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 به نام خدا

ست وصد  شورای نهمین و بی سه  شیخ،در تهران 06/02/1398ایران مورخ  OAجل سالمت ،طبقه دوم خیابان  سپیدار،خانه  شیخان،پارک  صفی،چهارراه 

 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد. 9ساعت 

 :خدمتگزاران حاضر  

جلسااه  یابتدا و انتهاها آدرسها ابتدا و انتهای جلسااه ضا اار(،کمیته کارگاه(،ضا اار 2رابط فرامنطقه،(جلسااه ضا اار یانتها تا ابتدارسااانی کمیته اطالع

ابتدا ،چیپ و سکه (جلسه ضا ر یابتدا و انتها وب سایتجلسه ضا ر(، ی ابتدا و انتها،تولید نشریات(ابتدا و انتهای جلسه ضا ر(،توزیع نشریات ضا ر

 .(جلسه ضا ر یابتدا و انتها(،طرح و برنامه جلسه ضا ر یو انتها

 :مسئولین اداری حاضر 

 .ابتدا و انتهای جلسه ضا ر( 1دارخزانه ابتدا و انتهای جلسه ضا ر(،منشی ابتدا و انتهای جلسه ضا ر(نایب گردانندهگرداننده ابتدا و انتهای جلسه ضا ر(،

 رابطین حاضر: 

 یابتدا و انتهاکرمان ،ضا ر(انتها   از ابتدا تا1رابط  اصفهان(،جلسه ضا ر یانتها تاابتدا ،خراسان انتهای جلسه ضا ر( تا ابتدا 2و1رابط تهران

سه ضا ر سار (،جل سه ضا ر(،گرم ستان ابتدا و انتهای جل سه ضا ر یابتدا و انتهاگل سات آنالین ،(جل سه  تا 9:15از 1رابط جل انتهای جل

 .(جلسه ضا ر یابتدا و انتها،گیالن انتهای جلسه ضا ر(ابتدا و  مرکزی ،ضا ر(

 07/04/1398جمعه  جلسه بعدی شورا 

  : اطالعیه 

سه درون کمیتههر ماه،-1 سئولین کمیتهجل سئولین اداری و م ساعت ای برای م سئولین در این شورا برگزار میدرمحل  9الی 8ها از  ضور تمامی م شود.ض

 شود.ضضور،غیبت محسوب میدر صورت عدم بوده و  جلسه الزامی

 دارد. سایتشورا نیاز به خدمتگزار جهت تصدی پست کمیته طرح و برنامه و کمیته وبفراخوان:-2

 ماه پاکی( انتخاب شدند. 3سال و  4 مهرداد با  2دارماه پاکی(و خزانه 9سال و  5مسئولین کمیته ترجمه ابوالفضل با  -3

 :دستور کار ماه آینده 

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی  -1

 ها ر و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهضضو -2

 .هاو کمیته گزارش رابطین تدریاف -3

 رسیدگی به پیشنهادات معوقه. -4
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 ایران OAهای شورای گزارش کمیته

 هاکمیته آدرس 

 

 :گزارش کمیته 

برای ایام عید تمام جلساااات -2 . رسانی تقدیم شدهای دوازده قدمی کارت شماره نواضی چاپ شد و به کمیته اطالعبرای همایش انجمن-1

یتااه-4 پاسخگویی به تمامی نواضی -3 رسانی شد.نواضی شناسایی شد و در کانال انجمن پرخوران گمنام ایران اطالع م ک مکاااری بااا  هااای ه

  رسانی شد.در ایام عید جلسات باز نواضی اطالع-5  ها روز رسانی آدرسسایت برای بهوبرسانی و اطالع

 تهیکم پیشنهادات: 

  جدید خط ماندگار نداشته و راه ارتباطی موجود نیست.نواضی  -1

 هاکمیته کارگاه 

 :گزارش کمیته 

   این کمیته آمادگی برگزاری کارگاه ضضوری با تأیید شورا را دارد.-2 بابت عید نوروز کارگاه ضضوری نداشتیم.-1

 : مشکالت کمیته  

  باشد.پذیر نمیتاپ ارائه پاورپوینت امکانپروژکتور و لب به دلیل نداشتن ویدئو -2 نبودن مجوز برای محل برگزاری کارگاه-1

 پیشنهادات کمیته: 

ها( برای برگزاری کارگاه سااراسااری با مو ااوعات روز انجمن و مشااکالت،با تأیید شااورای ایران آمادگی کامل کمیته کارگاه ها با درنظرگرفتن هزینه-1

  دارد مشترک با اطالع رسان(.

