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 به نام خدا

 9صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سالمت ،طبقه دوم ساعت خیابان شیخ،در تهران 07/04/1398ایران مورخ  OAجلسه شورای  سی امینو صد 

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

 :خدمتگزاران حاضر  

سانی)کمیته اطالع ضر یانتها تا ابتدار سه حا ضر)۲و1رابط فرامنطقه،(جل ضر(، تاها)ابتدا کمیته کارگاه(،حا سه حا سطابتدا ها)آدرسانتهای جل سه  تا اوا جل

شریات)حاضر شریات(انتهای جلسه حاضر تاابتدا (،توزیع ن ترجمه)ابتدا تا (،جلسه حاضر یانتها تاابتدا چیپ و سکه)جلسه حاضر(، یانتها تا)ابتدا ،تولید ن

 حاضر(،ثبت)ابتدا تا انتهای جلسه حاضر(.انتهای جلسه 

 :مسئولین اداری حاضر 

ضر(، تاگرداننده)ابتدا  سه حا شی)ابتدا  تا)ابتدا نایب گردانندهانتهای جل ضر(،من سه حا ضر( تاانتهای جل سه حا سه  تاابتدا )1و۲دارخزانهانتهای جل انتهای جل

 .حاضر(

 رابطین حاضر: 

ضر( تا ابتدا)۲و1رابط تهران سه حا سان)انتهای جل ضر یانتها تاابتدا ،خرا سه حا صفهان(،جل سه)ابتدا تا انتها1 و ۲ رابط ا ضر(، ی جل  یانتها تاابتدا کرمان)حا

 تاابتدا )مرکزی،انتهای جلسه حاضر( تاابتدا )1رابط (،جلسات آنالین جلسه حاضر یانتها تاابتدا انتهای جلسه حاضر(،گرمسار) تا گلستان)ابتدا(،جلسه حاضر

 .،فارس) ابتدا تا انتهای جلسه حاضر(جلسه حاضر یانتها تاابتدا ،گیالن)انتهای جلسه حاضر(

 04/05/1398جمعه  جلسه بعدی شورا 

  : اطالعیه 

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

 شود.در صورت عدم حضور،غیبت محسوب میبوده و  جلسه الزامی

 دارد. سایتشورا نیاز به خدمتگزار جهت تصدی پست کمیته طرح و برنامه و کمیته وبفراخوان:-۲

 ها فروخته شود.مقرر شد نشریات چاپ جدید به قیمت تمام شده در گروه-3

سط اطالع،راهنمای کارکرد قدOAسنت  1۲قدم و  1۲:سه کتاب اورجینال  -4 سان م و کتاب آوای بهبودی تو شورا به کمیته ترجمه تحویل ر صحن  در 

 گردید.

شریات تح-5 شد لب تاپ کمیته ترجمه به کمیته توزیع ن شریات موظف مقرر  سئول کمیته توزیع ن شود و م مت به تا قبل از واگذاری خد شدندویل داده 

شهریور  خدمتگزار بعدی سابداری را تهیه ،98در  ساب برنامه ح شریات را در قالب برنامه جدید کرده و ح تحویل بعدی  به خدمتگزارهای کمیته توزیع ن

  .دهند

 :دستور کار ماه آینده 

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی  -1

 ها ر و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهحضو -۲
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 .هاو کمیته گزارش رابطین تدریاف -3

 معوقه.رسیدگی به پیشنهادات  -4

 ایران OAهای شورای گزارش کمیته

 هاکمیته آدرس 

 

 :گزارش کمیته 

با -3 عدم امکان جوابگویی در تلگرام به دلیل فیلترینگ-۲ پاسخگویی به خط خدماتی -1 به هماهنگی  ناحیه  ندرعباس و معرفی این  ناحیه ب

  رسانی جهت حرکت به سمت مستقل شدن و تشکیل هیات نمایندگان ناحیه بندرعباسهای کارگاه و اطالعکمیته

 تهیکم مشکالت: 

سال به  ندادن اطالعات برای آمار-۲  عدم حمایت رابطین در جوابگویی نیازهای کمیته خدماتی -1 سات در ایران جهت ار شماری تعداد جل سر

 های ایرانهای جدید و به روز رسانی شدن برای چاپ دفترچه آدرس Pdfدادن ن-3 کمیته اطالع رسانی

 

 هاکمیته کارگاه 

 :گزارش کمیته 

ای برای کارگاه همایشی برگزاری جلسه درون کمیته-OA  ۲با موضوع معرفی انجمن 1398خرداد  10برگزاری کارگاه گرمسار در تاریخ -1

