
نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیآت

1
آرامش 

اهواز
افشین

شروع 

پایان 

غایب

موفقیت های گروه** نفر70 الی 65تعداد شرکت کنندگان بین  :   : 

 ،برگزاری جلسات بهبودی،اداری اضطراری توجیه خدمتگزار

مشکالت گروه**برگزاری جلسه اداری تفکیک خزانه و تراز گروهی  

نداشتن خدمتگزار نشریات و علی البدل:

45,000

2

شکوفه 

های 

گلستان

مرجان
شروع 

تا پایان

 نفر 17تعداد شرکت کنندگان : 99/11/18: تاریخ جلسه اداری

برگزاری مرتب  : موفقیت های گروه **  نفر7مشارکت کننده **

مشکالت ** جلسات بهبودی و اداری، منظم بودن ساعت جلسات

تغییر محیط جلسه از اسکایپ به فری **گروه تازه وارد ندارد: گروه 

کنفرانس

0

3
صداقت 

اهواز
غایبنسرین

برگزاری : موفقیت های گروه  ** 99/11/22: تاریخ جلسه اداری

** جلسات بهبودی و اداری،تراز گروهی و حمایت از سبد هفتم

عدم پر شدن پست خدماتی نماینده بین : مشکالت گروه

 نفر برگزار 11جلسه با حمایت **تفکیک خزانه انجام شد**گروه

علی البدل: نسرین . شد

80,000

4
زیتون 

اهواز
سهام

شروع 

غایب 

پایان 

حاضر

0فاقد گزارش به دلیل عدم تشکیل جلسه اداری

به نام خدا

 خوزستان6جلسه هیئت نمایندگان ناحیه 

ما حد و مرز خود را در سایه سنت هفتم می شناسیم و می گوییم که مسئولیت ما چقدر است تا از آسیب پذیری دور : پیام بهبودی

159و158کتاب پایه صفحه . بمانیم

************

 به صورت آنالین با خواندن دعای قدم سوم  و 9/30 در ساعت 99/11/24صدو سی و  سومین جلسه هیئت نمایندگان در تاریخ 

