آنالی  ترا   راتطی  محترم جل

 (ضور یافتن  .شورا 

ش  و  -1 گزارش ناحیه : • وه هیات نماین گان آنالی  ترگزار  چهارمی  جل

  خ متگزاران انتخاب ش ن  

 اعالم ساعات جلوات آنالی  :  -2

 روزه 90تا فرمت  22:15ا ی  21ساعت  شنبه ➢

 روزه 90تا فرمت  20:45ا ی  19:30ساعت  یکشنبه ➢

ساعت  90تا فرمت  9:45ا ی  8:30ساعت  پنجشنننبه ➢ ا ی  15روزه و 

 تا فرمت تهبود  از  غزش 16:15

تا  19:15ا ی  18و  روزه 90تا فرمت  11:15ا ی  10جمعه سننننننناعت  ➢

 روزه 90فرمت 


