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 به نام خدا

 ،سالمت خانه ،دارسپی پارک ،خانشی چهارراه ،یصف خیش ابانخی ،در تهران 3/09/1396مورخ  رانیا OA جلسه شورا نیپانزدهم و صد

 .برگزار شد یقدم سوم و دوازده مفهوم خدمات یصبح با خواندن دعا 9 ساعت دوم طبقه

  کارگاهها و برنامه و طرح ،و سکه پچی ،جمهتر ،اتینشر عتوزی ،اتینشر دتولی ،ها آدرس ،یاطالع رسان تهیکم :حاضر خدمتگزاران 

  ۲و  1 دار خزانه ،فرامنطقه رابط ،منشی ،گرداننده بنای ،گرداننده :حاضر یادار نیمسئول

  شکی و کرمان ،خراسان ،البرز ،اراک ،(هردو)  اصفهان ،تهران ) هردو( :حاضر نیرابط

 آذر ماه دستورکار

  معوقه شنهاداتیپ یبررس -۴ها  تهیگزارش کم افتیدر -3گزارش شورا  دییتا -۲ میکارگاه مفاه یبرگزار -1

( پی)اسکا یمجاز یهستند در فضا OA یکه فاقد جلسات بهبود رانیا ینواح یقرار شد برا نیرابط یرا براساس :شورا ماتیتصم

  شود یمربوطه راه انداز تهیاصول و تحت نظارت کم تیبا رعا یجلسات

 .بندایشورا حضور  ندهیدر جلسه آ تهیکمثبت خدمت و مدارک  لیثبت خواست جهت تحو تهیاز کم رانیا OA شورا -1 :شورا هیاطالع

 .دارد تیسا تهیبه خدمتگزار کم ازیشورا ن - ۲

گزارش  افتیدر -3 .گزارش آذر ماه دییتا -۲ .قبل جلسه شورا(3)مفهوممیکارگاه مفاه یبرگزار -1 :(ماهی)د ندهیماه آ دستورکار

 معوقه شنهاداتیبه پ یدگیرس -۴ها  تهیکم

  رانیا OA شورا یها تهیکم گزارش

 رهمنی ،اثری ،بهطی ،نرگس ،جعفر ،دی) ناهینواح یهمه اطالع رسانها :تهیکم یبازوها: معصومه  نام مسئول - یاطالع رسان تهیکم

  الیر 610000 :کرد ماهانه خرج - الیر ۴000000 :تنخواه – 09109۷96130 :یخدمات خط - از خدمتگزاران شورا ( یو تعداد

خرم آباد در  هیناح یبرا یریگیپ -3. صندوق پست یریگیپ -۲. پیاسکا طیدر مح یا تهیدو جلسه درون کم یبرگزار -1 :تهیکم گزارش

اصفهان و  یاطالع رسان تهیبا کم یهماهنگ  -۵. گرفتن مجوز یبرا یریگیپ  -۴. ستندیوصل ن یی( که به جاجلسه کیرابطه با جلسات )

  pdf به صورت یاطالع رسان یها تهیکم یبرا یارسال اساسنامه کل  -6. جلسات در کاشان و رشت انیرابط اراک در رابطه با متقاض

آشنا  -۲. گرفتن مکان دچار مشکل شدند یبه علت نداشتن مجوز برا نکهیا یبر مبنا ینواح یاعالم اطالع رسان -1: تهیکم مشکالت

 .مختلف یدرست در مکان ها یاطالع رسان طیطبق گفته خودشان با شرا ینواح ینبودن اطالع رسانها

 . یمجاز تهیکم شنهادیپ یریگیپ -1 :تهیکم شنهاداتیپ

با مسئول سابق ثبت  یهماهنگ -۲. پیاسکا طیدر مح یاطالع رسان یکارگاه آموزش کتابچه راهنما -1 :تهیکم ندهیماه آ دستورکار

 . در رشت و کاشان کینزد یو اتصال به جلسات نواح یراه انداز یریگیپ -3. مجوز افتیدر یبرا
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  الیر ۴۲0000کرد  خرج -  الیر 1000000 تنخواه 0919۴۵۲1۲00 :یخدمات خط - :بازو  - سهی: نفنام مسئول - آدرس ها تهیکم

فاقد  ینواح یانتقال تماسها -۲. انیمتقاض یبرا یو ارسال آدرس جلسات نواح یتلگرام با خط خدمات یراه انداز -1 :تهیکم گزارش

 -۴. نه ایخرم اباد جلسه دارد  نکهیخوزستان سنندج و اطالع از ا هیاطالع از ناح -3. رانی( به اطالع رسان ارمالی و کاشان ،جلسه )رشت