.مفهوم آغاز شد12

عدم آمادگی: انتخاب خدمتگزار کمیته کارگاه: پیگیری دستور کار این ماه

گزارش گروه ها



نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیآت

مصطفیامید5

شروع 

حاضر 

پایان 

غایب

 20میانگین شرکت کنندگان ** 99/11/21: تاریخ جلسه اداری 

اعضای قدیمی گروه را حمایت می **  نفر5تازه وارد ** نفر

گروه هر هفته راس ساعت با فرمت های مختلف جلسات را **کنند

باال بودن کرایه مکان و حمایت : مشکالت گروه ** برگزار می کند

نشدن سبد هفتم، نداشتن خدمتگزار نماینده و علی البدل

0

6

آوای 

بهبودی 

خرمشهر

پروین

شروع 

تا  

پایان

 45:میانگین شرکت کنندگان **99/11/19تاریخ جلسه اداری

میانگین ** تومان48750میانگین سبد سنت هفتم  ** نفر

تومان 195000مبلغ کل خزانه  ** نفر18مشارکت کنندگان 

جلسات . عضو تازه وارد داشته است5گروه  :موفقیتهای گروه**

علی البدل .بهبودی و اداری منظم و پربار برگزار میشود

خدمت نماینده بین گروه و گرداننده ثابت : مشکالت گروه**حاضر

**اداری بال تصدی میباشد

195,000

7
سالمت 

سربندر
سعید

شروع 

تا پایان

 35:میانگین شرکت کنندگان **99/11/21تاریخ جلسه اداری

مبلغ کل خزانه  ** نفر15میانگین مشارکت کنندگان **نفر

برگزاری جلسات حضوری روزهای :موفقیتهای گروه**تومان 43000

شنبه هر هفته با رعایت پروتکل های بهداشتی، برگزاری جلسات 

آنالین در فضای فری کنفرانس، انتخاب تمام خدمتگزاران فصل 

**جدید، حمایت از سبد هفتم، برگزاری مرتب جلسات اداری

23,000

8

رهایی 

مسجد 

سلیمان

غایبفرزاد

میانگین مشارکت کنندگان ** نفر 40: میانگین شرکت کنندگان 

برگزاری مرتب جلسات اداری و : موفقیت های گروه **16

علی ** بهبودی،منظم بودن ساعت برگزاری و جذب تازه وارد 

(پایان غایب)البدل ساناز حاضر

63,500

9
محبت 

شوشتر

ملیحه 

علی البدل

شروع 

تا پایان

**  نفر26: تعداد شرکت کنندگان**99/11/20:جلسه اداری

موفقیت **  نفر3:تازه وارد**  نفر12: میانگین مشارکت کنندگان

حمایت سبد هفتم، خرید نشریات به : خدمتگزاران گروه:های گروه

 تومان، جدب تازه وارد، برگزاری منظم جلسات 236000مبلغ 

نداشتن نماینده و منشی : مشکالت گروه ** بهبودی و اداری

نمایندگان محترم نیاز خدمتگزار را در گروه : درخواست ** اداری

**های خود اعالم نمایند

51,000



نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیآت

10
نود روز 

خوزستان
سعید

شروع 

حاضر 

پایان 

غایب

** نفر40 الی 30: تعداد شرکت کنندگان**99/11/22:جلسه اداری

**  نفر16:تازه وارد**  نفر6 الی 4:میانگین مشارکت کنندگان

برگزاری مرتب جلسات بهبودی و اداری حمایت : موفقیت های گروه

: جمع کل خزانه** تومان 27500: میانگین سبد** سبد سنت هفتم

نشریات از چه طریقی به فارسی زبانان خارج : سوال**تومان110000

از ایران ارسال می گردد؟

110,000

11
راه سبز 

ماهشهر
محسن

شروع 

حاضر 

پایان 

غایب

نفر 30 الی25:تعداد شرکت کننده**99/11/19:تاریخ جلسه اداری

: موفقیتهای گروه**  نفر15 الی 12: میانگین مشارکت کننده** 

** برگزاری مرتب جلسات اداری و بهبودی طبق ساعت برگزاری

گروه نیاز به خدمتگزار **   تومان که اعانه گردید56000خزانه 

منشی و علی البدل دارد

56,000

12
تمایل 

اهواز
سهر

شروع 

تا پایان

: میانگین شرکت کنندگان ** 99/11/17: تاریخ جلسه اداری 

برگزاری منظم : موفقیت های گروه**  نفر3تازه وارد ** نفر23

مشکالت ** جلسات اداری و بهبودی و گرفتن خدمتگزار نشریات

نداشتن خدمتگزار علی البدل: گروه 

41,500

تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

1

آدرس ها 

و فضای 

مجازی

میترا
شروع 

تا پایان

درج روزانه آدرس جلسات  نواحی با اخرین تغییرات و به روزرسانی 

** درج روزانه آدرس جلسات حضوری و آنالین ناحیه خوزستان.**شده

درج اطالعات و گزارشات به روز شده هیات نمایندگان خوزستان و شورا 

پاسخگویی به تلفن اعضا تازه وارد توسط خط ماندگار ** ایران در کانال 

** همکاری با کمیته فضای مجازی و ادرسها شورا منطقه ایران** کمیته 

برگزاری جلسه ** ناحیه خوزستان2راه اندازی کانال واتساپ شماره 

همکاری با کمیته اطالع رسانی و **  درون کمیته ای باهمکاری بازوها 

: خط ماندگار ** معرفی ابزارهای نه گانه در کانال کمیته** نشریات

09167329639

20,000

4
چیپ و 

اقالم
فاطمه

شروع تا 

پایان

۰۹۱۶۶۱۵۶۷۵۱ و ۰۹۰۱۴۲۶۶۸۲۰ :شماره تماس 

فاقد گزارش کتبی

        450/000: چیپ و سکه 

185/000      اقالم     

##گزارش کمیته ها##



تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

فریدهنشریات2
شروع 

تا پایان

09362169503: شماره تماس خدمتگزار 

 1/166500: فروش نشریات** تومان8/000/000سقف نشریات

: هزینه ایاب و ذهاب **  تومان1/595/000: خرید نشریات **تومان

 تومان140/000

