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 به نام خدا

شورای  و یکمینسی و صد  سه  شیخ،در تهران 04/05/1398ایران مورخ  OAجل سالمت ،طبقه دوم خیابان  سپیدار،خانه  شیخان،پارک  صفی،چهارراه 

 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد. 9ساعت 

 :خدمتگزاران حاضر  

سانی)کمیته اطالع ضرر ضر)۲فرامنطقهرابط ،(حا ضر(،کمیته کارگاه(،حا ضرها)آدرسها)حا شریات)حا ضر(،توزیع ن شریات(حا سط)،تولید ن سه  از اوا جل

 حاضر(.ترجمه)(،حاضرچیپ و سکه)حاضر(،

 :مسئولین اداری حاضر 

 .انتهای جلسه حاضر( تاابتدا )1و۲دارخزانه(غایبانتهای جلسه حاضر(،منشی) تا)ابتدا نایب گردانندهانتهای جلسه حاضر(، تاگرداننده)ابتدا 

 رابطین حاضر: 

هان(،حاضرررر،خراسررران)حاضرررر()۲و1رابط تهران حاضرررر(،1 رابط اصرررف مان)) حاضرررر(،گرمسرررار)(،حاضررررکر تان) (،جلسرررات حاضررررگلسررر

 .حاضر()خوزستان،حاضر()مرکزی،آنالین)حاضر(

 01/06/1398جمعه  جلسه بعدی شورا 

  : اطالعیه 

 برگزار گردید. 9الی  8ای از ساعت جلسه درون کمیته-1

گیری خدمات شورا شرکت ستان نواحی مختلف بتوانند در رایمرداد ماه در تهران برگزار شود که دو 31تصمیم گرفته شد که همایش کارگاه در تاریخ -۲

 کنند.

 :دستور کار ماه آینده 

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی  -1

 ها ر و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهحضو -۲

 .هاو کمیته گزارش رابطین تدریاف -3

 رسیدگی به پیشنهادات معوقه. -4

 گیری خدمات شورا برای سال آینده. رای -5
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 ایران OAهای شورای گزارش کمیته

 هاکمیته آدرس 

 

 :گزارش کمیته 

شده تمام نواحی و چاپ آنبه روز هایآوری آخرین آدرسجمع-3 با تمام نواحی ارتباط داشتیم در این ماه-۲  هاتلفنپاسخگویی به -1 سانی  ها در ر

از -6  بسته شدن موقتی جلسه مازندران-5  بسته شدن موقتی جلسات قزوین-4 در دست اقدام است. ،یک دفترچه واحد

 .بدهندهیات تشکیل دشان ازناحیه فارس جداشده و قرار بوده خوت نیست.ه بندرعباس چیزی در درسجلس

 تهیکم پیشنهادات: 

 افزایش تنخواه جدا از چاپ کارت یا چاپ آدرس؟ -۲  فقط به تعداد نواحی ؟  شود؟یا و فروخته به تعداد چاپ آدرس جلسات کلیا دفترچه آ -1

 

 هاکمیته کارگاه 

 :گزارش کمیته 

 15قدم  1۲ کتاب درباره اهمیتتحقیق -۲ رسان برای همایش سراسری.تحقیق و بررسی کردن برای کارگاه سراسری و هماهنگی با اطالع-1

 های دیگر نداشته باشند.قدم انجمن 1۲ند و نیاز به کنکاررا OAقدم خود  1۲د باعث شود اعضا توانکه میجلسه 

 : مشکالت کمیته  

  باشد.پذیر نمیتاپ ارائه پاورپوینت امکانپروژکتور و لب به دلیل نداشتن ویدئو -1 

 پیشنهادات کمیته: 

  .رسانی در تمام نواحی ایران استنیاز به اطالعتوانیم بلیط تهیه کنیم ولی این عمل هت مخارج کارگاه میج-1

 قدم  1۲کتابزودتر چاپ شدن -۲

  

