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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 یخدمات میقدم سوم و مفاه یصبح با خواندن دعا 9:00در تهران ساعت  04/11/1398مورخ  رانیا OAمنطقه  یجلسه شورا هفتمینو  یصد و س

OA 13:00آغاز به کار کرد. جلسه شورا در ساعت  ینواح ندگانیخدمتگزاران و نما ابیو اعضاء و حضور غ نیگزارش ماه قبل از رابط ی هیدییگرفتن تا 

 . افتیآرامش خاتمه  یدعا خواندنبا 

زارش عملکرد را به صورت : قرار شد تمامی کمیته ها و مسئولین اداری که گزارش عملکرد به شورا ارائه کنند، این گقابل توجه خدمتگزاران شورا

 کتبی از قبل تهیه و به تعداد رابطین پرنیت کرده و در شورا ارائه کنند. 

شورا حاضر  یجلسه در هر دو رابط، کرمان، گرمسار، فارس هیأت آنالین هر دو رابط،  تهران هر دو رابط، اصفهان خراسان، ،مرکزی: حاضر ینواح

 شدند.  

ترجمه،  تهیکم ات،ینشر دیتولکمیته کمیته کارگاه ها، کمیته اطالع رسانی، کمیته آدرس ها، کمیته وب سایت،  : حاضر یادار نیها و مسئول تهیکم

 و دوم راس ساعت در جلسه حاضر شدند. کیخزانه دار  ،یو سکه، گرداننده، نائب گرداننده، منش پیچ تهیکم

 .مسئولرابطین فرامنطقه هر دو : بیغا یادار نیها و مسئول تهیکم

 

 «ایران شورای های کمیته گزارش»

 09109796136: خط ماندگار -: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه کارگاه ها: نام کمیته

دو  -2 .مسئول کمیته کارگاه نواحی و بازوهای آنها و بازوی کمیته کارگاه های شورا 5برگزاری درون کمیته با  -1: کمیته گزارش خالصه

کتابچه راهنمای کارگاه خدماتی، سنت ها و  PDFآماده کردن   -3بهمن.  2برای کارگاه  OAهفته زمان برای جمع آوری منابع از نشریات 

 2کارگاه آموزشی از طریق اسکایپ در  -OA .5برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اهمیت خدمت و تأثیر عملکرد گروهی در  -4مفاهیم. 

 ها و پاورها برای کمیته های کارگاه نواحی.  PDFرسال ا -6بهمن. 

 مشکل خاصی نداریم. :کمیته مشکالت

در شرح وظایف کمیته های نواحی بندی اضافه شود که آشنایی با فضای آنالین  -2ویدئو پروژکتور برای کمیته.  -1: کمیته پیشنهادات

 نیاز به حضور در نواحی ای که الزم است.بررسی  -3جزء شرح وظایف مسئولین کمیته های ساختار باشد. 

 

 09109796134: خط ماندگار -: خرج کرد -: تنخواه تولید نشریات: نام کمیته

  .استعالم قیمت از چاپخانه برای نشریات مورد نیاز: کمیته گزارش خالصه

 ندارد. :کمیته مشکالت

روز 90برای تمام فرمت ها از جمله  OAو نشریات است  OAروز یک فرمتی از 90رابطین در نواحی اعالم کنند که : کمیته پیشنهادات

 می باشد و نشریات جدایی ندارد.

 

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

کتاب های پرهیز  -2پمفلت منشی و گرداننده و خواندهی های جلسه. تکمیل پمفلت های جدید و مجزا کردن  -1: کمیته گزارش خالصه

 ویرایش دوم، دوازده قدم و دوازده سنت ویرایش دوم در فرآیند ترجمه قرار دارند.