 .رانیا OA یچاپ کارت از خطوط ماندگار نواح -۵. و کارگاهها یاطالع رسان یها تهیبا کم یهمکار

 یهمکار یفرستاده شود اما چون نواح لیمی. قرار بود آدرس جلسات به صورت ا تهیکم نیبا ا ینواح یعدم همکار :تهیکم مشکالت

و  شکی ،البرز کرمان ،خوزستان ،راسانخ ،قبل )اراک یفرستاده شود که جز همان نواح pdf  به صورت ینواح خچهینکردند قرار شد تار

 .هم فرستاده شد (و تهران گرگان

که جلسه نداشتند به  یو کارگاهها باعث شد که شماره تلفن از نواح یاطالع رسان یها تهیبا کم تهیکم نیب یهمکار :تهیکم شنهاداتیپ

 ندیدوستان را به انجمن وصل نما نیبدهند تا ا تهیاز شماره تلفن به مسئول کم یستیل توانندیم کینزد یدست آورده شود و اعضاء از نواح

 -: خرج کرد - تنخواه - 09109۷961۴0 :یخدمات خط - یعل :نام بازو - نای: سارنام مسئول - ترجمه تهیکم

کتاب ساختار و قدم و  یبرا سنسیال میشده و فقط در حال تنظ لیتعط تهیکار کم یبه علت نبود بودجه و داشتن بده :تهیکم گزارش

  است الیر ۴0000000 تهیکم یبده - میباش یم یاطالع رسان

  رویکمبود بودجه و ن :تهیکم مشکالت

 و طراح ستیپتای ،درخواست همکار مترجم :تهیکم شنهاداتیپ

  الیر ۷000000: خرج کرد  - 0 :تنخواه جواد :بازو - یمهد :نام مسئول - و سکه پیچ عیو توز دیتول تهیکم

اصفهان به  هیبه ناح پیفروش چ -۲. باشد یم عیشده و آماده توز دیعدد تول ۵۵00روزه به تعداد  90تازه وارد و  پیچ -1 :تهیکم گزارش

 .الیر ۵00000البرز به مبلغ  هیفروش سکه به ناح -۴. الیر 13۵000کرمان به مبلغ  هیبه ناح پیفروش چ -3. الیر 1۵0000مبلغ 

 -:تنخواه 09109۷96139 :یخدمات خط مهدی و جواد ،زهره ،بهروز ،ریام :بازوها -فاطمه  :نام مسئول - اتینشر دیتول تهیکم

  الیر ۴۵0000: خرج کرد

  سنسیجهت ال تهیکم یمهر برا هیته -۲. عیتوز تهیآن به کم لیو تحو راژیت 1960قدم به تعداد  یچاپ کتاب راهنما -1 :تهیکم گزارش

 . از چاپخانه به شورا عیتوز تهیکم یمسئول قبل یچک ها لیتحو -3

 .یو پرداخت بده اتیچاپ نشر یبرا ینبود بودجه کاف :تهیکم مشکالت

  اتیمانور نشر یو انتخاب سخنران برا اتیاز سنت هفت و فروش نشر تیحما :تهیکم شنهاداتیپ

 :خرج کرد - :تنخواه – 09109۷9613۴ :یخدمات خط -  یمهد :بازو -جواد  :نام مسئول - اتینشر عیتوز تهیکم

 الیر ۴۸۲۲۲000
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حساب  هیتسو -3. راژیت 1960کتاب کارکرد قدم به تعداد  دیچاپ جد -۲. الیر ۵۵۸۸1000به مبلغ  اتیفروش نشر -1 :تهیکم گزارش

 .شد به خزانه شورا افتیخوزستان جهت طلب قبل در هیکه از ناح یپول لیتحو -۴. اصفهان و گرگان یبه نواح یجهت بده تهیکم

 یب پرخوری ،زیبه پره یبندپای ،نوجوانان برای ،یبرنامه بهبودد )یدر انبار و لزوم چاپ جد اتیاز نشر ینبود تعداد :تهیکم مشکالت

 )ها خانواده به خطاب ،گمنامی ،ستین یالغر میباشگاه رژ OA ،انتخاب حق داشتن ،به درون ینگاه اریاخت

 10000000 :تنخواه محسن و مهران ،مرحی ،رسول ،معصومه ،سهینف :ماه نیا یبازوها -محمد  :نام مسئول - کارگاهها تهیکم

  الیر 60۸۵000 :کرد خرج - الیر

قبل جلسه  ۲کارگاه مفهوم  یبرگزار -۲. امروز یبا موضوع فقط برا ۲۵/0۸/1396اراک  هیکارگاه در ناح یبرگزار -1 :تهیکم گزارش

