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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 میقدم سوم و مفاه یصبح با خواندن دعا 9:00در تهران ساعت  07/07/1398مورخ  رانیا OAمنطقه  یجلسه شورا سومینو  یصد و س

آغاز به کار کرد. جلسه  ینواح ندگانیخدمتگزاران و نما ابیو اعضاء و حضور غ نیگزارش ماه قبل از رابط ی هیدییگرفتن تا OA یخدمات

 . افتیآرامش خاتمه  یدعا خواندنبا  13:10شورا در ساعت 

 تهیکم نیطرح و برنامه، ا تهیدر وقت انتخاب کم نیرابط شنهادیبا توجه به پ -2دارد.  ازیکارگاه ها ن ی تهیشورا همچنان به کم -1: توجه

امنا در شورا  أتیه فیشرح وظا هیکارگروه ته -3داشت.  میطرح و برنامه در شورا نخواه تهیپس کم نیاز دستور کار شورا خارج و ز

آنها  متیکه ق ییقرار شد پمفلت ها -4امنا برگزار گردد.  أتیه نیاساسنامه انتخاب ا کی جادیضمن ا ندهیانتخاب شدند و قرار شد ماه آ

 رییتومان تع 1000به  یتومان 800رند شود. مثال پمفلت  ایها گرد  متیگروه ها ق اتینشر نیسهولت فروش مسئول یبرا ستیرند ن

 . کندیم

 شورا حاضر شدند.   یحاضر: اراک، البرز، تهران هر دو رابط، اصفهان، خوزستان، فارس، خراسان، گلستان جلسه  ینواح

آدرسها، گرداننده، نائب  ت،یو سکه، وب سا پیچ تهیترجمه، کم تهیثبت، کم تهیکم ات،ینشر دیحاضر: تول یادار نیها و مسئول تهیکم

 و دوم راس ساعت در جلسه حاضر شدند. کیخزانه دار  ،یگرداننده، منش

 فرامنطقه. نی: رابطبیغا یادار نیها و مسئول تهیکم

 

 «ایران شورای های کمیته گزارش»

 -: خط ماندگار تومان 120.000: خرج کرد -: تنخواه سایت: وب نام کمیته

 .شد گذاشته سایت در قبلی شورای گزارش: کمیته گزارش خالصه

 .انجمن سایت وب سئوی روی کارکردن به نیاز و طراحی لحاظ از سایت بودن روح بی و بودن ساده: کمیته مشکالت

 (.شد پرداخت شورا سمت از و تأیید مبلغ این. )سایت روی اصالحات برخی برای تومان 300.000 تنخواه دریافت: کمیته پیشنهادات

 

 09109796130 :خط ماندگار -: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته

 .شدند انتخاب آرا اکثریت با پرهیز ماه هفت و سال یازده با اصفهان از بهمن آقای شورا روز در کمیته این

 

 09109796130: خط ماندگار -: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه کارگاه ها: کمیتهنام 

 اطالع نواحی در لطفا. )رسانید بهم حضور شورا بعدی جلسه در خدمت به تمایل صورت در. باشد می بالتصدی شورا در کمیته این

 (.شود رسانی

 

 09194521200: خط ماندگار تومان 40.000: خرج کرد تومان 100.000: تنخواه ها آدرس: نام کمیته

 .بوشهر شهر در جدید جلسه آدرس دریافت: کمیته گزارش خالصه

 که بوده شخصی ماندگار خطوط کارت در شده وارد تلفن -2. تهران ناحیه های آدرس تلفن پاسخگویی عدم -1:کمیته مشکالت

 .گردد باید اصالح

 پاسخگویی ساعت شب 9 تا صبح 9 از شد قرار شورا رای با. )شود مشخص کل های آدرس تلفن پاسخگویی ساعت: کمیته پیشنهادات

 (.باشد کل های آدرس تلفن
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 09194521200: خط ماندگار تومان 130.000: خرج کرد -: تنخواه تولید نشریات: نام کمیته

 .خانه چاپ با نشریات چاپ پیگیری: کمیته گزارش خالصه

 .قبلی کمیته از کمیته خدماتی گوشی و خط دریافت عدم: کمیته مشکالت :کمیته مشکالت

 . شود می همکاری به دعوت... و طراحی، چاپ،: امور در متخصص افراد از: کمیته پیشنهادات

 

 09109796140: خط ماندگار تومان 130.000: خرج کرد -: تنخواه نشریات ترجمه: نام کمیته

 پیام -3. جلسات برای پیشنهادی فرمت پنج کامل شدن آماده -2. قدم سواالت کتاب کامل شدن آماده -1: کمیته گزارش خالصه