 گزارش ،جهت کارگاه همایشی شهریور ماه ،اصفهان(ناحیه)مشهد،تهران 3 یکی ازانتخاب -3  های شورای ایران اطالع رسانی و کمیته شهریور ماه با کمیته

 . گردد(در صحن شورا ارائه می98مرداد  4آن در ماه آینده)

 : مشکالت کمیته  

  باشد.پذیر نمیتاپ ارائه پاورپوینت امکانپروژکتور و لب به دلیل نداشتن ویدئو -1 

 پیشنهادات کمیته: 

 خدمتگزارن منطقه ایرانای شورای ایران و تمام با کمیتههماهنگی بیشتر -1

  

  ترجمهکمیته 

 : گزارش کمیته  

طراحی جلد کتاب کارگاه قدم-5 هاطراحی جدول ترازنامه-4 صفحه بندی-3 استاری فارسیویر-۲ ویراستاری انگلیسی کتاب قدم -1

 هماهنگی با بازوی فرامنطقه برای الیسنس کتاب کارگاه قدم-8   پیگیری شابک برای ثبت کتاب-7 تهیه چک پرینت-6

 :پیشنهادات کمیته  

 چون کتاب برای امروز پیش نیاز کتاب کارگاه قدم است اولویت ترجمه با کتاب برای امروز باشد.-1

 نرگس بازوها نفیسه نام مسئول

 ریال 400000 هاهزینه ریال 1000000 میزان تنخواه  091945۲1۲00 خط خدماتی

 نفیسه،لیدا،رضا،زهرا بازوها محمد نام مسئول

 ریال 3600000 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796136 خط خدماتی

  بازوها ابوالفضل نام مسئول

 ریال0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه   خط خدماتی
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  نشریاتکمیته توزیع 

 : گزارش کمیته  

ریال  38000000سهم شورای ایران :  65٪-3 ریال 585۲0800کل سود حاصل : -۲ ریال 194608000: ماه اردیبهشت و خرداد  کل فروش-1

                ریال  118۲0800سهم نشریات: ۲0% -5  ریال  8700000 :سهم خدمات جهانی ٪15-4

 کمیته: مشکالت  

 AAنشریات مورد نیاز: کتاب دوازده قدم و دوازده سنت، کتاب راهنمای کارکرد قدم و برنامه بهبودی ،کتاب بزرگ -1

 :پیشنهادات کمیته  

 به ابعاد بزرگتر AAخرید و توزیع کتاب-1

 

 نشریات لیدکمیته تو 

 : گزارش کمیته  

به -3 1۲۲000000 نسخه به مبلغ 1000تیراژ کتاب پرهیز:-۲ ماه جهت تولید ارسال شد.نشریات در اردیبهشت .1 ندی  پایب تیراژ بروشوووور 

بروشوووور -5   8000000نسخه به مبلغ  1000تیراژ بروشور آیا با غذا مشکل دارید:-4  13000000نسخه به مبلغ  1000:پرهیز یراژ  ت

یاب و ذهاب:-7   14000000نسخه به مبلغ  500تیراژ گمنامی:-6  18000000نسخه به مبلغ  1000داشتن حق انتخاب : نه ا  1۲0000هزی

  

 :مشکالت کمیته  

 نیاز به بازوهای فعال و پرتالش داریم.-۲  نبودن نشریه ترجمه شده برای چاپ-1

 

  اطالع رسانی کمیته 

 : گزارش کمیته  

 های اولیه برگزاری همایش و کارگاه شهریورماه انجام شد.پیگیری -1

  :پیشنهادات کمیته 

 پیشنهادات قبلی بررسی شود.-1

 

 

 

 

 

 ،مهدیبهمن،منصور بازوها جواد نام مسئول

 ریال 74600000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796134 خدماتی خط

 جواد،سمیرازهرا،بهروز، بازوها فاطمه نام مسئول

 ریال176۲00000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796137 خط خدماتی

  فاطیما،امین،مهرداد،نرگس بازوها معصومه نام مسئول

 ریال 400000 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796130 خط خدماتی
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  فرامنطقهکمیته  

 : گزارش کمیته  

 دو نشریه جدید وارد سایت خدمات جهانی گردید: -1

 به تازه واردان(OA* از کجا شروع کنم؟)مربوط به معرفی 

 ها(ایبه حرفهOAچه زمانی باید یک فرد را به انجمن پرخوران گمنام معرفی کنم؟)مربوط به معرفی*                            

 مرداد ماه روز جهانی راهنما و رهجو است.در این روزها جلسات می توانند به عنوان موضوع از آن استفاده کنند.  ۲7و  ۲6 -۲                

  :پیشنهادات کمیته 

 خوانی،لغزش،نوجوانان و ....های متعدد مانند نشریهپیشنهاد برگزاری جلسات با نحوه فرمت-1

