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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 یصبح با خواندن دعا 09:00ساعت و از  فری کنفرانسدر  06/04/1399مورخ  رانیا OAمنطقه  یجلسه شورا نهمینو  یصد و س

 ینواح ندگانیخدمتگزاران و نما ابیو اعضاء و حضور غ نیگزارش ماه قبل از رابط ی هیدییگرفتن تا OA یخدمات میقدم سوم و مفاه
 . افتیآرامش خاتمه  یدعا خواندنبا و به همراه سی دقیقه زمان اضافه،  13:30آغاز به کار کرد. جلسه شورا در ساعت 

: قرار شد تمامی کمیته ها و مسئولین اداری که گزارش عملکرد به شورا ارائه کنند، این گزارش عملکرد را قابل توجه خدمتگزاران شورا
 به صورت کتبی از قبل تهیه و به تعداد رابطین پرنیت کرده و در شورا ارائه کنند. 

)هر دو رابط(، اصفهان  نی، ساختار آنالرابط( کیرابط(، اراک ) کیتهران )هردو رابط(، خراسان )هر دو رابط(، فارس ): حاضر ینواح
 شورا حاضر شدند.   یجلسه در  ، گلستان )یک رابط(رابط( کیرابط(، گرمسار ) کیرابط(، کرمان ) کی)

 ات،ینشر دیتولکمیته کمیته وب سایت، کمیته آدرس ها،  کمیته کارگاه ها، کمیته اطالع رسانی،: حاضر یادار نیها و مسئول تهیکم
)هر دو خدمتگزار(، رابطین فرامنطقه )یک نفر رابط خزانه دار  ،یو سکه، گرداننده، نائب گرداننده، منش پیچ تهیترجمه، کم تهیکم

 راس ساعت در جلسه حاضر شدند.داخل ایران( 

 «ایران شورای های کمیته گزارش»

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

 و خرداد بهشتیارد یماهها ی، ط7رهجو و سنت و  دو کارگاه با عنوان رابطه راهنما یبرگزار( 1: کمیته گزارش خالصه

 .فوق نداشته یکارگاهها یدر برگزار ینهایکارگاه هز تهیکم (2

 ندارد :کمیته مشکالت

 ندارد: کمیته پیشنهادات
 

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

 اتمام کتاب برای امروز.: کمیته گزارش خالصه

 .درخواست واریز مبلغ باقیمانده برای کتاب برای امروز به این کمیته :کمیته مشکالت

 برای ماه بعد اطالع رسانی گردد. .مدت خدمت کمیته تمام شده :کمیته پیشنهادات
 

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

از امکان ارائه گزارش در این  پاره ای از مشکالت جهت دریافت ریز حساب و..متأسفانه به علت  :موقت کمیته گزارش خالصه

 ماه معذورم و در ماه آینده گزارش را شفاف اعالم خواهم کرد.

 ندارد: موقت کمیته مشکالت

 ندارد: موقت کمیته پیشنهادات

 

 : خط ماندگار -: رج کردخ -: تنخواه وب سایت: نام کمیته

 یبرا نستاگرامیصفحه ا کیفعال شده است و  ریمتأسفانه غ 19-دیکوو لیبه دل تهیکم نیا :موقت کمیته گزارش خالصه

ارائه خواهد  یشتریموارد ب یکه در گزارش بعد میو انجام امور آن هست یزیدر حال برنامه ر یمجاز یانجام در فضا یمعرف
 .دیریقرار بگ زیآن ن انیشد تا شورا در جر

 ندارد: موقت کمیته مشکالت

 ندارد: موقت کمیته پیشنهادات



2 

 

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

 خالصه( اری)بس تهیخالصه گزارش کم

هم از دست رفته  یتا امروز به تماس ها پاسخ داده شده. اگر تماس 139شماره  یپس از شورا 1399 بهشتیارد 12 خیتار از

 ی. امورردیبعد تماس بگ قهیدق یس میخواهیم شانیاز ا دهدیم رندهیرا به تماس گ یکامل اتیکه جزئ ریامگیباشد ضمن پخش پ

 که انجام شد:

 آنها.  نیآدرس جلسات آنال افتیدر یبرا یتماس با آدرس جلسات نواح -1

بانوان  یاختصاص یاز گروه ها ریاضافه شده به غ یها و گروه ها یو بروزرسان راتییتغ نیدرج روزانه آدرس جلسات با آخر -2

 منطقه. یدر کانال شورا

 لیبه دل اتیاعضا به خواندن نشر قیجهت تشو هیروزانه نشر یخالصه از بخش ابتدا ی)قسمت یبهبود یدرج روزانه آوا -3

 منطقه. ی( در کانال شوراهینشر نیدر ا اتیتمام نشر بایپوشش دادن تقر

 یکارگاه( در کانال شورا 1 نیآنال هیکارگاه و ناح 3کارگاه، تهران  1کردند )خراسان که درخواست  ینواح یدرج کارگاه ها -4
 منطقه.