دعوت سخنران  -۵. فارس هیکارگاه ناح یبرا تهیکم یآمادگ -۴. پیدو نوبت در اسکا یاطالع رسان یا تهیحضور در درون کم -3. شورا

 ندهیآ یبرا پیکشور در اسکا خارج از

  وپرژکتوریدینداشتن لپ تاپ و و :تهیکم مشکالت

آموزش  یبرا پیدر اسکا ینواح یها تهیکم شتریب یهمکار -۲. تهیکم یبرا ازیمورد ن لیوسادرخواست داشتن  -1 :تهیکم شنهاداتیپ

 .نیشدن شورا در صورت موافقت رابط یچرخش -3. یاطالع رسان

  الیر ۷۴00000 :خرج کرد - 0 :تنخواه - مهناز :بازو -احسان  :مسئول نام -  فرامنطقه رابط

 لیو تحو رانیا OAشورا اتیبه نشر یجهت کمک مال ی( از دفتر خدمات جهانالیر ۴0000000دالر )  1000مبلغ  افتیدر -1 :گزارش

و  یجهت بررس یا تهیکم دیبا یوجود دارد ول یمجاز یجلسات در فضا یامکان راه انداز یطبق اعالم دفتر خدمات جهان -۲. آن به شورا

 یدفتر خدمات جهان انیطبق ب -۴. باشدی( م 1396آذر  ۲1)  ۲01۷دسامبر  1۲قدم دوازده  یروز جهان -3. گردد لیجلسات تشک نیکنترل ا

 .و ... ( داده شود پچی ،اتنشری ،مکان هیگروه) کرا یها نهیقبل از چرخش سبد پول گزارش هز دیدر مورد سنت هفتم در جلسات با

 یاطالع رسان تهیکم یثبت و همکار تهیو درخواست اطالعات از کم یجهت ثبت در دفتر خدمات جهان رانیا OA به ثبت ازین :مشکالت

  نهیزم نیو آدرس ها در ا

 یاعالم به دفتر خدمات جهان یو برآورد اعضاء جلسات برا رانیا یبرآورد تعداد جلسات نواح :شنهاداتیپ

 ۲0000000) ترجمه و تهیکم یبده بابت( لایر۲0000000) که( لایر ۴0000000مبلغ) یدفتر خدمات جهان ییاهدا :خزانه گزارش

آن  ٪۲0که  اتی( سود نشرالیر1۸6۲۷000( بوده که)الیر  ۵۵۸۸1000مبلغ) اتیفروش نشرشد  زیوار اتیبه حساب سه امضا نشر( لایر

( به خزانه شورا اختصاص الیر1۲10۷۵۵0آن  ٪6۵و ی( دفتر خدمات جهانالیر۲۷9۴0۵0آن )٪1۵ اتی( به مسئول نشرالیر3۷۲۵۴00)

 زیبه خزانه شورا وار(  لایر۲۴۸۸۴00و ) یبه دفتر خدمات جهان( لایر1۲۸3600بود که )( لایر3۷۷۲000خزانه قبل مبلغ ) یموجود .افتی

 .باشدیآبان و آذر ماه است که نزد خزانه دار م یبرا (لایر۴0۷۷6۵0) مبلغ اتیجهت نشر یمربوط به دفتر خدمات جهان نهیشد . هز

، (لایر۲000000خراسان )، (لایر۴00000) اراک ،(لایر۵00000) اصفهان، (لایر 600000)  تهران :ینواح تیاحتساب حما اب

و ( لایر۲9۲000) پیسود چ ،(لایر1۲10۷۵۵0) اتیسود نشر ،(لایر۵00000) شیک ،(لایر3610000کرمان ) ،(لایر1330000) خوزستان

 .میداشت یافتیدر(  لایر  ۲3۸۲۷9۵0مبلغ )  ( لایر۲۴۸۸۴00خزانه قبل )
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 اتینشر عیتوز ،(لایر۴۵0000) اتینشر دیتول ،(لایر۴۲0000آدرس ها ) تهیکم ،(لایر610000) یاطالع رسان تهیکم :ها نهیهز

 ۲خزانه دار  ،(لایر13۵0000نائب گرداننده ) ،(لایر۸00000)یمنش ،(لایر60۸۵000کارگاهها ) ،(لایر۸00000ترجمه ) ،(لایر۴۸۲۲000)

و مانده در خزانه ( لایر1۸309000ها ) نهیهز کلکه مبلغ  ،( لایر6۷۲000) ییرایپذ ،(لایر۸00000مکان ) هیکرا ،(لایر1۵00000)

 .است(  لایر ۵۵1۸9۵0)