8,000,000

5
کمیته 

نائب

قاسم 

سعید 

محسن

شروع 

تا پایان

تدوین گزارش دی **آماده سازی فرمت برگزاری جلسه

** تشکیل کارگروه کمیته کارگاه ها توسط نائب گرداننده**ماه

ارسال گزارش هیات نمایندگان بر روی سایت پرخوران گمنام توسط 

گرداننده غائب** منشی

منشی 20000

۰۹۱۶۷۳۲۹۶۴۰: شماره تماس ماندگار 

ayat.banisaeed@gmail.com: ایمیل 

:گزارش فعالیت 

شرکت در جلسه آموزش دفترچه اطالع رسانی شورای ایران و درون - 1

کمیته ای نواحی

تهیه - 3 سوال برنامه بهبودی          15 بنر اطالع رسانی حاوی 3تهیه - 2

سربرگ الکترونی

- 5پاور اطالع رسانی تنظیم و آماده استفاده می باشد                    - 4

آموزش در حال پیگیری است- ساخت لینک گروه شکوفه های گلستان 

:گزارش خزانه

هزار تومان۷۰۰٫۰۰۰:تنخواه کمیته 

 60000: پوشه  پکیج ها * تومان خرید نشریات195000:  خرج کرد

 40000سربرگ *  تومان180000چاپ بنر * تومان۴۰۰۰۰باربری *تومان

: تومان دستور کار آینده کمیته185000: باقیمانده * تومان

بررسی شرایط جامعه جهت پیگیری اطالع رسانی حضوری-۱

جمع آوری منابع  کارگاه اطالع رسانی- ۲

:درخواست از هیات نمایندگان 

.اطالعیه های کمیته توسط نمایندگان در گروهها قرائت گردد

کمیته نیاز با بازوهای فعال، اعضای حرفه ای در زمینه ادیت فیلم و عکس 

.و ساخت پاور دارد

شروع 

تا پایان
آیات

اطالع 

رسانی
3700,000



تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

*

تغییر زندگی باغملک-صداقت خانم ها مسجد سلیمان-شروع دوباره خرمشهر-آوای امید اهواز-گروه های: غایبین 

:مشکالت ناحیه

کمیته اطالع رسانی جهت معرفی انجمن و گروه های بهبودی در «

برگزاری جلسات حضوری به دلیل نبود مجوز فعالیت با مشکل 

از کمیته ثبت خواهشمندیم گزارش شفاف ارائه داده .مواجه شده اند

.و پیگیری بیشتری داشته باشند

:سوال از شورا

کمیته نشریات ناحیه میتواند در فروش نشریات از فاکتور با «

سربرگ انجمن استفاده نماید؟

اعضای خارج از کشور که نیاز به نشریات دارند از : پیشنهاد به شورا

طریق کمیته نشریات شورا ارسال و توسط یک بازو در اروپا پخش 

.گردد

تجربه به پیشنهادات و سواالت کمیته آدرسها و فضای مجازی شورا 

ملی ایران

تماسهای برخی دانشجویان پزشکی و روانشناسی برای همکار ی -1

OA جهت پایان نامهایشان چه باید کرد؟ 

این دانشجویان به سمت کمیته اطالع رسانی هدایت : جواب ناحیه

.  سنت پاسخ داده شود۱۲ قدم و ۱۲شوند تا سواالت آنها در راستای 

جهت شرکت در همایش ها و جلسات باز انجمن پرخوران گمنام 

با در اختیار قرار دادن نشریات انجمن که یک منبع . دعوت شوند

کامل برای معرفی این بیماری و متوقف کردن پرخوری بی اختیار 

.است

در صورت موافقت رابطین،-2

یک شماره حساب جهت در یافت درگاه اینترنتی برای راه انداز ی 

. بخش فروش نشریات آنالین

:در هیات نمایندگان چندتا سوال مطرح گردید

پول کتابها به حساب کدام خدمتگزار واریز میگردد؟:۱

نشریات از چه طریق ارسال میگردد؟:۲

کدام خدمتگزار نقطه پاسخگویی می باشد؟:۳

.سیمکارت خط های ماندگار به نام مسئولین کمیته ها گردند

:وجدان ها 

0 رابطین6
رضا      

حامد

شروع تا 

پایان



*

:شماره تماس خدمتگزار

:شماره فاکس 

0اجاره مکان 

20,000منشی

رابط 

510,000کمیته اطالع رسانی 

0کمیته نشریات 

0 آدرسها و فضای مجازی

0 به شورا 7اهدایی سنت 

0چیپ و سکه 

135,000باربری نشریات

665,000جمع کل 

0:صندوق

 نزد بانک ملی بنام  6037997462701807از تمامی گروهها تقاضا دارم اعانه گروه خود رو یک روز قبل از آغاز جلسه بشماره کارت  

.صادق کریمی واریز نمایند و تصویر فیش واریزی رو از طریق واتساپ ارسال نمایند 

99 اسفند 29: جلسه آتی هیات نمایندگان 

   -                            زیتون اهواز

جمع کل

:درخواست کمیته از هیئت نمایندگان 

 صداقت اهواز

سالمت سربندر

                      80,000

                     23,000

                            -   

                     41,500

آوای بهبودی خرمشهر

فروش اقالم

665,000          

                            -   

امید اهواز

تمایل اهواز

90 خوزستان فرمت 

 شکوفه های گلستان

 رهایی مسجد سلیمان

 محبت شوشتر

                    195,000

                     110,000

صادق: نام خدمتگزارگزارش خزانه

 سال پرهیز مداوم3-  سنت آشنایی با مفاهیم 12 قدم 12کمیته کارگاه ها کارکرد : فراخوان خدمتی 

9359736140

45,000                      آرامش اهواز

                    63,500

                            -   

                      51,000

karimi1351@gmail.com  :           (ایمیل)آدرس پست الکترونیکی 

هزینه ها 

56,000                     راه سبز ماهشهر

:گزارش کمیته 

mailto:karimi1351@gmail.com