 ندارد. :کمیته مشکالت

 ندارد. :کمیته پیشنهادات
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 09109796140: خط ماندگار -: خرج کرد تومان 1.000.000: تنخواه سکه و چیپ تولید: نام کمیته

تومان که تقدیم شورا گردید  151.000توما که سود حاصل از این فروش  740.000جمع کل فروش به ناحیه ها  :کمیته گزارش خالصه

 تومان می باشد. 491.000تومان و مانده فعلی  394.000تومان. مانده از ماه قبل  492.000و خرید حلقه برای چیپ 

 ندارد. :کمیته مشکالت

 ندارد. :کمیته پیشنهادات

 

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

 ایران شورا سهم %65 ،تومان 5.120.057 فروش از حاصل سود تومان، 15.075.460 فروش کل -1: موقت کمیته گزارش خالصه

توقف  -2 .باشد می تومان 1.025.000 نشریات توزیع سهم %20 و تومان 768.000 جهانی خدمات دفتر سهم %15 ،تومان 3.328.000

رایزنی با دفتر  -4 .دفتر خدمات جهانی برای چاپ و اجرای قانون کپی رایت روی نشریات رایزنی با -3. تولید نشریه درمان و بعد از آن

به زبان فارسی و سوال در مورد طرز تهیه و  OAخدمات جهانی برای چاپ لوگو بر روی نشریات برای به ثبت رسیدن حق ترجمه نشریات 

 .OAدر  AAقیمت گذاری نشریات 

نیاز: کتاب پرهیز، داشتن حق انتخاب، داشتن یک برنامه غذایی، فرصت های بهبودی، کتاب الکلی نشریات مورد : موقت کمیته مشکالت

 .ها گمنام ویرایش چهارم

 ندارد: موقت کمیته پیشنهادات

                                     

 ندارد: خط ماندگار تومان 1.500.000: خرج کرد تومان 200.000: تنخواه : وب سایتنام کمیته

ایجاد نسخه قابل  -3بروزرسانی آدرس جلسات نواحی با کمک کمیته آدرسها.  -2 .بروزرسانی و ارتقا سایت -1: کمیته گزارش خالصه

افزودن  -5هزارتومان برای یکسال. 150تمدید میزبانی وب سایت انجمن به مبلغ  -4چاپ آدرس جلسات کل با کمک کمیته آدرسها. 

( در جهت ارتقا سایت و سئو SSLافزودن گواهینامه امنیتی ) -6امکانات تازه از جمله نشریات، پیام بهبودی، سواالت متداول و... به سایت. 

 گوگل.

عدم همکاری نواحی در مورد ارائه گزارشات  -2عدم همکاری نواحی در آوردن سواالت متداول از ناحیه خود.  -1: کمیته مشکالت

عدم رعایت اصول سنت ها و مفاهیم در عدم حذف وبالگهای نواحی که تبلیغات های غیرمرتبط به انجمن و  -3ساختارشان برای سایت. 

 آنها وجود دارد. 

درخواست همکاری بیشتر  -2. (1.900تا  1.700ماندگار با بودجه تقریبی  خرید یک گوشی هوشمند و سیم کارت -1: کمیته پیشنهادات

 .تومان برای کمیته 200.000درخواست تنخواه  -3 نواحی با توجه به موضوعات در قسمت مشکالت کمیته.

                                     

 09109796130: خط ماندگار تومان 350.000: خرج کرد تومان 400.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته

دریافت آمار برای نحوه آشنایی به پرخوران  -3راه اندازی کرمانشاه.  -2 .راه اندازی جلسه نوجوانان فارس، شیراز -1: کمیته گزارش خالصه

راه اندازی جلسه  -7برگه ثبت به رابطین.  -6برگزاری کارگاه آنالین اطالع رسانی در خوزستان.  -5راه اندازی جلسه زابل.  -4گمنام. 

 نوجوانان تهران و خراسان.

 کم بودن تنخواه این کمیته.  -2. همدان مشکل راه اندازی مجدد در -1: کمیته مشکالت

سال برگزار نمی شود دوباره اطالع رسانی  6تا  5آیا در ناحیه که مدت  -2تومان تنخواه اضافه شود.  200.000 -1 :کمیته پیشنهادات

 نیاز هست؟

 

 

 

 ندارد: خط ماندگار تومان 150.000: خرج کرد تومان1.000.000: تنخواه : ثبتنام کمیته
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جهت تکمیل پرونده ثبت به نام پرخوران بی اختیار که وزارت کشور موافقت کرده اند، برگه هایی را اعضای موسس : کمیته گزارش خالصه

 می بایست امضا کنند تا به دفتر ثبت تحویل دهیم و بعد در روزنامه رسمی چاپ شود و سپس وزارت کشور پروانه فعالیت را به ما بدهد. 