  سایتوبکمیته 

 نرگس بازوها نفیسه نام مسئول

 ریال 600000 هاهزینه ریال 1000000 میزان تنخواه  09194521200 خط خدماتی

 ضسن،ضسین بازوها محمد نام مسئول

 ریال 1650000 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796136 خط خدماتی

 ،علیر امیالد بازوها مهران نام مسئول
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 : گزارش کمیته  

                 ای به دست ما نرسیده است.ای از هیچ ناضیههیچگونه آدرس جلسه-2  رسانی شده است.روزسایت به-1

 .سال گذشته همکاری الزم را داشتندها که در طول یکسپاسگزاری از رابطین و مسئولین کمیته-4 امروز پایان مدت خدمت کمیته است.-3

  نشریاتکمیته توزیع 

 : گزارش کمیته  

ریال  34770000سهم شورای ایران :  65٪-3 ریال 53503400کل سود ضاصل : -2 ریال 166605000: ماه اسفند و فروردین کل فروش-1

                ریال  10713400سهم نشریات: 20% -5  ریال  8020000 :سهم خدمات جهانی ٪15-4

 کمیته: مشکالت  

یاز به چاپ مجدد کتاب پرهیز و پمفلت -3 چاپ فاکتورهای فروش-2  اریبدضساافزار نرمو  پرینترتاپ و نیاز کمیته به سیستم لب-1 ن

 «.پایبندی به پرهیز»و«آیا با غذا مشکل دارید؟»

 :پیشنهادات کمیته  

 پرسش و پاسخ  به برگه پرسش و پاسخ برای جلساتِنیاز 

 نشریات لیدکمیته تو 

 : گزارش کمیته  

 ای با بازوها برگزار شد.درون کمیتهجلسه  .1

 از اسفندماه هیچ تولیدی نشده است. .2

 :مشکالت کمیته  

 نبودن نشریه ترجمه شده برای چاپ-1

  اطالع رسانی کمیته 

 : گزارش کمیته  

 .ماه همراه با بازوی اطالع رسانی برای بازگشایی جلسه در قزوین ضضور داشتیمدی -1

 و دیگر مسئولین به همراه بازو به قزوین سفر داشتیم.های دوازده قدمی به انجمنOAهای مردمی و معرفی انجمن اسفند برای ضضور در جلسه تشکل -2

  های تجربی و ایده دادن به نواضی خوزستان،جیرفت،کرمان و گرگانکارهای متفرقه که شامل کمک -3

 تهیمشکالت کم: 

  رسانی کافی نیست.تعداد افراد برای بازوی اطالع

  :پیشنهادات کمیته 

 ریال0 هاهزینه ریال 150000 میزان تنخواه  9905345741 خط خدماتی

 reports@oair.ir پست الکترونیکی

 بهمن،منصور بازوها جواد نام مسئول

 ریال 710000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796134 خط خدماتی

 زهرا،مهدی،مینابهروز، بازوها فاطمه نام مسئول

  هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796137 خط خدماتی

  ،نعیممهرداد،نرگس بازوها معصومه نام مسئول

 ریال 2960000 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796130 خط خدماتی
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 نشده است پس پیشنهاد جدیدی نیست .چند مورد از پیشنهادات قبل هنوز رسیدگی -1

 

  فرامنطقهکمیته  

 : گزارش کمیته  

 جهانی ارائه شده است. توسط دفتر خدمات«جلسه خواندنی و نوشتنی»ی جدید به نامجلسه جدید در انجمن پرخوران گمنام که فرمت جلسه -1

سااوال اساات که  15روی میز نشااریات انجمن در دفتر خدمات جهانی قرار گرفت.این نشااریه ضاوی «از کجا شااروع کردم»نشااریه جدیدی به نام  -2

 تواند به اعضاء کمک کند.می

 روزه و مجازی  90سؤاالت مرتبط با جلسات  -3

وجود دارد و تعداد این جلسااات نیز زیاد  OAوزه به صااورت مجازی در ر 90روزه به چه صااورت اساات؟ جلسااات  90فرمت جلسااات سااؤال: -

سات به نام  ست.گرچه که این جل سه روزه هست 90ا ست در هر جل سات ممکن ا ای متفاوت روزه 90ند اما فرمت و نحوه عملکرد برنامه توسط این جل

شروع  سه  سیار به مکان و جایی دارد که این جل ستگی ب سأله ب شد و این م های متعددی که توسط آن برنامۀ دوازده از روش OAکند.در کل کار میبه با