  ترجمهکمیته 

 : گزارش کمیته  

صفحه  18۲صفحه به  ۲06صفحه بندی دوباره به خاطر باال بودن هزینه چاپ کتاب،کاهش تعداد صفحات کتاب از -۲ آماده کردن کامل کتاب قدم -1

 های جلسهشروع ترجمه فرمت-3

 :پیشنهادات کمیته  

 .های سنت ،مفهوم خدمت و ویرایش کتاب پرهیزها،کتاب سواالت قدم، کتاب برای امروز،کتاب کارگاهاولویت ترجمه پمفلت-1

 

 

 

 نرگس بازوها نفیسه نام مسئول

 ریال ۲00000 هاهزینه ریال 1000000 میزان تنخواه  091945۲1۲00 خط خدماتی

 اهلل،حسینحسن،بهمن،معصومه،علی،روح  بازوها محمد نام مسئول

 ریال 140000 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796136 خط خدماتی

  بازوها ابوالفضل نام مسئول

 ریال۲500000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796140 خط خدماتی
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  نشریاتکمیته توزیع 

 : گزارش کمیته  

شورای ایران :  65٪-3 ریال 18۲88950کل سود حاصل : -۲ ریال 98744000کل فروش: -1 سهم خدمات  15٪-4ریال  118878۲0سهم 

ید و نصررررب -7 دریافت لب تاپ از کمیته ترجمه نشریات-6    ریال  3657790سهم نشریات: ۲0% -5  ریال  ۲743340 :جهانی خر

             افزار حسابداری  انبارداری و وارد کردن به سیستم نرم -8 افزار حسابداری پارسیان پرینتر و برنامه نرم

 کمیته: مشکالت  

سئولین نواحی و -۲ سنت  1۲قدم و 1۲،راهنمای کارکرد قدم،برنامه بهبودی، AAنیاز به نشریات کتاب -1 ضی از م شات بع سفار پراکنده و هماهنگ نبودن 

 مورد همینطور داشتن توقعات بی

 :پیشنهادات کمیته  

شررب  8صربح تا  9سراعت نحوه توزیع نشرریات به این صرورت اسرت که از -۲ گذاری نشریات از طرف شورای منطقه ایرانمشخص کردن قیمت-1

آپ اقدام کنند و تسویه در هر جمعه انجام شود. پاسخگوی تلفن هستم و لطفا مسئولین نشریات بعد از تماس تلفنی و هماهنگی به صورت پیامک یا واتس

 شود.(شود)ارسال بعد از تسویه کامل پول انجام میها ارسال نشریات انجام مییکشنبه

 

 نشریات لیدکمیته تو 

 : گزارش کمیته  

  ای برگزار نشده است.جلسه درون کمیته -۲ در ماه گذشته هیچ چاپ و توزیع صورت نگرفته است.  .1

 

  اطالع رسانی کمیته 

 : گزارش کمیته  

 انجام شد.ها با همکاری کمیته و بازوهای اطالع رسانی و کمیته کارگاهبرگزاری همایش و کارگاه شهریورماه  مستمربرای پیگیری -1

به کمیته میلیون ریال از طرف شرررورا  50هزینه برگزاری همایش  -3 آورد.در صحن شورا رای  98مرداد  31برگزاری کارگاه و همایش در تاریخ  -۲

 شد. اطالع رسانی تخصیص داده

 

 

 

 

 

 ،علی،مهدیبهمن،منصور بازوها جواد نام مسئول

 ریال ۲1700000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796134 خط خدماتی

  بازوها فاطمه مسئولنام 

 ریال0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796137 خط خدماتی

  رضا،حمید،علیرضا،جعفر،نرگس بازوها معصومه نام مسئول

 ریال 0 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796130 خدماتی خط
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  فرامنطقهکمیته  

 : گزارش کمیته  

 )نیما( ۲رابط فرامنطقه توسط OAمجمع جهانی  خالصه گزارش ساالنه-1

شتر از  سازمان جهانی  180بی ساالنه  سر جهان در پنجاه و هشتمین همایش  سرا شهر آلباکرکی ،ایالت  OAرابط از  تا  16نیومکزیکو آمریکا در تاریخ در 