  ینواح گزارش

  الیر 600000 :ییمبلغ اهدا - تهران هیناح

 خیسالگرد انجمن در تار شیهما -3گرمسار به تهران  هیناح وستنیپ -۲ 96/۸/19جلسه ساختار تهران  یبرگزار -1 :هیناح گزارش

10/09/1396 

 ندهیعدم ارسال نما -3عدم اتحاد در اعالم پسوند بعد از نام  -۲ هفت سنت سبد و خدمتگزار ،اعضاء تیعدم حما -1 :هیناح مشکالت

  گروهها یدر ساختار تهران از برخ

 ،نیو اتحاد رابط یلزوم همکار -3 تیسا تهیکم یبرااستخدام کارمند خاص با حقوق  -۲حذف کانال گروهها  -1 :هیناح شنهاداتیپ

  ها و خدمتگزاران تهکمی

  الیر ۵00000 :ییمبلغ اهدا -اصفهان هیناح

در  زیجلسات با موضوع پره یبرگزار -۲با فرمت جلسه  نیجلسه کودکان و آشنا کردن والد یکارگاه برا یبرگزار -1 :هیناح گزارش

  اتیبا استقبال اعضاء و فروش بهتر نشر اتیدر مورد نشر یو اطالع رسان زیپره یبه مناسبت روز جهان 96/۸/۲۷ خیتار

  به خدمت دارند ؟ لیصورت خدمتگزاران تما نیدر ا ایشدن شورا و آ یچرخش :هیناح شنهاداتیپ

  الیر  ۴00000: ییمبلغ اهدا - اراک هیناح

همزمان با روز  96/9/۲1 خیاراک در تار یگروهها یدوازده سالگ شیهما یبرگزار میتصم -۲نفر تازه وارد  1۵تعداد  -1 :هیناح گزارش

 16 -1۷:30) ( به1۷-1۸:30از ) یساعت جلسه مختلط دوشنبه گروه آزاد رییتغ -3  .1۲قدم   یجهان

 0:ییمبلغ اهدا - البرز هیناح

  خدمتگزار اطالع رسان انتخاب شد :هیناح گزارش

قرار گرفتن گزارش  تیسا یجهت رو یدرخواست از منش -۲ رانیا یآدرس ها تهیپاسخگو نبودن تلفن توسط کم -1 :هیناح مشکالت

  در هفته اول

  رانیا یکارگاهها تهیابزار از کم 9درخواست کارگاه  :هیناح شنهاداتیپ

  الیر ۲000000 :ییمبلغ اهدا - خراسان هیناح
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در  یجلسات آموزش یبرگزار -۲.  0۵/09/1396 یکارگاه سراسر کیخراسان و  یچند کارگاه در گروهها یبرگزار -1 :هیناح گزارش

جلسات درون  یبرگزار -۵از جلسات  تیحما تهیکم یجد تیحما -۴ اتیبروز شدن همه نشر-3خدمتگزاران  یبرا ندگانینما ئتیه

  هیهد یچاپ کارت ها -۷استارت جلسه سبزه وار  -6ها  تهیهمه کم یا تهیکم

  میتصم نیا یبرا یشک و دودل جادیگرفته شد و ا میکه تصم یشیهما یکمبود خزانه برا :هیناح مشکالت

 و سکه در گروه پیدارا بودن خدمتگزار چ -۲بهتر  یآن در نمونه ها هیسکه ها و ته فیروشن شدن تکل -1 :هیناح شنهاداتیپ

  الیر 3610000 :ییمبلغ اهدا - کرمان هیناح

 ۲۷/0۷/1396 خیاستارت کارگاه سنت در تار -3.  10/09/1396 رجانیتولد گروه س -۲ میجلسه دار ۷در طول هفته  -1 :هیناح گزارش

  ) جمعه دوم (دیام ریو کارگاه سنت در گروه مس

  نیماندگار نبودن تازه وارد :هیناح مشکالت

 کارگاه یتقاضا :هیناح شنهاداتیپ

  الیر ۵00000 :ییمبلغ اهدا -شیک هیناح

شنبه بسته خانم ها ساعت  ی) روزها انکی مدرسه ،شهرک پرواز روبروی ،قباد ابانیخ ،Cبه آدرس فاز شیجلسات ک -1 :هیناح گزارش

تعداد  -kishoa90day  ۲ روز سه شنبه پیو ارتباط با اسکا( 19-۲0:1۵روزه ساعت  90و ) سه شنبه ها مختلط با فرمت ( 1۸ -19:30

 الیر 3000000 اتیتنخواه نشر -3 مینفر و تازه وارد هم دار ۲0-1۵اعضاء در هر دو جلسه 

  خدمت گرداننده یبرا شیتقاضا از دوستان در صورت حضور در ک :هیناح شنهاداتیپ

 0939۸۴۲9۵10 :ماندگار خط


