
 1900 ایران OAگزارش شورای 

 

 www.oair.ir  1وب سایت: تهیه و تنظیم : منشی شورا

 

 به نام خدا

 9صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سالمت ،طبقه دوم ساعت خیابان شیخ،در تهران 07/10/1397ایران مورخ  OAجلسه شورای  ششمینو بیست و صد 

 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد.

 :خدمتگزاران حاضر  

سه رسانی)کمیته اطالع سط جل ضراز اوا شریات)آدرس،(حا سه حاضر(،تولید ن سه حاضرها)ابتدا و انتهای جل شریات)،(ابتدا و انتهای جل ابتدا و توزیع ن

ضر سه حا شریات)ابتدا (،انتهای جل ضر 11:30تا ترجمه ن سکه)(،حا ضر یابتدا و انتها(،طرح و برنامه)غایبچیپ و  سه حا ها)ابتدا و کمیته کارگاه(،جل

از ابتدا سایت)کمیته وب)آنالین تایم اول حاضر(، ۲رابط فرامنطقه (،غایب)1،رابط فرامنطقه(جلسه حاضر یابتدا و انتهاثبت)انتهای جلسه حاضر(،کمیته 

 (تا اواسط جلسه حاضر

 :مسئولین اداری حاضر 

ضر(، سه حا ضگرداننده)ابتدا و انتهای جل سه حا شی)ابتدا و انتهای جل ضر(،من سه حا سه )1دارخزانهر(،نایب گرداننده)ابتدا و انتهای جل ابتدا و انتهای جل

 (غایب) ۲دار ¬خزانه،حاضر(

 رابطین حاضر: 

ضر()1رابط  تهران سه حا ضر)ابتدا ۲،تهران رابط ابتدا و انتهای جل سه حا صفهان،(و انتهای جل ضر)1رابط  ا سط حا صفهان (،از ابتدا تا اوا ا

ها حاضااار(،مرکزی رابط  10)از سااااعت ۲رابط  تدا و ) ۲و  1تا انت های جلساااه حاضااار(اب های جلساااه ،انت تدا و انت خراساااان)اب

ابتدا ،چالوس)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(هردو )۲و1رابط (،گلستان)ابتدا و انتهای جلسه حاضر(،جلسات آنالینغایبخوزستان)،حاضر(

 .(غایب(،گرمسار)جلسه حاضر یابتدا و انتها،رشت)(جلسه حاضر یابتدا و انتها(،کرمان)جلسه حاضر یو انتها

 0۵/11/1397جمعه  جلسه بعدی شورا 

 :دستور کار ماه آینده 

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی  -1

 ها ر و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهحضو -۲

 گزارش رابطین  تدریاف -3

  (ادامه بازخوانی اساسنامه شورای ایرانرسیدگی به پیشنهادات معوقه) -4

 انجام شود و در اساسنامه قید گردد.تعیین مرزبندی نواحی با کمک کمیته طرح و برنامه  -۵

 ها دریافت گزارش کمیته -6
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 ایران OAهای شورای گزارش کمیته

 هاکمیته آدرس 

 نرگس بازوها نفیسه نام مسئول

 ریال ۲00000 هاهزینه ریال 1000000 میزان تنخواه  09194۵۲1۲00 خط خدماتی
 

 :گزارش کمیته 

 هاسایت جهت به روزرسانی آدرساحی و کمیته وبارتباط بین نو-۲   تلگرام و هاپاسخگویی به تلفن-1

 تهیمشکالت کم : 

 سایت مشکل دارند و نیاز به آموزش دارند.ها طبق فرم کمیته و وبدر مورد کمیته و نواحی برای دسترسی به ایمیل ، به روزرسانی آدرس-1

 ها نداریم.تنخواه کافی برای چاپ آدرس -۲

 تهیکم شنهاداتیپ: 

 ها ادغام شوند .سایت و آدرسدر اساسنامه جدید،کمیته وب-1

 .باشدهای هر دو در یک راستا میرسانی و روابط عمومی با هم باشند چون فعالیتاطالع -۲

 کمیته موقت ثبت 

 محمدرضا بازوها ثریا نام مسئول

 ریال ۸000000 هاهزینه ریال ۵000000 میزان تنخواه   خط خدماتی

  : گزارش کمیته  

بعد از دریافت نامه وزارت کشور به وزارت کشور مراجعه شد. چند بار بعد از شورای ماه گذشته)روز شنبه(به اتفاق اعضای کمیته روابط عمومی-1

 به یکی از دفاتر ثبت مراجعه و قرارداد تنظیم شد، دریافت مجوز به جریان افتاد.

