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 به نام خدا

، سالمت خانه، دارسپی پارک، خانشی چهارراه، یصف خیش ابانخی، در تهران 1/11/1931مورخ  رانیا OAجلسه شورا  نیشانزدهم و صد

 برگزار شد یقدم سوم و دوازده مفهوم خدمات یصبح با خواندن دعا 3 ساعت دوم طبقه

 ی)ابتدا اتینشر دیتول، جلسه( یتا انتها ریتاخ یآدرس ها )با اندک، (جلسه ی)ابتدا تا انتها یاطالع رسان تهی: کمحاضر خدمتگزاران

کارگاهها )ابتدا تا ، جلسه( یطرح و برنامه ) ابتدا تا انتها، جلسه( یو سکه )ابتدا تا انتها پیچ، جلسه( ی)ابتدا تا انتها اتینشر عیتوز، جلسه(

 .جلسه( یهاانت

 ه.ترجم تهیکم: غائب خدمتگزاران

 جلسه(  ی)ابتدا تا انتها یجلسه( و منش ی: گرداننده )ابتدا تا انتهاحاضر یادار نیمسئول

 .بودند بیغا دار خزانههر دو  و فرامنطقه رابط، گرداننده بینا: غائب یادار نیمسئول

اراک )ابتدا تا ، دوم جلسه( مهیالبرز)ابتدا تا ن، جلسه( یاصفهان )هردو ابتدا تا انتها، جلسه( یتهران )هردو ابتدا تا انتها :حاضر نیرابط

 .جلسه( یکرمان)ابتدا تا انتها، جلسه( یخراسان )ابتدا تا انتها، جلسه( یانتها

 .باشدیم 19:11تا  3:11ساعت ( 1/11/1931شورا جمعه ) یبعد جلسه

 .ها تهیگزارش کم افتیدر -9 .گزارش شورا دییتا -۲ .قبل جلسه شورا( 9)مفهوم  میکارگاه مفاه یبرگزار -1: ماه ید دستورکار

 تواندیم یا تهیهر کم -۲ .شود یم یراه انداز 13113۷31191به شماره  یبا خط خدمات رانیا یکانال اطالع رسان -1: شورا ماتیتصم

پس  نیز -4 .شود یبروز رسان تیدر سا رانیا یآدرس ها تهیتوسط کم ینواح یآدرس ها -9. کند یخود کانال راه انداز یبا خط خدمات

 .باشدیگرداننده م بیوجود ندارد به عهده نا تهیکم نیا یکه خدمتگزار برا یتا زمان تیسا تهیکم تیمسئول

و ثبت  اریاخت یبا نام پرخوران ب OAبر ثبت  یمبن شانیمؤسس )محمدرضا( در شورا و گزارش ا ئتیحضور مسئول ه -1: شورا هیاطالع

 با ۲2/13/1931 خیدر تار یو روابط عموم یبه همراه مسئول اطالع رسان یدر اجالس حقوق شهروند تهیکم نیشرکت ا ، همچنینلوگو

 .دارد تیسا دمتگزاربه خ ازیشورا ن -۲ .جمهور سیحضور رئ

 -4، ها تهیگزارش کم افتیدر -9، ماه یگزارش د دییتا-۲، قبل جلسه شورا(4)مفهوم  میکارگاه مفاه یبرگزار -1: ندهیماه آ دستورکار

 .معوقه شنهاداتیپ یبررس

 رانیا OAشورا  یها تهیکم گزارش

 -... (  و جعفر، مهفهمی، دناهی، نرگس، رهی)منینواح ی: همه اطالع رسانهابازوها: معصومه  نام مسئول - یاطالع رسان تهیکم

 الیر4۲1111: خرج کرد ماهانه الیر 4111111:  تنخواه زانیم - 13113۷31191:  خدماتی خط

 یگرفتن صندوق پست یاقدام برا -۲ کایو دعوت سخنران از امر پیاسکا قیاز طر یا تهیدو جلسه درون کم یبرگزار-1: تهیکم گزارش

جهت درخواست جلسه از  تهیکم یریگیپ -4اراک  هیاتصال جلسات خرم آباد به ناح یبرا تهیکم یریگیپ -9موکول شد  ندهیکه به سال آ



 www.oair.irوب سایت                               تهیه و تنظیم: منشی شوراایران                         OAگزارش شورای 

موسس  ئتیجمهور بهمراه مسئول ه سییبا حضور ر یشرکت در اجالس حقوق شهروند -۵اصفهان  هیناح هکاشان و اتصال آنها ب یسو

از  یجهت مستندساز ونیزیتلو 4به درخواست شبکه  ییپاسخگو یبرا یا تهیدو جلسه درون کم یبرگزار -1شورا  یو روابط عموم

 گرگان  هیناح یدعوت سخنران برا یریگیپ -2اراک و فرستادن سخنران  یدوازده سالگ شیحضور در هما-OA  ۷انجمن