 .جلسه 15 در قدم کارگاه کتاب شدن آماده و ترجمه بابت جهانی خدمات دفتر تبریک

 ندارد. :کمیته مشکالت

 ساعت یک شورا بعدی جلسه در مهم این. )گروه به ارائه و یکسانسازی برای پیشنهادی های پفلت بررسی -1: کمیته پیشنهادات

 ابتدا شد قرار شورا درخواست به توجه با) باشد؟ کتابی چه با نشریات بندی الویت -2(. شد خواهد برگزار( صبح 9 تا 8) جلسه از قبل

 (.شود اقدام امروز برای کتاب سپس و گردد مجدد ویراستاری و ترجمه پرهیز کتاب

 

 09109796140: خط ماندگار تومان 369.000: خرج کرد -: تنخواه سکه و چیپ تولید: نام کمیته

 فروش -2. باشد می وارد تازه چیپ و عدد 400 که تومان 400.000 مبلغ خراسان ناحیه به چیپ فروش -1: کمیته گزارش خالصه

 50.000 مبلغ به فارس ناحیه به چیپ فروش -3. بوده وارد تازه چیپ آن عدد 500 که تومان 570.000 مبلغ تهران ناحیه به چیپ

 .است بوده وارد تازه چیپ آن عدد 40 که تومان

 104.000خرید حلقه  -3تومان.  25000طراحی کلیشه به مبلغ  -2تومان.  240.000ساخت کلیشه و طال کوب  -1 :ریز خرج کرد

 تومان.

                                     

 09109796134: خط ماندگار تومان 130.000: خرج کرد -: تنخواه نشریات توزیع: نام کمیته

. شد خواهد انجام امنا هیأت توسط نشریات توزیع پس این از شورا، تصمیم و ایران شعبه جهانی خدمات دفتر اندازی راه به توجه با

 . شد خواهد اعالم نشریات سفارش نحوه بعدی گزارش در متعاقبا

 ایران شورا سهم از %65 و تومان 1.097.390 فروش از حاصل سود ، تومان 5.398.900 فروش کل: موقت کمیته گزارش خالصه

 .باشد می تومان 219.800 نشریات توزیع کمیته سهم %20 و تومان 164.000 جهانی خدمات دفتر سهم %15 و تومان 713.000

 .نشریات حداقلی فروش و چاپخانه طرف از نشریات نشدن آماده: موقت کمیته مشکالت

 

 -: خط ماندگار تومان 1.000.000: خرج کرد تومان 500.000: تنخواه کمیته ثبت: نام کمیته

 افرادی بتوانیم تا شود داده نام تغییر بایست می موسس هیأت افراد برخی باید فعالیت مجوز دریافت فرآیند ادامه برای: کمیته خالصه

 برای پرونده جدید فاز در بایست می ما و شده انجام مهم این مرحله دو طی. شوند موسس هیأت این در هستند شورا وجدان با که

 . کنیم ارسال کشور وزارت به فعالیت مجوز دریافت

 .قبلی موسس هیات اعضای به سخت دسترس: کمیته مشکالت
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 «ایران شورای نواحی گزارش»

 :خط ماندگار ندارد :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه

 .شد بازبینی اساسنامه و برگزار شهریور 30 در فارس ساختار جلسه: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 کمبود -4. دیون پرداخت در ناحیه توانایی عدم -3. هفتم سنت سبد از حمایت عدم -2. گروه از حمایت عدم -1: ناحیه مشکالت

 حمایت علت به -6. ها گروه در خدمتگزار عدم -5. ندارد دهی سرویس نشریات کمیته آینده ماه در حمایت عدم دلیل به و نشریات در

 . کنند نمی شرکت حضوری افراد آنالین، جلسات از اعضا

 .شود درج گزارش در رابطین شماره -2. گردد ارسال کتبی صورت به نواحی سواالت جواب لطفا -1: ناحیه پیشنهادات

 

 :خط ماندگار : نداردمبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه

 پایان به اساسنامه بررسی -3. شد برگزار انتخاب -2. شد تقسیم شهری کمیته به خراسان ناحیه -1: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 . رسیده

 طی در. دارند بهبودی گروه 50 از بیش ناحیه این که وجودی با شورا های کارگاه کمیته سوی از حمایت عدم -1: ناحیه مشکالت

 از کامل نشریات نکردن دریافت دلیل به نشریات تکمیل عدم -2. است شده برگزار ناحیه این برای کارگاه 2 فقط گذشته سال سه