 رامونیپ رانیپرخوران گمنام ا یمنطقه  یمحترم و گرداننده محترم شورا یاطالع رسان یها تهیبا کم یا تهیدرون کم -5

 با هر دو بزرگوار. یآدرسها و هماهنگ تهیمشکالت کم

 نفر. 1400از  شینفر به ب 1185کانال از  یتعداد اعضا شیافزا -6

به همراه آموزش به  ی: تهران، فارس و مرکزینواح یکنفرانس برا یفر طیجلسه در مح یحساب کاربر نیساختن چند -7

 محترم. یبنابر درخواست نواح یتهران و مرکز هیناح

 یتهران برا یآدرس ها تهیرابط محترم فارس، کم نیخراسان، همچن هیناح یمجاز یفضا تهیفراوان از کم یسپاسگزار -8

 .هیناح نیگزارش جلسات آنال نیتماس تنگاتنگ و مداوم بابت ارائه آخر

 .ینواح یبرا پیکنفرانس و اسکا یکنفرانس و آموزش فر یفر یآموزش لمیساخت ف -9

 : تهیو سواالت کم شنهاداتیپ مشکالت،

 (یو چه حضور نی)چه آنال راتشانییدر ارائه آدرس جلسات و تغ ینواح یبرخ یعدم همکار -1

بودن  زیفر ایهنگ و  اریبودن، بس یمیقد یلیبروزتر و با صفحه بزرگتر به دل یگوش کیآدرس ها به  یگوش رییدرخواست تغ -2
 پیکنفرانس، اسکا ی)همانند: تلگرام، واتس اپ، فر گرینرم افزار کنار هم د ای شنیکیو عدم امکان نصب همزمان چند اپل یگوش

 و ...(

 .گریکدیبا  تیآدرسها و وب سا تهیادغام کم شنهادیپ -3

 یرا لطفا شورا مشخص کند. ط یدفتر خدمات جهان تی( در وب سایو چه حضور ی)چه مجاز رانیثبت آدرس جلسات ا -4

 آدرسها هستند. ستیل افتیآماده در یبا سازمان جهان یهماهنگ
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 «ایران شورای نواحی گزارش»

 : خط ماندگار :مبلغ اهدایی هیأت آنالین: نام ناحیه

 و خرداد  بهشتیارد یدر ماه ها

  خیتار در

 (ی)اضطرار 24/02/13999بهشتیو ارد  18/02/13999بهشتی.ارد1

 (ی)اضطرار 21/03/1399و خرداد  15/03/1399.خرداد2

  قهیدق 1:30به مدت  15:00پنجشنبه هر ماه رأس ساعت  نیسوم در

 کنفرانس برگزار شده اند یفر طیدر مح که

 ***ندگانینما ئتی***خدمتگزاران ه

 – نیو آموزش آنال یبانیو پشت یاطالع رسان تهکمی –گرداننده، منشی، خزانه دار (  بی) گرداننده، نا یادار نیمسئول شامل
 گروه ها ندگانینما بیو نا ندگاننمای –با شورا  نیآنال نرابطی – اتیکارگاه و مسئول نشر تهکمی

   نیآنال هیجلسات ناح یدر هنگام برگزار 

 ن،یآنال ئتیه یاز گروه ها ندهینما  8:  1399ماه  بهشتیارد در

 شرکت داشته اند.  نیآنال ئتیه یاز گروه ها ندهینما 10:  1399خرداد ماه  در

 ***ندگانینما ئتیجلسه ه ی***نحوه برگزار

 1399 بهشتیارد گزارش

 .دیآغاز گرد 12آرامش و سنت ها  یبا خواندن دعا جلسه•

 گزارش جلسه قبل توسط منشی. خواندن•

 اعضاء توسط گرداننده. ابیو غ حضور•

 گروهی. نیب ندگانیگزارش نما ارائه•

 به صورت کتبی. یادار نیگزارش مسئول ارائه•

 به صورت کتبی. هاتهیگزارش کم ارائه•

  شنهاداتیپ ارائه•

 و خزانه شنهاداتیپ یبرا یریگ رأی•

 آرامش و خاتمه جلسه یدعا خواندن•

 1399خرداد   گزارش

 .دیآغاز گرد 12آرامش و سنت ها  یبا خواندن دعا جلسه•

 گزارش جلسه قبل توسط منشی. خواندن•

 اعضاء توسط گرداننده. ابیو غ حضور•

 ندگانیتوسط نما خدمتگزار انتخاب•

 اساسنامه بازخوانی•

 آرامش و خاتمه جلسه یدعا خواندن•

 ***ندگانی***گزارش نما

 :ندگانینما 1399 بهشتیارد گزارش

 نفر 25تعداد نفرات حاضر در جلسه  18/02/1399پنجشنبه  خیماه در تار بهشتیارد جلسه

 :ندگانینما بهشتیارد گزارش
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 یداشته اند و مشکالت گروه ها بررس تیماه رضا نیانجمن در ا امیجلسات در رساندن پ یبرگزار یحاضر از نحوه  یها گروه