 آوری شد.دالر برای سنت هفتم جمع 6۲5۲گردهم آمدند. در این گردهمایی مبلغ  1398اردیبهشت  ۲1

 متفاوت براساس موضوع اصلی امسال با عنوان افزایش عضویت ما در سراسر جهان طبقه بندی شد و شکل گرفت.های کارگاه

 ها با عناوین زیر تشکیل شدکارگاه

 اطالع)پیام(رسانی در مراکز سالمتی و متخصصین. -

 چقدر برای تازه واردین جذاب هستیم؟ -

 اعضا را تشویق به خدمت کنیم. -

 .KISS(Keep it super simpleبسیار ساده نگه دارید()ها را ها)آنرسانه -

 جذب جوانان  -

 چند برابر کردن بهبودی:توسط جلسات حضوری یا مجازی  -

 با توجه به تصمیم گیری در کارگاه های ذکر شده تعریف شفاف پرهیز و بهبودی به شرح زیر اعالم شد: 

باشررد که باید همزمان با رسرریدن به یک وزن طبیعی و سررالم و اختیار در برابر غذا میبی خوری و رفتارهایاختیار: عمل خودداری کردن از بیپرهیز -1

 حفظ آن باشد.

سماختیاراز رفتارهای مرتبط به بی بهبودی:خودداری-۲ ست . بهبودی ج ست میخوری ا قدم پرخوران گمنام  1۲آید که ی،فکری و روحانی زمانی به د

 به کار گرفته شود.

 را دارد و بدین منظور به دنبال ایده های جدید برای روی جلد این کتاب است.OAقصد چاپ کتاب بعدی  OAانی همچنین سازمان جه

 OAسایت سازمان جهانی  برگرفته ازعوامل لغزش 

 عدم صداقت  -۲ خستگی  -1

 جر و بحث  -4 حوصلگیبی -3

  کالفگی -6 افسردگی   -5

 من همه چیز را می دانم  -8  دلسوزی برای خودمان  -7

 توقع بی اندازه دیگران -10  اندازهغرور بی   -9

  استفاده از دارو یا موادی که احساسات را تغییر دهد -1۲  مقررات و اصول را زیرپا گذاشتن   -11

  شکرگزاری نکردن -14  زیاده خواهی -13

  احساس مالکیت و قدرت  -16  برای من اتفاق نمی افتد  -15

  مقاومت ،مبارزه،جنگ طلبی  -18  انکار  -17

 برای ما ایجاد می کنند.خوردن غذاهایی که ویار -19

 

 

 

 

  مهناز بازوها احسان و نیما نام مسئول

 ریال 0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  - خط خدماتی
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 چیپ و سکهکمیته 

 : گزارش کمیته  

   ریال340000به مبلغ  اراکبه ناحیه  فروش-۲ ریال ۲۲50000به ناحیه اهواز به مبلغ  فروش-1

 ریال  ۲۲00000اصفهان به مبلغ  هیفروش به ناح-3

یپ -6 ریال  10690000جمع کل نقدینگی این کمیته: -5 ریال  5900000موجودی از فروش قبل کمیته چیپ :-4  ماهگی  18چ

 و چیپ یکسالگی برای طالکوب سفارش داده شده و همه چیپ ها آماده می باشد.

        

 گزارش خزانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جواد بازوها مهدی نام مسئول

 ریال 0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  - خط خدماتی

 ریال توضیحات  ریال هاپرداخت  ریال هادریافت

 ۲6440000 مانده خزانه  1400000 هاکارگاهکمیته    4100000 تهران

 69450000 هاکل پرداخت  800000 کرایه مکان  700000 اصفهان

    ۲00000 هاکمیته آدرس  5850000 خوزستان

    1۲00000 خزانه دار   10000000 آنالین

    1۲00000 گرداننده  1000000 گرمسار

    150000 تدارکات  ۲00000 خراسان

    0 نشریات  3۲0000 کرمان

    50000000 هزینه همایش و کارگاه رسانیاطالع  480000 مرکزی

    0 فرامنطقه  ۲9430000 سود نشریات

    10000000 تنخواهکمیته ترجمه   43810000 خزانه قبلی

    ۲500000 خرج کرد کمیته ترجمه   
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 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 : ریال4100000   مبلغ اهدایی 