  یاطالع رسان تهیکم فیبا شرح وظا ینواح یبعض ی: ناآگاه تهیکم مشکالت

غرفه  یگرفتن و هماهنگ یاز هم اکنون برا یاقدام همه نواح -۲ یدر همه نواح ریتقد یلوح ها یساز کسانی -1:  تهیکم شنهاداتیپ

 که هفته سالمت است بهشتیدر هفته اول ارد

 -. 13134۵۲1۲11: یخدمات خط ینواح یآدرس ها تهی: کم بازوها - سهی: نفنام مسئول - و روابط عمومیآدرس ها  تهیکم

 الیر 4۲1111:  کرد ماهانه خرج الیر 41111111:  تنخواه زانیم

آدرس  تهیبا کم یهماهنگ -۲( رمالی و همدان، رشت ینواح یبه جلسات از سو ازیبه تلفن ها )اعالم ن ییپاسخگو -1:  تهیکم گزارش

آرمان که بازتاب  یبه تماس خبرگزار ییپاسخگو -9 یجهان تیدر سا OAثبت  یجهت درخواست رابط فرامنطقه درراستا ینواح یها

  ونیزیتلو یبه مستندساز ییپاسخگو یبرا یاطالع رسان یا تهیدرون کم لساتشرکت در ج -4تهران بود  شیهما

فاقد جلسه  یدرخواست افراد از نواح -OA  9 تیآدرس ها در سا یعدم بروزرسان -۲ ینواح یبعض تیعدم حما -1:  تهیکم مشکالت

 دارند  تیحما ییکه توانا ییشماره تلفن اعضا یبرا

به  یاعالم خبرگزار -۲باشد  رانیها و در رأس آن اطالع رسان ا تهیکم نیکانال انجمن با مسئول تیریمد -1:  تهیکم شنهاداتیپ

 کانال که متاسفانه انجام نشد نیادم

  13113۷31193:  یخط خدمات -مهری، زهرا، علی، جواد، : بهروز بازوها -: فاطمه نام مسئول - اتینشر دیتول تهیکم

 یپرداخت بده -۲و طرح و برنامه  اتیو ترجمه نشر عیتوز تهیدر تلگرام با کم یا تهیجلسه درون کم یبرگزار -1:  تهیکم گزارش

  الیر ۵91111111کارکرد قدم به مبلغ  یچاپخانه بابت کتاب راهنما

 رانیا یاز شورا یبه کمک مال ازیو ن اتینشر دیتول ی: نبود بودجه برا تهیکم مشکالت

 فروش بهتر یدر جلسات برا اتیاز نشر شتری: صبحت ب تهیکم شنهاداتیپ

خرج کرد  -1:تنخواه زانیم -13113۷31194: یخط خدمات ی: مهدبازو -: جوادنام مسئول - اتینشر عیتوز تهیکم

  الیر94۵۲1111به مبلغ  اتیفروش نشر -۲ یبه نواح اتینشر عیتوز یارائه خدمت در راستا-1: تهیگزارش کم الیر4۵1۵111: ماهانه

 یبندیپا -نوجوانان  یبرا - ی: برنامه بهبود اتیبه چاپ نشر ازین-۲ اتیکردن انبار نشر مهیب یوجود مشکالت برا -1: هیناح مشکالت

 و خطاب به خانواده ها  یگمنام - ستین یالغر میباشگاه رژ OA -داشتن حق انتخاب  -به درون  ینگاه -اریاخت یب یپرخور - زیبه پره

  اتیپول جهت سفارش نشر زیوار یبرا یبه نواح ی: ارائه شماره کارت حساب خدمات تهیکم شنهاداتیپ
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  الیر 921111:  خرج کرد ماهانه - 1:  تنخواه زانیم: جواد  بازو - ی: مهد نام مسئول - و سکه پیچ تهیکم

به مبلغ  اتیپرداخت سود نشر -9 تهیکم یپرداخت بده -۲ الیر ۵۷11111عدد به مبلغ  1311 پیفروش چ -1:  تهیکم گزارش

 به خزانه شورا  الیر ۲3۲111

  پیچ دیتول ی: نداشتن تنخواه برا تهیکم مشکالت

  -:  خرج کرد ماهانه - 1: تنخواه زانیم: فاطمه و محمدرضا بازوها  -: رسول  نام مسئول - طرح و برنامه تهیکم

 بازو جذب جهت فراخوان -۲ پاسخ و پرسش، به صورت تعامل و تماس یادار میو ت نرابطی، ها تهیبا کم یهماهنگ -1:  تهیکم گزارش

 -۵ یخزانه دار ستیل هیته -4معوق  یها یبده هتسوی، دتولی عدم، یگذار متقی مشورت، عیو توز دتولی، مسائل : ترجمه یریگپی -9

  یشنهادیپ یو ارائه راهکارها یگردانندگ میاز ت ینظرسنجمشکالت شورا و  یبررس

 و تنخواه  یو گوش ینداشتن خط خدمات -۲ نیرابط تیعدم حما -1:  تهیکم مشکالت

 باشد  یها موجود م لیها ارائه شده و تمام فا تهیخدمت کم یقبل از شورابه صورت کتب شنهاداتی: پ تهیکم شنهاداتیپ