 طوالنی بودن روند اداری ثبت.: کمیته مشکالت

 ندارد. :کمیته پیشنهادات

                           

 09194521200: خط ماندگار تومان 19.600: خرج کرد تومان100.000: تنخواه : آدرسهانام کمیته

یجاد ا -4تماس با نواحی  -3تومان 21500دی با شارژی  7شروع فعالیت از  -2تخاب بنده. سپاس بابت ان -1 :کمیته گزارش خالصه

نواحی که  -7اطالع رسان کل. تماس یک کارگردان مستند ساز و انتقال ایشان به  -6ناحیه  21دارای  -5آدرس  197دفتره آدرسها با 

تماس با نواحی که حاضر نمی شدند در  -8ن، البرز، بوشهر، قزوین، کرمان و سیستان و بلوچستان، گیالن و مرکزی. گو نبودند: اصفهاپاسخ

 سایت برای درج آدرسها در سایت همکاری با کمیته -9( شورا )یزد

اعضایی که دسترسی به جلسه ندارند چطور نشریه  -3تنخواه به دستم نرسیده  -2شارژر گوشی دست من نیست  -1: کمیته شکالتم

ارسال پیامهایی که غیر مرتبط هست به تلگرام و واتس آپ  -5کزی است که در اصفهان هم درج شده، گروهی در ناحیه مر -4تهیه کنند؟ 

 کمیته آدرسها توسط نواحی مختلف.

 نواحی جدید حتما با الحاقیه بیایند. :کمیته پیشنهادات

 

 «ایران شورای نواحی گزارش»

 09138301151 :خط ماندگار تومان 400.000: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه

و وصل شدن به ساختار اصفهان کمیته اطالع رسانی جهت برگزاری و تشکیل مجدد گروه های شهرکرد  :ناحیه دستاوردهای و گزارش

  کارگاه در ماه گذشته برگزار شد. ساختار اصفهان انتخابان جدید داشت و بازبینی اساسنامه انجام شد. 3اقداماتی انجام دادند و 

تا در  در جلسه ساختار ناحیه در مورد زمان ترجمه و آمادن شدن پمفلت های بهبودی جلسه انتقاد شد و درخواست شد :ناحیه مشکالت

 اسرع وقت انجام شود.

 ندارد.: ناحیه پیشنهادات

 

 09185994374 :خط ماندگار ندارد: مبلغ اهدایی راک: انام ناحیه

برگزاری کارگاه در طول ماه در شهر قم با موضوع پرهیز و اراک با موضوع شرح وظایف خدمتگزاران که : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .برگزار شد هر دوکارگاه حضوری و آنالین

اعضا گروهها برای مکان و ارائه مدرک قانونی مشکل دارند بخصوص همدان که شرایط حساسی دارند و مسئولین برای : مشکالت ناحیه

مکان فقط درخواست مجوز قانونی دارند. مسئول نشریات از سرویس دهی نشریات راضی نیستند. در صورت امکان شرایط انجام خدمات 

 د. روشن تر بیان شو

 پیشنهاد برگزاری کارگاه در همدان و همراه با جلسه باز درخواست کمک از کمیته کارگاه های شورا می باشد.: پیشنهادات ناحیه

 

 09109796123 :خط ماندگار تومان 650.000: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه

برای دادن هدیه به مدیران محل برگزاری جلسات رای  .جلسه ساختار برگزار شد 1398 دی 20در تاریخ  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 دقیقه کارگاه برای نمایندگان در ساختار تهران توسط کمیته کارگاه های تهران در هر ماه. 15گیری شد. برگزاری 

 عدم استقبال گرداننده از دعوت منشی ها.: مشکالت ناحیه

 مورد اینکه با چه نامی باید معرفی شوم چه جوابی دریافت شد؟لطفا در  :پیشنهادات ناحیه
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 -: خط ماندگار تومان 600.000: مبلغ اهدایی هیأت آنالین: نام ناحیه

جلسه حضوری و  15جلسه هفتگی داخلی و خارجی از طریق اسکایپ که  21حمایت و پشتیبانی از  -1: ناحیه دستاوردهای و گزارش

ارتقای کمیته پشتیبانی و اطالع رسانی جهت پیام رسانی و راه اندازی  -2جلسه آنالین.  6تای آن داخلی و یکی خارجی( و 14آنالین ) که 

 پیام رسانی در اینستاگرام. همکاری کامل کمیته کارگاه های آنالین به کمیته کارگاه های شورای منطقه  در دو کارگاه. 