 تهیمشکالت کم : 

 مواجه هستیم .با کمبود تنخواه -1

 تهیکم شنهاداتیپ: 

 ریال تنخواه  1۵000000 درخواست-1

 

 کمیته کارگاه ها 

 ،امین،راضیه،معصومه،سحر،پروین،حسینقم ،حسنخراسان حسن بازوها محمد نام مسئول

 ریال 7۲00000  هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796136 خط خدماتی

 :گزارش کمیته 

رسانی و فرمت رسانی و تفاوت با پیامآموزش اطالع کارگاه  -۲  آذر در ناحیه گرگان برگزار شد. 13چهارم روز کارگاه قدم -1

هماهنگی با سخنران -3  آذر در ناحیه خراسان برگزار شد. 16و  1۵بهبودی از لغزش،فرمت نود روز،پرسش و پاسخ روزهای 

برگزاری کارگاه مفهوم -4 آذر در ناحیه گیالن با هزینه کرد شخصی سخنران. ۲7جهت برگزاری کارگاه سنت چهار،پنج و شش در روز 

 دوازده بند پ قبل از شروع شورا. 

 : مشکالت کمیته  

 هاجهت برگزاری کارگاهتاپ و لبنداشتن ویدئو پرژکتور   -۲ کمبود تنخواه-1
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 پیشنهادات کمیته:. 

سخنران و پیامبرگزاری کارگاه  -۲ تنخواه  زانیم شیدرخواست افزا -1  ضوعات آموزش نماینده،رابط،گرداننده ، سری با مو سانی با سرا ر

 ها برای همه فرمت«اختیارخوربی»استفاده از پسوند -3 های ایران رسانهمکاری اطالع

  فرامنطقهکمیته 

 مهناز،نیما بازوها احسان نام مسئول

 ریال0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه   خط خدماتی

 

  کمیته :گزارش  

 پرداخت شده است و رسید آن طی ایمیلی دریافت شد.دفتر خدمات جهانی  اعالم شد که سهم ۲توسط رابط فرامنطقه -1  

 رجمه نشریاتکمیته ت 

  بازوها شبنم نام مسئول

 ریال ۲00000 هاهزینه ریال 9۸63000 میزان تنخواه  09109796140 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

 -3 های ترجمه شده به فارسیها و پمفلتمشخص کردن کتاب -OA  ۲های چاپ شده ها و پمفلتکتاب مشخص کردن کل-1

ماه -4 ریزی بندی و برنامهبرای تعیین اولویت ۲و1فرامنطقه  هماهنگی با مسئول کمیته طرح و برنامه و مسئول با مسااائول ه نگی 

به رابطین مناطق های خواندنی در جلساات جهت ارائه پمفلتسااز مشاخص کردن موارد مسااله -۵  ها چاپ برای تهیه فایل

   بررسی کتاب قدم جدید -7 های نصفه ترجمه شده های نیازمند ویرایش و بررسی کتاببررسی کتاب -6 

 کمیته: مشکالت  

 ۀکمیتبرای کمک به متخصااص  و نداشااتن بازوی مشااخص -۲   های چاپ شده قبلی کتابPDF و word نداشتن فایلهای  -1

 نشریات ۀترجم

  کمیته: پیشنهادات  

اختصااات تنخواه  -3 به سااازمان جهانیهای قبال آماده شااده PDFارائه  -۲  ها ها با صالحدید ناحیهشدن اولویتمشخص -1

 اطالع رسانی بیشتر برای جذب بازوی کمیته ترجمه -4 شروعی دوباره کتاب پرهیز وویرایش مناسب برای 

 کمیته تولید نشریات 

 بهروز،جواد،علی،مهناز،زهره بازوها فاطمه نام مسئول

 ریال 1000000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796137 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

پیش -۲آوای بهبودی و برنامه بهبودی رای تولید فرسااتاده شااد:کارکرد قدم،آیا با غذا مشااکل دارید،داشااتن یک برنامه غذایی،نشااریاتی که ب-1

هااای کااتاااب-4 ای با کمیته توزیع برگزار شد جلسه درون کمیته -3 جهت تولید نشریات فوق  ریال 110000000پرداخت 