 خط - رسول و معصومه، رضا، حسن، محسن، راسمی، دی: وحبازوها  -: محمد  نام مسئول - ی آموزشیها کارگاه تهیکم

  الیر۲121111:  خرج کرد ماهانه - الیر 11111111:  تنخواه زانیم - 13113۷31191:  خدماتی

 9کارگاه مفهوم  یبرگزار -۲کارگاه  نیدر ا اتیو فروش خوب نشر 31/3/۲۷البرز  هیابزار در ناح 3کارگاه  یبرگزار -1:  تهیکم گزارش

 تهیبا کم یهماهنگ -4 زدی هیفرستادن سخنران به ناح یبرا یفارس و آمادگ هیکارگاه ناح یبرا یآمادگ -9 1/11/1931 رانیا یدر شورا

 آنها از تشکر و برنامه و طرح و ها آدرس، یاطالع رسان یها

  نتیکارگاه با پاورپو یبرگزار ی: عدم امکانات روز برا تهیکم مشکالت

 یشود بجا یم ایآ -۲ یرونی( و بیکارگاه نواح یبرا شنهادی) بصورت پ یداخل یکارگاه روابط عموم یبرگزار -1:  تهیکم شنهاداتیپ

 از جلسه کودکان اصفهان  پیاسکا یدیدرخواست آ -9؟  ارخوریاخت یب مییپرخور بگو

و مانده خزانه  الیر 2111111ها  نهیکل هز -الیر ۵1۵1111خزانه قبل  - الیر 14۷۵۵111مبلغ  یافتی: کل درخزانه  گزارش

 الیر 1124۵111

 ایران OAی شورای نواحگزارش 

  الیر 9111111:  ییمبلغ اهدا -تهران  هیناح

 ۲۷/13/1931جلسه ساختار  یبرگزار -۲درتهران  OA 11/13/1931 یسالگ 19 شیهما-1:  هیناح گزارش

 گروهها در جلسه ساختار  ندهیاز نما یبرخ امدنین -9گروهها  دیشد زشیر -۲و خدمت  ۷از سنت  تیعدم حما -1:  هیناح مشکالت

  تیسا تهیکم ی: داشتن کارمند خاص برا هیناح شنهاداتیپ
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   الیر 9۲1111: ییمبلغ اهدا - اصفهان هیناح

 از جلسه کودکان در اصفهان  تی: استقبال و حما هیناح گزارش

  ۷شدن سبد سنت  تی: کم حما هیناح مشکالت

 شورا  یها تهیشفاف از کم یو خدمات ی: درخواست ترازنامه مال هیناح شنهاداتیپ

  الیر 411111:  ییمبلغ اهدا -اراک  هیناح

از  14 هیناح یتشکر و قدردان - شینفر تازه وارد در هما 3در اراک و تعداد  OA یسالگ 1۲ شیهما یبرگزار -1:  هیناح گزارش

 11تعداد  -۲ شیاز هما تیحضور و حما یو گرداننده شورا و دوستان خدمتگزار برا رانیا های آدرس، رانیا یاطالع رسان تهیکم نیمسئول

  میداشت هانفر تازه وارد در گروه

 1:  ییمبلغ اهدا - البرز هیناح

  رانیا یها تهیو تشکر از مسئول کم یابزار بهبود 3کارگاه البرز با موضوع  یبرگزار -1:  هیناح گزارش

 اعضاء  دنی: برگزار نشدن جلسه ساختار به علت به حدنصاب نرس هیناح مشکالت

  الیر ۵111111:  ییمبلغ اهدا - خراسان هیناح

  نیخوب به متخصص یرسان امیو پ ی: اطالع رسان هیناح گزارش

  اتی: جوابگو نبودن مسئول نشر هیناح مشکالت

  الیر 9911111:  ییمبلغ اهدا - کرمان هیناح

 

در ماه گذشته و  رجانیتولد گروه بانوان س -۲منظم کارگاه جمعه هرماه  یانتخاب خدمتگزاران کارگاه و برگزار -1:  هیناح گزارش

جلسه بانوان  1جلسه مختلط و  ۷به لطف خدا  -۵ رجانیدر س انیجلسات آقا یراه انداز -4اعضاء از گروه بم  تیحما - 9جذب تازه وارد 

  میدار

 تازه وارد مشکل دارند  یدر گرفتن مکان و جذب و ماندگار: گروهها  هیناح مشکالت

 یتازه وارد و نحوه اطالع رسان یجذب و ماندگار ی: درخواست کارگاه پرسش و پاسخ برا هیناح شنهاداتیپ

 

 ریال ۷11111  مبلغ اهدایی –: غایب  ناحیه کیش

 ریال 2۷1111 اهداییمبلغ  –: غایب  وزستانخ ناحیه