  چیپ و سکهکمیته  

 : گزارش کمیته  

   ریال6۲0000به مبلغ  اراکبه ناحیه  فروش-۲ ریال 1500000به ناحیه اهواز به مبلغ  فروش-1

 ریال۲50000به مبلغ  سنندج هیفروش به ناح -4  ریال700000به مبلغ  رشت هیفروش به ناح -3

 ریال350000به مبلغ  گرگان هیفروش به ناح -6 ریال500000به مبلغ  کرج هیفروش به ناح -5

  ریال350000به مبلغ  گرمسار هیفروش به ناح -8 ریال1۲50000به مبلغ  هوازا هیفروش به ناح -7

 ریال5900000جمع کل -10        ریال380000به مبلغ  کرمان هیفروش به ناح -9

  :مشکالت کمیته 

 تولید چیپکمبود تنخواه برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهناز بازوها احسان و نیما نام مسئول

 ریال 0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  - خط خدماتی

 جواد بازوها مهدی نام مسئول

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

 

 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران 

 : ریال۲6160000   مبلغ اهدایی 

 برگزار شد. 98خرداد  ۲4در تاریخ جلسه ساختار -1ش ناحیه: رگزا  

 :برگزاری جلسووات -4 هاعدم حمایت از خدمت-3  سبد سنت هفتم از عدم حمایت -۲ عدم حمایت اعضا-1 مشکالت ناحیه

 در شورا است.آنالین بیش از تعداد اعالم شده 

 :ها و ... در سه روز یا کمتر ا با موضوعات پرهیز،رابطه راهنما و رهجو،خدمتهکارگاهکارگاه از کمیته درخواست -1 پیشنهادات ناحیه 

 که بتواند پاسخگو باشد.تبدیل هیأت آنالین به یک کمیته  -3  گویاتلفن پیشنهاد توزیع نشریات از دفتر خدماتی تهران و داشتن -۲ 

 اصفهان : ناحیه  

  : ریال 1000000     مبلغ اهدایی 

 :هاهای اصفهان و برگزاری توسط کمیته کارگاهبا حمایت بچهآباده  برگزاری همایش با موضوع بهبودی از لغزش در -1 گزارش ناحیه 

انتخاب رابط برای -4 اصفهان برگزاری سه کارگاه در ناحیه -3  اندازی دومین جلسه کودکان در اصفهان ،در خیابان گلخانهراه-۲ 

 انتخاب کمیته سایت-5 تهران

 

 کمیته سایت انتخاب شد ولی گفتن مسئولیتی برای من نیست و انصراف دادند.-1 ناحیه: مشکالت 

 

 

 

 ریال توضیحات  ریال هاپرداخت  ریال هادریافت

 48310000 مانده خزانه  3600000 هاکارگاهکمیته    ۲6160000 تهران

 53۲50000 هاکل پرداخت  850000 کرایه مکان  1000000 اصفهان

    400000 هاکمیته آدرس  1000000 شیراز

    880000 کمیته ثبت  500000 لبرزا

    1۲00000 گرداننده  1000000 گرمسار

    850000 تدارکات  300000 گیالن

    1۲00000 نشریات  ۲000000 کرمان

    400000 رسانیاطالع  540000 مرکزی

    ۲800000 فرامنطقه   

    1000000 ۲دارخزانه   

    47000000 کمیته ترجمه   
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 خراسان ناحیه  

 : ریال0    مبلغ اهدایی 

 : 3 3شیروان،بجنورد و قوچان ناحیه -3 تبدیل شد. ۲و 1ناحیه مشهد به -۲ .کمیته شهری تبدیل شد 5ناحیه خراسان به -1 گزارش ناحیه-

   5بیرجند،تربت و گناباد ناحیه -5 4نیشابور،سبزوار و کاشمر ناحیه

 شتن مجوز برای برگزاری همایش و کارگاه-1ناحیه: مشکالت سات جدیدناحیه ها به خوبی شکل گرفته ،مشکل عمده ندا ستارت جل سری و ا سرا های 

   

 گلستان  ناحیه 

  ریال 0    اهدایی :مبلغ 

 : همایش جشوون چهارسووالگی -۲  شود.برگزار می 17:30الی  16دو جلسه در هفته در روزهای دوشنبه و جمعه از ساعت -1 گزارش ناحیه

OA ستان در -3 برگزار خواهد شد. 19الی  17ساعت  98مرداد  ۲6در گرگان در تاریخ ضل 3گل شهرهای گرگان،گنبد و فا سه در   آباد برگزارجل

 گردد.هرماه یک کارگاه درون گروهی توسط اعضا گرگان برگزار می-4 شود.می

 عدم حمایت از سبد سنت هفتم-3 گزارکمبود خدمت-۲ حمایت نکردن اعضا از جلسات -1 :هیناح مشکالت 