 ریال  ۸0۵00000نسخه به مبلغ  1000کدام  پرهیز و فقط برای امروز با تیراژ هر

  :مشکالت کمیته 

 های جدیدترجمهنبود 
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 کمیته توزیع نشریات 

 زینب،مهدی بازوها جواد نام مسئول

 ریال ۵300000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796134 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

سته-1 شمارش، ب شریات پرهیز و فقط برای امروز،  سیبدریافت ن شریات آ گذاری دیده جهت عودت به چاپخانه و قیمتبندی و جدا کردن ن

شریات پرهیز و فقط برای امروز  -3 نسخه کتاب الکلی های گمنام  ۲00خرید تعداد -۲  ساب با چاپخانه برای چاپ ن سویه ح ت

کل سود حاصل  ریال  74۵9۸000کل فروش:  -۵ ریال  3000000تمدید قرارداد اجازه انبار نشریات به مدت یک سال به مبلغ  -4 

سااااهاام  ۲0٪ ریال  3700000 :سهم خدمات جهانی 1۵٪ ریال  16160000سهم شورای ایران :  6۵٪ ریال  ۲4۸66000: 

 ریال  ۵000000نشریات: 

 کمیته: پیشنهادات  

   اهدایی پک نشریات به نواحی تازه تاسیس پس از گذشت شش ماه -1

 کمیته طرح و برنامه 

  بازوها رسول نام مسئول

 ریال ۲30000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  0919۲13۵3۸۵ خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

تهیه پیش اساااساانامه برای شااورا و  -۲ سه ساعت تماس تلفنی با کمیته نشریات،توزیع،گرداننده،ترجمه و سایت جهت هماهنگی -1

 ارائه در کانال مخصوت شورا 

 کمیته: پیشنهادات  

 هر رویداد یا اتفاق جدیدی قبل از انجام در شورا بررسی شود چون در کل مجموعه تاثیرگزار است.-1

  بررسی فرمت کودکان  -۲

  اطالع رسانی کمیته 

 نرگس  بازوها معصومه نام مسئول

 ریال 4600000 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796130 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

 آذر در ناحیه خراسان  1۵رسانی روز آموزش اطالعبرگزاری کارگاه -1

  :مشکالت کمیته 

 هادرخواست برگزاری همایش دوروزۀ تهران با همکاری کمیته کارگاهعدم رسیدگی به 

  :پیشنهادات کمیته 

 ها در شورا کنار گذاشته شود که با فروش بلیط این مبلغ جبران شود.برای برگزاری کارگاه ماهی یک میلیون تومان-1

 اردین ، قدم یازده،تازه وHowبا فرمت  OAخوانی،های نشریهدرخواست ترجمه پمفلت -۲

 رسانیای و سپس آموزش اطالعتشکیل جلسه حضوری و اسکایپ برای آموزش دفترچه راهنمای حرفه-3
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    کمیته وب سایت 

 میالد،سعید بازوها مهران نام مسئول

 ریال ۲00000 هاهزینه ریال1۵0000 میزان تنخواه  0990۵34۵741 خط خدماتی

 : گزارش کمیته  

 جهت طراحی سایت برای آن ناحیه، سایت کامالً تحت اختیار است و مشکلی ندارد.تماس از ناحیه خراسان -1

 ریال  ۵0000ریال و شارژ  1۵0000به مبلغ  0990۵34۵741خرید خط خدماتی به شماره -۲

 با کمیته طرح و برنامه در فضای مجازی در خصوت ناحیه خراسان مشورت شده -3

  انگلستان و سایت جهانی هستیم.و کشور  9در حال مطالعه سایت منطقه  -4

  :مشکالت کمیته 

 موجود است. 9لیه نشریات در سایت خدمات جهانی و منطقه ک

  :پیشنهادات کمیته 

الگ ناحیه خود قرار دهند تا کار گروهی برای بهتر برگزار کردن روند کار سااایت با سااایت را در اختیار مساائولین و وب کلیه نواحی شااماره-1

 نواحی تشکیل شود . 