 . شورا نشریات توزیع کمیته

 شد؟ خواهد انجام زمانی چه تا فعالیت مجوز صدور مراحل: ناحیه پیشنهادات

 

 :خط ماندگار : نداردمبلغ اهدایی خوزستان: نام ناحیه

 .کرد کار به آغاز شوشتر بانوان جلسه: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 و کارگاه کمیته کردن خرج شرح چرا -2 است؟ اصولی ها همایش و ها کارگاه در هفتم سنت سبد چرخش آیا -1: ناحیه مشکالت

 هیات در بایست می روز 90 فرمت با حضوری جلسات -3 است؟ نشده قید قبلی گزارش در( گذشته همایش بابت) رسانی اطالع

 حضوری جلسات تواند می آنالین هیدت آیا کنند؟ شرکت آنالین نمایندگان هیات در توانند می یا کنند شرکت حضوری نمایندگان

  باشد؟ می ناحیه یک حضوری نمایندگان هیات به مربوط مهم این یا کند؟ اندازی راه جا یک در را

 -: ناحیه پیشنهادات

 

 :خط ماندگار تومان 50.000: اهدایی مبلغ البرز: نام ناحیه

 .گردد می برگزار خوبی به جلسات و شد برگزار شهریور 29 تاریخ در ساختار جلسه: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 .ناحیه ساختار در خدمت از اعضا حمایت عدم: ناحیه مشکالت

 -:ناحیه پیشنهادات

 

 :خط ماندگار -: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه

 در کارگاه 3 برگزار  -3. جلسات آدرس بروزرسانی -2. بانوان بسته تأسیس تازه جلسه کار به آغاز-1: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 . جاری ماه

 سایت کمیته -3. برگزاری مکان و ها گروه برای انجمن فعالیت مجوز نداشتن -2. هفتم سنت سبد حمایت عدم -1: ناحیه مشکالت

 . شود فعال نیز اصفهان سایت کمیته تا دهد گسترش را خود فعالیت

 .شود واحد قیمت یک نشریات قیمت -2. شود ارائه زودتر جلسات برگزاری پمفلت -1: ناحیه پیشنهادات
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 :خط ماندگار تومان 64.500: مبلغ اهدایی راک: انام ناحیه

 -: ناحیه دستاوردهای و گزارش

  نداریم جلسات در کننده شرکت -2 خدمتگزار نبود -1: ناحیه مشکالت

 -: ناحیه پیشنهادات

 

 09109796123 :خط ماندگار تومان 294.000: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه

 .برگزار شد  15/06/97: جلسه هیات نمایندگان در تاریخ گزارش و دستاوردهای ناحیه

عدم حمایت اعضا در برخی از  -3عدم حمایت از خدمتها در گروه ها  -2عدم حمایت اعضا از سبد سنت هفتم.  -1: مشکالت ناحیه

 برگزاری جلسات آنالین در زمان جلسات حضوری.  -5تاسیس گروه های موازی با جلسات.  -4گروه ها. 

 ی با شورا و هم امکان پاسخگویی از این کمیته.تبدیل هیأت آنالین به یک کمیته. به علت موازی کار -1: پیشنهادات ناحیه

 

 09109796123: خط ماندگار تومان 84.000: مبلغ اهدایی گلستان: نام ناحیه

 . کند می برگزار منظم طور به جلسات آباد فاضل و گنبد گرگان، شهر سه در ناحیه این -1: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 وارد تازه ماندگاری عدم -3. هفتم سنت سبد از حمایت عدم -2. برگزاری مکان دریافت برای فعالیت مجوز نبود -1: ناحیه مشکالت

 .گروه در

 -: ناحیه پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار تومان 50.000: مبلغ اهدایی هیأت آنالین: نام ناحیه

 13 و آنالین جلسه هفت هیأت این در -3. جلسات منظم برگزاری -2. گردانندگی کارگاه برگزاری-1: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 به میگردد برگزار حضوری صورت به که فارسی زبان به اتریش جلسه از ناحیه این -4. شود می پشتیبانی آنالین و حضوری جلسه

 .آنالین صورت به خدمتگزاران برای ها سنت کارگاه برگزاری -5.کند می پشتیبانی آنالین صورت

 .لحظه در آنالین جلسه از اعضا کل شدن قطع یکباره به -2 آنالین های گروه از خدمتگزار حمایت عدم -1:  ناحیه مشکالت

 -: ناحیه پیشنهادات

 

 «اداری مسئولین گزارش»

 -: خط ماندگار -: تنخواه : رابطین فرامنطقهمسئولنام 

 هر دو خدمتگزار در جلسه شورا حضور نداشتن.