 و با موضرروع تاریر  98مرداد 11برگزاری کارگاه سررراسررری در تهران در تاریخ -۲ برگزار شد. 98 تیر ۲1 در تاریخ جلسه ساختار -1ش ناحیه: رگزا

  خدمت در روند بهبودی شخصی و مشخصات خدمتگزار مورر .

 :ناشناخته بودن -۲ نبودن مجوزهای الزم برای برگزاری -1 مشکالت ناحیهOA  ای برای مسررئول نشررریات کل تهران حواله-3 برای مسئولین

همخوان نبودن سود نشریات .لطفا جدا هر نشریه مشخص  -4نشریات زده بودند اما مسئول نشریات از تحویل نشریات طفره رفته و پاسخگوی تلفن نبودند. 

 شورا،سازمان جهانی و ... مشخص شود.و درصدهای 

 :سالگی  15مهر و تولد  10های سراسری در شورا و نزدیک بودن به تاریخ ن انرژی ،نیروگذاشتن برای کارگاهبا توجه به هزینه کرد-1 پیشنهادات ناحیه

 انجمن همایش سراسری برگزار گردد که در کنارش کارگاه باشد.

 

 اصفهان : ناحیه  

  : ریال 700000     مبلغ اهدایی 

 :برگزاری  دوکارگاه در اصفهان و شاهین شهر -1 گزارش ناحیه  

 نداشتن خدمتگزار سایت کل  -1 ناحیه: مشکالت 

 :پمفلت چاپ شود و تحویل داده شود. -1 پیشنهادات ناحیه 

 

 خراسان ناحیه  

 : ریال۲00000   مبلغ اهدایی 

 : 98تیر  ۲7جلسررره هیات نمایندگان سررراختار خراسررران در تاریخ -۲ سال در مشهد  18تا  1۲استارت جلسه نوجوانان گروه سنی -1 گزارش ناحیه 

   برگزار شد. 

 بعضی از صفحات کتاب پرهیز -۲ کمیته  5نداشتن مجوز برای برگزاری و استارت جلسه و کمبود بودجه به علت شکل گیری -1ناحیه: مشکالت

 چاپ نشده است.

 شررود شررماره کارت بدهند تا حمایت ها هم میبرای خزانه گروه -۲ و نابینایان تجربه در مورد استارت جلسات ناشنوایان  -1 یشنهادات ناحیه:پ

  بشوند.

 

 گلستان  ناحیه 

 : ریال 0    مبلغ اهدایی 

 : همایش جشن چهارسالگی  -1 گزارش ناحیهOA شرررهر رامیان یک جلسررره در -۲ برگزار شد. 19الی  17ساعت  98 تیر ۲6در گرگان در تاریخ

یررک  -4 بعد از همایش تعداد تازه واردین به انجمن افزایش پیدا کرد.-3 جدید از هفته آینده روزهای یکشنبه بسته بانوان برگزار خواهد شد.

 برگزار خواهد شد. 98مرداد  ۲4آباد در تاریخ همایش در شهر فاض

 مشکل تهیه مکان  -3  عدم حمایت از سبد سنت هفتم-۲  از جلسات قدیمی حمایت نکردن اعضا -1 :هیناح مشکالت

 به دلیل نبودن مجوز
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 گرمسار ناحیه  

 : ریال1000000    مبلغ اهدایی   

 : نشرررریرات خوب حمرایرت  -3  داریم  تازه وارد -۲  شود.ات از طرف اعضا به خوبی حمایت میجلس -1 گزارش ناحیه

