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 به نام خدا

دوازده و  قدم سوم دعای خواندن با صبح 9:00 ساعت تهران گروهای از نماینده 21 حضور با ماه آبان 19مورخ  تهراناحیه ساختار ن جلسه هجدهمینصد و 
 دریافت شد. ها کمیتهگروه ها و گزارش  گزارشدریافت مفهوم خدماتي، 

 « حضور و غیاب خدمت گزاران »

 .هر دو ین موقترابطمنشي، نائب گرداننده،  گرداننده، :مسئولین حاضر .و موقت آدرسها کارگاه و اطالع رساني: کمیته های حاضر

 « ها گزارش کمیته» 

 09109796122خط خدماتی:  ریال 1540000خرج کرد:  ریال 4.000.000میزان تنخواه:  کارگاه هانام کمیته: 

کارگاه ، نفر در زمان مقرر انجام شد 26و اطالع رساني شورای ایران با حضور  اطالع رساني تهران با همکاری کمیته "تفریح و اطالع رساني"کارگاه  -: گزارش

روشي جدید صندلي ها چیده شد، مطالب مطرح شده و اجرای ماکت اطالع رساني با  .ام شد که اعضا از این امر خوشحال شدنددقیقه نرمش و تفریح انج 15با 
  برای حضار خوش آیند بود.

 .عدم حمایت کافي از کارگاه ها: تهیمشکل کم

لطفاً اتفاقات، گزارشات و ... گروه خود را در ( 2( در مورد کارگاه و اهمیت آن و حضور در آن در گروه ها توسط نمایندگان اطالع رساني شود. 1: تهیکم شنهادیپ

اعضای قدم و سنت کارکرده در گروه را ( 3. ه به گروه یادآوری کنیددطول ماه با کمیته ها در میان بگذارید و گزارشات کارگاه را هر هفته در قسمت گزارش نماین
 .( پیشنهادات و مشکالت گروه خود را با ما در میان بگذارید4. نیمآنها را در اختیار این کمیته قرار دهید تا از آنها بعنوان سخنران استفاده ک شناسایي کنید و شماره

 

 09109796125: خط خدماتی ریال 190000: خرج کرد ریال 7.500.000: میزان تنخواه : اطالع رسانينام کمیته

برنامه ریزی جهت اطالع رساني ( 4. برگزاری جلسات درون کمیته ای( 3 .انجام امور مربوط به همایش( 2. پاسخگویي به تلفن و انجام امور کانال( 1: گزارش

  .همکاری با کمیته کارگاه ها جهت برگزاری کارگاه آموزشي اطالع رساني( 5. غیر مرتبط با موضوع پرخوری بي اختیار و بیمارستان ها به متخصصین

( قراردادن بنر 3ن، متخصص گوارش، قلب و عروق. ( معرفي متخصصات مغز و اعصاب، روانشناسا2بازو در چهار نقطه تهران. 4درخواست ( 1: تهیکم شنهادیپ

 در بیمارستان ها و ... مخصوص همایش

 

 09109796126: خط خدماتی ریال 0: خرج کرد ریال 40.000.000: میزان تنخواه نشریات: نام کمیته

 با کاندید شدن یکي از اعضای ساختار، خدمتگزار انتخاب شد. 1396آبان  19بود که در روز بالتصدی این پست خدمتي  -: گزارش

 

 09109796128: خط خدماتی ریال 0: خرج کرد ریال 7.000.000: میزان تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته

 ان انجام شد.چیپ دهي توسط بازوی ایشایشان غیبت داشتند. اما  -: گزارش

 

 09109796123: خط خدماتی ریال 0: خرج کرد ریال 3.000.000: میزان تنخواه و روابط عمومي آدرسها: نام کمیته

ار تهران عضوی که تمایل به خدمت دارد در جلسه بعدی ساختهر  .این پست خدمتي بالتصدی است و موقتاً توسط نائب گرداننده صورت میگیرد -: گزارش

 ر شوند.حاض
 

 « گزارش مسئولین اداری» 

تومان تصمیم  59500 اهدایي به شورا و برای تومان 463000جمع کل مبالغ خرج کرد ساختار  -مي باشد.  تومان 522500مبالغ دریافتي از گروه ها جمع کل  -
 مي باشد. 0، مانده انتهای خزانه گیری شد

 « گزارش و مشکالت گروه ها» 

و جدی گرفتن نشدن خدمات در  خدمتگزارعدم حمایت ، سبد سنت هفتمعدم حمایت ، حمایت اعضابه شدت مشکل عدم گروه ها  تمامدغدغه و مشکل اصلي  -
 .است اعالم شده و... را گروه ها
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 «و هیئت نمایندگان اطالعیه های مهم گروه ها »

 ع رساني شود.و ... دارند. اطال ، و جدی گرفته شدن خدماتتمامي گروه ها نیاز به حمایت اعضا، سبد سنت هفتم، خدمتگزار در سطح گروه -

 شد. آذر ماه برگزار خواهد 10خ تاریدر سال فعالیت انجمن 13برای گرامیداشت و دستاورد مهر ماه بود، 10سالگي انجمن که در 13همایش تهران برای تولد  -

 «آبانجلسه و موارد قابل ذکر ماه  دستورکار »

 :انتخابات

 با اکثریت آرا انتخاب شدند. )دوسال( حمید و علیرضا: رابطین ناحیه، )یکسال( رضا: نشریات -

 خدمات بالتصدی:

 .ها و روابط عموميکمیته آدرس -

 :گیری هاتصمیم 

 .ته باشندتومان مي توانند خرج کرد برای همایش داش 1.700.000کمیته اطالع رساني تا سقف  -

 «آذرجلسه و موارد قابل ذکر ماه  ورکاردست »

، بررسي ، بررسي چگونگي تشکیل گروه های جدیدبررسي شماره حساب برای واریز وجه اعضامعوقه ) پیشنهادات به رسیدگي - بالتصدی انتخاب خدمتگزاران -
، بررسي راه کار برای گروه هایي که در و...(ساختاراعضا در تهران، بررسي افزایش یک ساعت اضافه شدن به  ، بررسي دریافت آمارگیریاستند های تبلیغاتي

 . ، بررسي درج الزامي بودن حضور نمایندگان بین گروه ها در کارگاه ها در اساسنامه خدماتي در گروه هاساختار حضور پیدا نمیکنند

 برگزار مي شود. 11الي  9از ساعت  1396 ذرآ 17نمایندگان استان تهران در تاریخ  جلسه بعدی ساختار -

 تهران ساختار منشي سپاسبا 