 ها را با هماهنگی مسئول کمیته آدرس جلسات طبق فرمتی که طراحی شده به سایت ارسال کنند نواحی آدرسلطفا -۲

  .امکان اجرای بر روی سایت را ندارند  PDFهای فایل-3

 خزانهگزارش 

 

 

 ریال توضیحات  ریال هاپرداخت  ریال هادریافت

 17130000 مانده خزانه  300000 وب سایت  ۵۵۵0000 تهران

 304۵0000 هاکل پرداخت  7۵0000 کرایه مکان  ۵000000 اصفهان

    7۲00000 هاکارگاه  1000000 گرگان

    ۲30000 کمیته طرح و برنامه  1000000 خراسان

    ۲00000 هاآدرس  600000 چالوس

    ۸000000 ثبت  1۲1۵000 کرمان

    1000000 کمیته تولید نشریات  30۸0000 آنالین

    340000 ترجمه  1360000 اهواز
سود نشریات بابت  1۵٪

    ۵300000 کمیته توزیع نشریات  3700000 خدمات جهانی

    4600000 اطالع رسانی   

    ۲000000 گرداننده   

    ۵30000 منشی   
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 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 : ریال 0000۵۵۵   مبلغ اهدایی 

 14همااایش -3 اساسنامه بازخوانی شد.-۲ برگزار شد  97آذر  16جلسه ساختار تهران در تاریخ -1ش ناحیه: رگزا 

  مهر برگزار شد. 10آذرماه برای یادبود  9در تاریخ  OAسالگی 

  عدم حمایت اعضا از سبد -3  مشکل مکان برای جلسات-۲ نبودن مجوز ثبت برای تهیه مکان -1 ناحیه:مشکالت

  هاو گروهها عدم حمایت از خدمت -4 هفتم  سنت

 :پمفلت های برگزاری جلسات به قید فوریت ترجمه شود و در دسترس نواحی قرار گیرد -1 پیشنهادات ناحیه 

 اصفهان : ناحیه  

  : ریال ۵000000     مبلغ اهدایی 

 به دلیل نداشتن نامه مجوز ثبت امکان تهیه محل برگزاری جلسات مشکل است . -1 ناحیه : مشکالت  

 :ها کمتر باشد خصوصاً در کتاب پرهیز کمیته ویراستاری برای شورا گذاشته شود تا غلط امالیی در کتاب-1 پیشنهادات ناحیه   

 خراسان ناحیه  

  ریال 1000000    اهدایی :مبلغ 

 : رسانی بابت حضورشان در ناحیه خراسان و تشکر از نواحی که ها و اطالعتشکر و قدردانی از مسئول کمیته کارگاه -1 گزارش ناحیه

 کارگاه سه روزه خراسان را حمایت کردند.

کارگاه اطالع رسانی و -3و دستاوردهای ناحیه    دستاورد برگزاری سه جلسه کارگاهی با موضوع بررسی مشکالت ناحیه و راهکارها  -۲

  رسانی بهبودی از لغزش و فرمت نود روزتفاوت با پیام

 شفاف سازی وجود فرمت نود روزه در سایت خدمات جهانی -1ناحیه: مشکالت 

 11چنین شهر و هم جلسه در 4۸با توجه به گسترش جلسات در سطح ناحیه خراسان و گستردگی ناحیه و وجود -1 :پیشنهادات ناحیه 

ناحیه شهری تقسیم شود که برای این منظور سه نوع تقسیم بندی در  ۵های ناحیه،تصمیم گرفته شد ناحیه خراسان به جلسه در شهرستان

 گیری ارجاع خواهد شد.نظر گرفته شده است که پس از بررسی در کمیته اطالع رسانی راهکارها به ناحیه جهت تصمیم

 گلستان  ناحیه 

 ریال 1000000    لغ اهدایی :مب 

 : سال آدرس در  -۲ برگزار شد. 4کارگاه با موضوع ترازنامه قدم  -1 گزارش ناحیه ستای عطاآباد و ار سه در رو ستارت یک جل ا

  هاآینده نزدیک به کمیته آدرس

 اراک  ناحیه 

 : اهدا نشد.اراک مبلغی های سالگی گروه 13رگزاری همایش به علت ب  ریال0    مبلغ اهدایی 

 : 3  نفر تازه وارد داشتیم. 30تعداد  -۲   97 آذرماه ۲9 های اراک در سالگی گروه 13برگزاری همایش  -1 گزارش ناحیه- 

سااالگی  13برای ارسااال پیام تبریک به مناساابت همایش  9تشااکر از خانم نیما رابط فرامنطقه و خانم فرانساایس رئیس هیات امنا منطقه 