 

 گرمسار ناحیه  

 : ریال1000000    مبلغ اهدایی   

 : سه پرخوران بی-۲ 98خرداد  10برگزاری کارگاه در  -1 گزارش ناحیه سته بانوان(اختیارجل صورت عالی شنبه هر هفته  هایدر روز )ب برگزار به 

 نفر اعضا ثابت دارد.35جلسات بطور میانگین -3   شودمی

 گرمسار باید زیر نظر تهران هیأت باشد یا شورا که قرار بود بررسی شود و نتیجه نهایی گفته شود.-1 :هیناح مشکالت 

 

  جلسات آنالین 

 : ریال0    مبلغ اهدایی 

 : گزارش ناحیه  

 اعالم ساعات جلسات آنالین : 

 روزه 90با فرمت  ۲۲:15الی  ۲1ساعت  شنبه 

 روزه 90با فرمت  ۲0:45الی  19:30ساعت  یکشنبه 

  با فرمت مادر ۲۲:30الی  ۲1ساعت چهارشنبه 

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

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

  کرمانناحیه  

 : ریال۲000000    مبلغ اهدایی 

 : در -3 های بزرگساالن در استان و ناحیه رو به افزایش است.تعداد گروه -۲ اندازی شده است.گروه نوجوانان در کرمان راه-1 گزارش ناحیه

 شود و نتیجه بخش بوده است.های ناحیه فرمت کتابخوانی و یادداشت برداری برگزار میگروهیکی از 
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 :مت -۲  مانند.شوند ولی متاسفانه تعداد کمی از آنان میها میواردین زیاد وارد گروهتازه-1مشکالت ناحیه خد نه  خدمتگزار داریم ولی مسوووئوال

 کنند.نمی

 در خواسووووت -۲ شود پذیرایی مختصری انجام شود.آیند پیشنهاد میهای دور میاینکه رابطین همه از راهبا توجه به  -1ناحیه: پیشنهادات

 سال گذشته هیچ کارگاهی در ناحیه کرمان اجرا نشده است. 3کارگاهی با نام خدمت و خدمتگزاران را داریم،ضمن این که در 

 

  اراک ناحیه 

 ریال 540000   : مبلغ اهدایی 

  همدان(به این ناحیهملحق شدن گروه آفاق گستر) -1 :گزارش ناحیه   

 :های قم که همیشه مورد درخواست بوده و اطالع رسان ناحیه هم نتوانسته کاری انجام کماکان مشکل گرفتن مکان مناسب برای گروه -1 مشکالت ناحیه

 بدهد اگر اطالع رسان شورا در این زمینه رهنمودی دارند،اعالم بفرمایند.

  گیالنناحیه  

 ریال 300000   : مبلغ اهدایی 

 : سته بانوان ) 5 -۲ گذرد.ماه از تشکیل ناحیه گیالن می 17 -1 گزارش ناحیه شارکت آزاد( برگزار  4روز و  90گروه با فرمت 1گروه ب گروه م

سه هیأت نمایندگان در تاریخ -4 نفر است. 100میانگین اعضای ثابت -3 شود.می سنامه تنظیم گردید.خرداد ماه  30اولین جل سا شد و ا  برگزار 

شته بالغ بر  17در طی -6  خرداد فراخوان خدماتی داریم. 18در تاریخ  -5  شتیم که  100ماه گذ شریه دا میلیون ریال آن  14میلیون ریال خرید ن

    مربوط به این ماه بوده است.

 :به دلیل نبودن مجوز برای مکان جلسات مشکل داریم. -1 مشکالت ناحیه  

 :شنهادات ناحیه ست -1پی سنت درخوا ضیح درباره کارگاهو آموزش خدمتگزار هیأت 1۲و  11، 10کارگاه  صالح)تو دید ها( برای تیرماه یا مردادماه به 

 هاکارگاه

   فارسناحیه 

 ریال 0   : مبلغ اهدایی 

 : در سایت بارگزاری شده است.روز رسانی و آدرس جلسات به-۲ شودجلسات به صورت مرتب برگزار می -1 گزارش ناحیه    

 :شتن مجوز برای اطالع-۲ ریزش اعضا و عدم جذب تازه وارد -1 مشکالت ناحیه سات و به همین دلیل اجاره  ندا سانی و گرفتن محل برگزاری جل ر

  ها است.گیرد خارج از عهده گروهبهای محل هایی که در اختیار انجمن قرار می

 :رابطین نواحی که توانایی حضور فیزیکی در شورا را ندارند.حضورآنالین -1پیشنهادات ناحیه 

 

 