اد با و ضفظ مقولۀ اتح OAها و راهبردهایها مسااأله اضترام به ساانتو همۀ فرمت OAکند اما باید در همه جلساااتشااود،اسااتقبال میکار میOAقدمی 

 ها رعایت شود.تفاوت

سات کلیه فرمت - سات مجازی و  90ها و قوانین مربوط به جل شرکت در جل سات مجازی،ثبت بین گروهی مجازی،نحوۀ  روزه،نحوۀ ضمایت از جل

 به طور کامل ذکر شده است. 1397ی افراد در گزارش تیر و مرداد  رورت جلسات مجازی در بهبود

 جلسات مجازی هم مانند جلسات عادی،باید به ثبت برسند  -

  :پیشنهادات کمیته 

شورای -1 ضای محترم  ستاز اع شده، مربوط به موارد،تمامی  شوذمی منطقه ایران درخوا زیرا دفتر  نمایند. و پیگیری را مکتوب کردهفرامنطقه  مطرح 

های گروه ایران را مشاااهده وجود دارد بازخوردها و پیشاارفت WSOخدمات جهانی مشااتاه هسااتند با توجه به ارتباطی که بین فرامنطقه ایران و دفتر 

 کنند.

  سکه چیپ وکمیته  

 : گزارش کمیته  

قه برای -3  ریال4400000فروش چیپ به ناضیه مشهد به مبلغ -2 ریال 400000فروش چیپ به ناضیه اهواز به مبلغ  -1 ید ضل خر

 باشد.ریال می5000چیپ در این ماه به مبلغ فروش هر عدد -4  ریال3150000ها به مبلغ چیپ

 

 

 

 

 

 

 

  مهناز بازوها اضسان و نیما نام مسئول

 ریال 3000000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  - خط خدماتی

 جواد بازوها مهدی نام مسئول

 ریال 3150000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  - خط خدماتی
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 گزارش خزانه 

 

 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 : ریال4700000   مبلغ اهدایی 

 برگزار شد. 97 اسفند 17در تاریخ جمعه جلسه ساختار -1ش ناحیه: رگزا  

 :چرا قیمت نشااریات سااه مرتبه ت ییر کرده -3  سبد سنت هفتم از عدم ضمایت -2  عدم ضمایت اعضا-1 مشکالت ناحیه

چرا کمیته توزیع یک روز در هفته با وجود داشاااتن  -5 ثبت برای فعالیت و اجاره مکان جلساتنبودن مدارک الزم -4  است؟

سط کمیته آنالین اعالم می 6یا  5 -5 دهی  عیفی دارد؟دفتر،تلفن ثابت و ... سرویس سه آنالین تو شده در پیامجل سات اعالم  ها گردد اما عمالً تعداد جل

 ند به جلسات ضضوری خسارت بزند.تواجلسه است،این مو وع می 20ضدود 

 :چرا قیمت سکه باال نرفته است؟-2  درخواست انبارگردانی و مشخص شدن موجودی نشریات-1 پیشنهادات ناحیه 

 اصفهان : ناحیه  

  : ریال 1500000     مبلغ اهدایی 

 :رساااانی برای برگزاری جلساااه در اطالع-2   انتقال یافت. جلسه نشاط به جلسه پل بزرگمهر و خیابان مشتاه -1 گزارش ناحیه

 قیمت جدید نشریات چاپ و به نمایندگان تحویل شد.-4  انتخاب کمیته طرح و برنامه -3  شهرستان دهاقان

 در این ماه سه کارگاه برگزار خواهد شد.-5 

 ریال توضیحات  ریال هاپرداخت  ریال هادریافت

 38540000 مانده خزانه  1650000 هاکارگاهکمیته    4700000 تهران

 18630000 هاکل پرداخت  800000 کرایه مکان  1500000 اصفهان

    600000 هاآدرسکمیته   2000000 گیالن

    950000 منشی  800000 اهواز

    1000000 گرداننده  2000000 گرمسار

    100000 تدارکات  2000000 مشهد

    7100000 نشریات  3000000 کرمان

    200000 طرح و برنامه  760000 مرکزی

    2960000 رسانیاطالع  34770000 نشریات

    3000000 فرامنطقه   
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 ها مشکل پیش آمده است.با ت ییر مداوم قیمت نشریات و نوسان قیمت در گروه-1 ناحیه: مشکالت 

 راسانخ ناحیه  

 : ریال2000000    مبلغ اهدایی 

 : واردان مشهود است. ضضور و ماندگاری تازه-2  در شهر گلمکان جلسه جدید شروع شد. 29/01/98در تاریخ -1 گزارش ناحیه 