 های اراکگروه
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  جلسات آنالین 

 : ریال3000000    مبلغ اهدایی 

 : تشکر از کمیته طرح و برنامه جهت طراحی لوگوی جلسات فضای مجازی  -1 گزارش ناحیه 

  شود جلسه آنالین بهبودی از لغزش بسته شده و برگزار نمی ناحیه: مشکالت 

 :ها که در فضای مجازی اسکایت هم حضور خدمتگزاران گروهنالین ،از کلیه جلسات و آجلسات  یبانی پشتکمیته  -1 پیشنهادات ناحیه

با اطالع رساااان  -۲ کنیم به هیات نمایندگان آنالین نماینده بفرستند . دارند خواهش می بل از برگزاری جلساااات جدید آنالین  ق

 آنالین)میالد( و اطالع رسان کل ایران)معصومه(هماهنگی داشته باشند. 

 .در اسکایپ پیام ارسال شود تا لینک کلیه جلسات ارسال شود oairanآدرس کمیته پشتیبانی جلسات آنالین -3

  : اعالم ساعات جلسات آنالین 

 روزه 90با فرمت  ۲۲:1۵الی  ۲1ساعت  شنبه 

 روزه 90با فرمت  ۲0:4۵الی  19:30ساعت  یکشنبه 

  با فرمت  ۲۲:30الی  ۲1ساعت چهارشنبهOA مادر 

 روزه  90با فرمت  9:4۵الی  ۸:30ساعت  پنجشنبه 

  روزه 90با فرمت  19:1۵الی  1۸روزه و  90با فرمت  11:1۵الی  10جمعه ساعت 

  کرمانناحیه  

 : ریال1۲1۵000    مبلغ اهدایی 

 : ۲ دسامبر توسط کمیته خوش آمد گویی  ۲1برگزاری کارگاه حمایت از اعضای در لغزش به مناسبت روز جهانی  -1 گزارش ناحیه- 

برگزاری کااارگاااه هااای -3 هماهنگی با مرکز بهداشت استان جهت جابجایی و مکان جلسات جدید توسط کمیته اطالع رسانی 

سط کمیته برگزا -4 آموزش نحوه برخورد با تازه واردین و ابزار نوشتن  ضوع بهبودی و اتاق فکر تو ری کارگاه درون کمیته با مو

  جابجایی گروه پیام صبح از کافه صوفی به مرکز بهداشت شهرستان  -۵ کارگاه ها 

 :مت -۲   عدم حمایت قوی در بعضی از گروه ها مثل پیام صبح کرمان و بانوان بم-1مشکالت ناحیه خد یا  که آ گزارانی 

چرا کمیته اطالع رسانی اطالعات مربوط به ثبت را در سایت  -3    گیرد؟ند هزینه رفت و آمد به آنان تعلق میگیردر هیات خدمت می

OA .قرار داده در صورتی که امکان سوءاستفاده وجود دارد 

 گیالن ناحیه  

 : به علت برگزاری کارگاه سنت مبلغی برای اهدایی نداشتیم .  ریال 0    مبلغ اهدایی 

  3 درخواست سخنران از کمیته کارگاه ها با هزینه خود ناحیه  -۲  4،۵،6برگزاری کارگاه سنت -1 ناحیه :گزارش- 

دو گااروه   -6  عدد  31تعداد چیپ  -۵  نفر  3۲تعداد تازه وارد  -4 نفر  66میانگین اعضا 

 خرید نشریه -7  جلسه در هفته)بسته بانوان( 4 

 :مساااائااول  -۲ ها به دلیل نبود مجوز الزم .            مشکل در برگزاری جلسات و کارگاه نداشتن نامه ثبت و -1مشکالت ناحیه

 پاسخ بوده و جواب درستی دریافت نشد.ها بیرسان پاسخگویی درستی ندارند و تماساطالع

 :ماهگی    1۸و  6در خواست ضرب چیپ -۲ در خواست چاپ نشریات جدید -1 پیشنهادات ناحیه 
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  ناحیه چالوس 

 ریال  600000   : مبلغ اهدایی 

 : ها جهت حمایت از شاورا یا کمیته کارگاهاعضاا درخواسات  -۲ حمایت کافی از جلسه چالوس و جذب تازه واردین  -1 گزارش ناحیه

  در جلسه اداری هفته گذشته. تجربه به گروهدادن کارگاه یا  برگزاری اعضای خدمتگزار برای