 حمایت اعضا جهت خدمت: ناحیه مشکالت

 در صورتیکه شورا به همکاری نیاز داشته باشد کامل در اختیارشان هستیم.: ناحیه پیشنهادات

 

 09172049282: خط ماندگار تومان 50.000: مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه

فرامنطقه  2برگزاری کارگاه شیراز توسط رابط  شد.ات برگزار انتخاب .برگزار شد دی 28خ ساختار در تاری: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 .که دستاوردهای بسیار باالیی داشت در جهت حمایت شدن جلسات

 پست خدماتی خدمتگزار ندارد.  4حضور خدمتگزاران. : ناحیه مشکالت

 . OAدرخواست چاپ مجله یا ماهنامه برای : ناحیه پیشنهادات

 

 09104627709: خط ماندگار ندارد: مبلغ اهدایی : گرمسارنام ناحیه

 ندارد: ناحیه دستاوردهای و گزارش

 در جلسه اعضا دوگانگی ایجاد میکنند و دائم از ترازو و پرهیز غذایی صحبت می کنن و تازه وارد را به چالش می کشانند.: ناحیه مشکالت

 ندارد: ناحیه پیشنهادات

 

 09156170790: خط ماندگار ندارد: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه

 ندارد: ناحیه دستاوردهای و گزارش

در چه مرحله  OAثبت  -2 .در گزارش شورا فراخوان هیأت امنا داده شده اما هنوز شرایط و وظایف مشخص نشده -1: ناحیه مشکالت

فرزندانشان را به این  روز در خراسان که به والدین اعضای فرمت نوجوانان میگویند که90ایجاد چالش توسط اعضای فرمت  -3ای است؟ 

 چیست؟  OAعلت وجود کتاب الکلیها گمنام در نشریات  -4فرمت باید بفرستند و نه فرمت نوجوانان. 

درخواست کارگاه در خراسان توسط کمیته کارگاه  -2درخواست ثبت شماره تماس خدمتگزاران در گزارش شورا  -1: ناحیه پیشنهادات

 .مجازی متشکل از رابطین و خدمتگزاران شورا در واتس آپ درخواست ایجاد گروهی -3های شورا 

 «اداری مسئولین گزارش»

 -: خط ماندگار -: تنخواه خزانه داران: نام مسئول

 تومان می باشد. 4.023.000: 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 

 4.023.000 مانده خزانه  120.000 کمیته آدرسها  400.000 اصفهان

    670.000 کمیته اطالع رسانی  600.000 آنالین

    100.000 ترجمه نشریات  650.000 تهران

    557.000 توزیع نشریات  50.000 فارس

    150.000 کمیته ثبت  250.000 گلستان

    75.000 کمیته کارگاه ها  3.328.000 نشریات

    180.000 خزانه دار  80.000 البرز

    80.000 کرایه مکان شورا  74.000 تنخواه آدرسها
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    85.000 تدارکات  150.000 سود چیپ

       548.000 مانده قبل

    2.107.000 جمع کل  6.130.000 جمع کل

 "شورا ماه دی کار دستور"

 .معوقه پیشنهادات به رسیدگی( ب امنا هیات انتخاب و اساسنامه بررسی( الف: پیشنهادات به رسیدگی

 "گزارش خاتمه"

 8 ساعت در همچنین. شد خواهد برگزار 13:00 تا صبح 09:00 ساعت از 02/12/1398 مورخ ماه اسفند ی جمعه اولین در شورا بعدی جلسه

 و حضور کمیته ها و مسئولین اداری شورا الزامی است.  بود خواهد جلسات برگزاری های پمفلت موضوع با ای کمیته درون صبح 9 الی

  

 ایران OAمنطقه  شورا منشی تشکر با


