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 به نام خدا

دوازده مفهوم خدماتي، و  قدم سوم دعای خواندن با صبح 0099 ساعت تهران گروهای از نماینده 81 حضور با فروردین گان 52مورخ  تهراناحیه ساختار ن جلسه یازدهمینصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و گزارش  گزارشدریافت 

 « حضور و غیاب گروه ها و خدمت گزاران »

شهرک ولیعصر، سعادت، هفت حوض، تجریش، ، اسدی، تهرانسر، صدف ، مهر آور، پاکدشت،هوایي ل، بهار مختلط، بهار آقایان، شهر قدس، نیرویکمی0 های حاضر گرو

  .روز09، الغدیرروز09آنالین اسکاپ کیانشهر، آرامش )بهبودی از لغزش(، 

 .ینگرداننده، رابطنائب منشي، 0 مسئولین حاضر، چیپ و سکه ،نشریات0 رکمیته های حاض

 « گان فروردین و موارد قابل ذکر جلسه دستورکار »

 .تخابات کمیته ها و مسئولین اداریان -، گزارش گروه ها -، ها کمیته گزارش - 

 « ها گزارش کمیته» 

 090890706852 ط خدماتیخ ریال 0609190999 خرج کرد ریال 0209990999 میزان تنخواه 0 اطالع رسانينام کمیته

ذکر است که نایلون هایي جهت ارائه به شایان  .این کمیته بالتصدی مي باشد. اما یکي از رابطین پاسخگویي و انجام امور را تا انتخاب خدمتگزار به عهده گرفته است0 گزارش

بر ایجاد کارگروه و برگزاری یک کارگاه برای علل مشکالت قرار هر جلسه اهدا شد که قرار شد نمایندگان هر گروه این کار را انجام دهند. حل برگزاری مداروخانه ترین  نزدیک
 تهیه شد. ماه آینده نمونه بنر و قیمت قرار بربرای  و ریزش اعضا و ... انجام شود. OAگروه های 

 

 090890706856 ط خدماتیخ ریال 09 خرج کرد ریال 00909990999 میزان تنخواه شریاتن0 نام کمیته

مي توانند طي گروه  .با توجه به داشتن دو بازوی فعال در شرق و غرب تهران هر گروهي طي ماه درخواست نشریات کند در اسرع وقت به دست ایشان خواهد رسید0 گزارش

  گرفت.بتوان نشریات که سفارش دارد ک گوشي هوشمند برای کمیته نشریات کمیته درخواست یماه بدون مشکل نشریات دریافت کنند و منوط به جلسه ساختار نباشند. این 

 

 090890706851 ط خدماتیخ ریال 00990999 خرج کرد ریال 0709990999 میزان تنخواه چیپ و سکه0 نام کمیته

  .ریال 099999چیپ مشکي به مبلغ خرید 0 گزارش

 

 « مسئولین اداریگزارش » 

 .دریافت نشدهگزارشي ایشان از 

 « و مشکالت گروه هاگزارش » 

 دارند.  ، خدمتگزار و... راسبد سنت هفتم، گروه ها مشکل حمایت اعضا تمام -

 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

جهت عضویت در این کانال و  درخواست مسئول موقت کمیته اطالع رساني، لطفاً نمایندگان بین گروه، در گروه ها کانال اطالع رساني استان تهران را اطالع رساني کنند. -
است صفحه گوشي و اپلیکیشن، در صفحه جدید امکان تایپ و گرفتن آخرین اخبار جلسات و تغییرات گروه های تهران با ورود به اپلیکیشن تلگرام، با انتخاب ذربین باال سمت ر

کانال اطالع رساني یافت مي شود و با انتخاب آن وارد کانال شده و در پایین صفحه گوشي و اپلیکیشن گزینه  oainfoteh@جستجو به شما داده خواهد شد. سپس با تایپ 
Join د.را انتخاب نمایید. تبریک مي گوییم شما عضو کانال شدی 

 دیگر مشارکت نشود و فقط تمرکز بر بیماری پرخوری بي اختیار باشد. دوازه قدمي در گروه ها اطالع رساني شود که راجع انجمن های  -

 دارد. و نائب گرداننده کمیته اطالع رسانياستان تهران نیاز به خدمتگزار ساختار  -

 تم، خدمتگزار در سطح گروه و ... دارند. اطالع رساني شود.تمامي گروه ها نیاز به حمایت اعضا، سبد سنت هف -

 .ن و لیوان انجمن برای دریافت مکان تهیه کردندعضوی از گرمسار نامه همراه با یک نایلو -
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و تدارکات از  اضافه برگزار خواهد شد. بدین ترتیب یک ساعت 88099تا  0099باتوجه به اتمام تنظیم اساسنامه جلسه ساختار استان تهران از این پس به روال قبل از ساعت  -
 شد. حذف ساختار تهران

 « گان ردیبهشتماه ا جلسه و موارد قابل ذکر دستورکار »

کیل گروه های جدید )بررسي پمفلت برگزاری جلسات، بررسي چگونگي تش معوقه پیشنهادات به رسیدگي -(. و نائب گرداننده انتخاب خدمتگزاران بالتصدی )اطالع رساني -
 و...(. 

 برگزار مي شود. 88الي  0از ساعت  8006گان  اردیبهشت 82جلسه بعدی هیئت نمایندگان استان تهران در تاریخ 

 هیئت تهران منشينائب با تشکر 