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 -: خط ماندگار -: تنخواه خزانه داران: مسئولنام 

 تومان می باشد. 261.000: موجودی نهایی این ماه: خالصه گزارش

 : تمامی دریافتی ها و پرداختی ها به شرح ذیل می باشد: ریز گزارش مالی شورا

  
هادریافت هاپرداخت  تومان   تومان توضیحات  تومان 

 261.000 مانده خزانه  160.000 آدرسها  50.000 آنالین

    500.000 توزیع نشریات  294.000 تهران

    100.000 ثبت  220.000 کرمان

    420.000 وب سایت  84.000 گلستان

    120.000 خزانه دار دوم  64.500 اراک

    80.000 کرایه مکان  713.000 نشریات

    10.000 تدارکات  671.250 شخص گمنام

    1000.000 ترجمه نشریات  367.000 مانده همایش

    2.390.000 جمع کل  187.000 خزانه قبل

        

        

       2.651.000 جمع کل

 

 "حاضرین شورا تجربیاتبه همراه  ایران OA سواالت نواحی"

  شد؟ خواهد انجام زمانی چه تا فعالیت مجوز صدور مراحل -1

 : به گزارش کمیته ثبت در همین گزارش رجوع شود.تجربه

 است؟ اصولی ها همایش و ها کارگاه در هفتم سنت سبد چرخش آیا -2

سنت سبد ا در کارگاهاما چرخاندن سبد سنت هفتم هست.  از نشانه های جلساتیکی  .ما دو مدل جلسات داریم. باز و بسته: تجربه

 این می تواند به رای وجدان گروه بستگی داشته باشد.  هفتم نمی چرخند.

  است؟ نشده قید قبلی گزارش در( گذشته همایش بابت) رسانی اطالع و کارگاه کمیته کردن خرج شرح چرا -3

 ارائه ریز گزارشات در شورا ارائه خواهد شد.شود و پیگیری می : تجربه

 آنالین نمایندگان هیات در توانند می یا کنند شرکت حضوری نمایندگان هیات در بایست می روز 90 فرمت با حضوری جلسات -4

 حضوری نمایندگان هیات به مربوط مهم این یا کند؟ اندازی راه جا یک در را حضوری جلسات تواند می آنالین تاهی آیا کنند؟ شرکت

 باشد؟ می ناحیه یک

روز حتی اگر دارای آنالین هم باشد، می بایست با توجه به اصول برنامه در جلسات ساختار حضوری شرکت 90جلسات حضوری : تجربه

  .کنند

 آیا دعوت گرداننده با پرداخت هزینه رفت و آمد ایشان اصولی می باشد؟ -5
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یک  .این مهم خالف اصول هست. همانند این است که برای کارکرد قدم ها هزینه پرداخت شود ،به علت بدعت گذاری اشتباه: تجربه

 حضور پیدا کند.برای خدمت عضو با عشق و تمایل در جلسه 

به فروش میرسد، آیا می شود در جلسات ضمن آوردن نام ،  OAالکلی های گمنام در جلسات خی از نشریات بربا توجه به اینکه  -6

 کرد یا خیر؟ آنمشارکت راجع این 

یا الکلیهای گمنام رجوع داده می شود. اما این بدان معنا نیست که می توانیم در مشارکت های  AAبه نشریات  OAدر نشریات : تجربه

 .خود رجوع به این نشریات کنیم

 "شورا ماه آبان کار دستور"

 هیات انتخاب و اساسنامه بررسی( ب. جلسات برگزاری پمفلت( الف: پیشنهادات به رسیدگی -2. ها کارگاه کمیته انتخابات برگزاری -1

 .معوقه پیشنهادات به رسیدگی( د. آنالین هیأت شدن کمیته بررسی( ج امنا

 "گزارش خاتمه"

 اطالع نواحی در مستمر و طورجدی به لطفاً. ها کارگاه ی کمیته مسئول -1 :دارد سطوح این در خدمتگزار به نیاز ایران ی منطقه شورای

 هیات امنا.  -2 .رسانند بهم حضور بعدیشورای  در دارند خدمت به تمایل که اعضایی تا شود رسانی

 ساعت در همچنین. شد خواهد برگزار 13:00 تا صبح 09:00 ساعت از 03/08/1398 مورخ ماه آبان ی جمعه اولین در شورا بعدی جلسه

 .بود خواهد جلسات برگزاری های پمفلت موضوع با ای کمیته درون صبح 9 الی 8

  

 ایران OAمنطقه  شورا منشی تشکر با
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