 شود.می

 گرمسار باید زیر نظر تهران هیأت باشد یا شورا که قرار بود بررسی شود و نتیجه نهایی گفته شود.-1 :هیناح مشکالت 

 

  جلسات آنالین 

 : ریال10000000    مبلغ اهدایی 

 : گزارش ناحیه  

 اعالم ساعات جلسات آنالین : 

 روزه 90با فرمت  ۲۲:15الی  ۲1ساعت  شنبه 

 روزه 90با فرمت  ۲0:45الی  19:30ساعت  یکشنبه 

 روز 90با فرمت  17:45الی  16:30، ساعت روزه  90با فرمت  9:45الی  8:30ساعت  پنجشنبه 

 واردین(.)تازهروزه 90با فرمت  19:15الی  18روزه و  90با فرمت  11:15الی  10ساعت  جمعه 

 

  کرمانناحیه  

 : ریال3۲0000    مبلغ اهدایی 

  شد -۲ در ماه گذشته یک جلسه باز برگزار گردید.-1 :گزارش ناحیه ضوع خدمت و خدمتگزار و پرهیز برگزار خواهد  .کارگاه یک کارگاه با مو

 خواهد بود. 1398مرداد  11های ایران و با هزینه خود ناحیه برگزار خواهد شد.تاریخ کارگاه توسط مسئول کمیته کارگاه

 :چیپ  -3 کمیته نشریات پاسخگوی کمیته نشریات ناحیه کرمان نبوده است علت چیست؟  -۲ نداشتن مجوز ربت -1مشکالت ناحیه

 ماهگی نداریم. 18

 برای کسانی که تمایل به کارکرد قدم ندارند چه راهکاری وجود دارد؟ -1ناحیه: پیشنهادات 

 

  اراک ناحیه 

 ریال 480000   : مبلغ اهدایی 

 : برگزاری کارگاه با موضوع جذب تازه واردان در تاریخ -3 پیوستن گروه بانوان ساوه به ناحیه اراک -۲ نفر  46تازه وارد  -1 گزارش ناحیه

  تیر  ۲5

 :نداشرررتن مجوز  -۲ دهی کمیته نشریات و چیپ شورا به خدمتگزاران ناحیه و پایین بودن کیفیت چیپ در سه ماه قبل سرویس -1 مشکالت ناحیه

 برای برگزاری جلسات 

  همایش در تهران برگزار شرررود و حتی برای اسرررکان  -۲ رسان شورا در ناحیه ساوه و همدان و قم در خواست کمک از اطالع -1ناحیه:پیشنهادات

 نواحی امکانات فراهم شود.
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 خوزستان  ناحیه  

 ریال 5850000   : مبلغ اهدایی 

 : نی از عملکرد شرررورا و قدردا -۲  جلسه مختلط باغ ملک و مسجد سلیمان و بسته بانوان مسجد سلیمان استارت خورده  -1 گزارش ناحیه

    ها زحمات کمیته

 :خدمتگزار رابط -۲ افزایش قیمت نشریات موجب شده اعضا کمتر از این ابزار مهم استفاده کنند. -1 مشکالت ناحیه نده  1نداشرررتن  و گردان

 نداشتن مجوز فعالیت  -3 ساختار  ساختار و منشی

 :ته -3 مقاطع پاکی روی سکه ها ضرب شود.-۲ قیمت نشریات بازبینی و تجدید نظر شود.-1پیشنهادات ناحیه مه کمی نا به اسررراسررر یاز  ن

فلررت-4  باشد( داریم.ز گروه های تازه استارت خورده میرسان و وظیفه آن حمایت ادر راستای همکاری با کمیته اطالعحمایتی) م پ قط»در   ف

شود در پرانتز نوشته شود)راهنما و دوست بهبودی پیشنهاد می« گذارم کسی متوجه آن شوددار شده باشند اما امروز نمیبرای امروز شاید احساساتم جریحه

 آیند.اه برای کسانی که از مسیر دور میپیشنهاد تهیه اسکان جهت همایش و کارگ -5  قابل اعتماد(. 