 توانیم در ناضیه خراسان هم جلسات آنالین چطور می-1ناحیه: مشکالتOA.2 داشته باشیم تا به صورت سراسری اطالع رسانی شود-

سااانتی یااا مااادر یعنی چااه؟OAعبااارت-4  وارد.گرانی نشریات برای تازه-3  نداشتن مجوز برای فعالیت و گرفتن مکان 

روزه پرداخته  90های انجمن در فضاااای مجازی به فرمت چرا عمده فعالیت-6  دیگری هم داریم؟OAآیا ما انجمن و یا -5  

 مادر غیر از یک یا دو جلسه خبری نیست؟ OAشود و از می

 :لطفاً جهت ثبت انجمن اقدامات الزم را انجام دهید.-1 پیشنهادات ناحیه 

 گلستان  ناحیه 

 : ریال 0    مبلغ اهدایی 

 : ساختار با هشت گروه-1 گزارش ناحیه ستان قرار بود یک  ستان ناضیه گل شاهرود و چهارگروه از گل شکالت کند برگزار(چهار گروه از   یولی به دلیل م

 .نشد تشکیل،این ساختار ،های شاهرود به وجود آمدکه برای گروه

 کنند و روز مشارکت می 90کنند و دیگر اعضاء با فرمت شوند،در مشارکت از گروه انتقاد میاعضاء از نواضی دیگر وارد جلسات می -1 :هیناح مشکالت

 تواند همایش برگزار کند.گلستان به دلیل نداشتن مجوز ثبت نمیناضیه -2  کشند.ها را به چالش میگروه

 ها درخواست برگزاری کارگاه دارد.از مسئول کارگاه-2 جلسه شورا گردشی شود  -1 :هیناح پیشنهادات 

 گرمسار ناحیه  

 : ریال2000000    مبلغ اهدایی   

 : نیاز به کارگاه داریم. -1 گزارش ناحیه    

  جلسات آنالین 

  ریال0    اهدایی :مبلغ 

 : در تعطیالت نوروز جلسات آنالین هر روز برگزار گردید-2  شود.جلسات بطور منظم برگزار می -1 گزارش ناحیه   

 اعالم ساعات جلسات آنالین : 

 روزه 90با فرمت  22:15الی  21ساعت  شنبه 

 روزه 90با فرمت  20:45الی  19:30ساعت  یکشنبه 

 روزه  90با فرمت  9:45الی  8:30ساعت  پنجشنبه 

 واردین(. تازهروزه 90با فرمت  19:15الی  18روزه و  90با فرمت  11:15الی  10ساعت  جمعه 

  کرمانناحیه  

 : ریال3000000    مبلغ اهدایی 

 : سه -3 ناضیه همکاری الزم با گروه را دارد.-2  سطح ناضیهدر استارت دو جلسه جدید -1 گزارش ناحیه سومین جل ست و  ناضیه بی

 .برگزار خواهد شد 98اردیبهشت  16،جلسه آینده در تاریخ با ضضور همه خدمتگزاران برگزار شد 97اسفند  17در تاریخ 



 1398 ایران OAگزارش شورای 
 

 www.oair.ir  7وب سایت: تهیه و تنظیم : منشی شورا

 

 :مانند.شوند ولی متاسفانه تعداد کمی از آنان میها میواردین زیاد وارد گروهتازه-1مشکالت ناحیه  

  اراک ناحیه 

 ریال 760000   : مبلغ اهدایی 

  نفر تازه وارد داشتیم  48در طی ماه گذشته تعداد -1 ناحیه :گزارش   

 :کمبود ضمایت اعضاء از جلسات-2  واردینعدم جذب تازه -1 مشکالت ناحیه  

  گیالنناحیه  

 ریال 2000000   : مبلغ اهدایی 

 : گذشاااته شاااروع به کار کردروز هفته  90یک جلساااه با فرمت -2  گردد.پنج جلسه بسته بانوان برگزار می -1 گزارش ناحیه

    نفر بود 30واردین در فروردین ماه تعداد تازه-4  باشد.نفر می 32میانگین اعضاء در جلسات -3  

 :دهند.ها(مکانی در اختیار اعضاء قرار نمیبه دلیل نبودن مجوز برای مکان جلسات مشکل داریم.ضتی برای کارگاه ادامه سنت -1 مشکالت ناحیه  

 درخواست نشریات جدید-1ناحیه: پیشنهادات 