 شد. یدگیرس شنهاداتیو به پ

 .دیبرگزار گرد یجلسه اضطرار 24/02/1399پنجشنبه  خیاز موارد در تار یبا توجه به ناتمام ماندن بعض و

 :ندگانینما  1399خرداد  گزارش

 نفر. 28تعداد نفرات حاضر در جلسه  15/03/1399پنجشنبه  خیخرداد ماه در تار جلسه

 نخواندند.  یگزارش ندگانیاز نما کی چیاساسنامه و انتخاب خدمتگزار ه یعلت بازخوان به

 .دیبرگزار گرد یجلسه اضطرار 21/03/1399پنجشنبه  خیاز موارد در تار یبا توجه به ناتمام ماندن بعض و

 و خرداد************ بهشتیارد یدر ماه ها یخدمات یها تهی************گزارش کم

 ***نیآنال هیناح یاطالع رسان تهی***گزارش کم

 1399 بهشتیارد گزارش

 : تیفعال سطح

 صورت گرفته  یاتهیبه صورت مستمر وکم تهیکم نیا تیماه ادامه فعال کی نیا در

 مورد درخواست به گروه ها یهاکمک ارائه

  نیآنال هیناح یدر کانال اطالع رسان یاطالع رسان نیهمچن

 ها و پنجشنبه شب هادردوشنبه شبOAجلسه همدالن   نیاز لغزش و همچن یجلسه جمعه شب بهبود یانداز راه

 .شودیبرگزار م نیجلسه در هفته کامال به صورت آنال 13 درکل

 کردم افتیتومان تنخواه در 200،000

 که بنده انتخاب بشوم بوده است. نیاز خدمتگزاران بوده قبل از ا یکی نترنتیپنج ماه ا نهیتومان هز 70،000

 تومان 130،000 مانده

 کارت دارم میدرمورد س شنهادیپ

 1399خرداد  گزارش

 نخواندند یاساسنامه و انتخاب خدمتگزار گزارش یعلت بازخوان به

 ***نیکارگاه آنال تهی***گزارش مسئول کم

 نیکارگاه : آقا ام تهی***مسئول کم

 1399 بهشتیارد گزارش

 نیآنال یهابه درخواست گروه نیآنال یآموزش یهاکارگاه یبرگزار

 شورا یمنطقه و نواح یکارگاه شورا تهیبا کم یهمکار

 1399خرداد  گزارش

 نخواندند. یاساسنامه و انتخاب خدمتگزار گزارش یعلت بازخوان به

 ***اتی***مسئول نشر

 1399 بهشتیارد گزارش

تهران )آقا  اتینداشتم و فقط چند مورد بود و من هم شماره مسئول نشر اتیارسال نشر یبرا یماه گذشته من تماس یط

 دادم. شانیداوود( را به ا

 : آقا جوادرانیمنطقه ا اتی*** مسئول نشر

 ها ارائه دادند:را به گروه شنهاداتیپ نیا

 را بخوانند. اتیاز نشر یقسمت اتینشر یمعرف یجلسات برگزار شده برا در•

 را در جلسه اعالم کنند. اتینشر یخط خدمات شماره•

 1399خرداد  گزارش
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 نخواندند. یاساسنامه و انتخاب خدمتگزار گزارش یعلت بازخوان به

 دار******گزارش خزانه

 1399 بهشتیارد گزارش

 :نیآنال یگروه ها ییاهدا

 ماه بهشتیدر ارد 724،000کل خزانه  جمع

 تومان از خزانه قبل در حساب مانده است. 910،000-

 تومان 1،634،000خزانه :  کل

 1399خرداد  گزارش

 نخواندند یاساسنامه و انتخاب خدمتگزار گزارش یعلت بازخوان به

 ***گزارش کار گروه پمفلت***

 یجلسات در فضا یها جهت مطابقت با برگزارپمفلت ینیبر بازب یمبن نیآنال هیناح یگروه ها ندگانیدر خواست نما یط

و پمفلت  باشدیها اقدام کردند که گزارش هر جلسه موجود مپمفلت یو بازخوان یتوسط اعضاء به بررس یکارگروه ن،یآنال
 گروه برسد. یاعضا دیگروه به تأئ یدر هر گروه در جلسات ادار دیبا یشنهادیپ یها

 1399خرداد  گزارش

 نخواندند یاساسنامه و انتخاب خدمتگزار گزارش یخوانعلت باز به

 دار***خزانه یبرا یریگ ی***رأ

 1399 بهشتیارد گزارش

o ماه نیا 764،000جمع کل خزانه 

o : تومان 910،000مانده از خزانه قبل 

o70،000 نترنتیا نهیجهت هز نیآنال یاطالع رسان تهیبه کم یتومان پرداخت 

 1399خرداد  گزارش

oانجام نشد. یریگ یخزانه رأ یاساسنامه و انتخاب خدمتگزار برا یعلت بازخوان به 

 ***موضوع جلسه***

 1399 بهشتیارد گزارش

 و مسائل گروه ها شنهاداتیپ یبررس

 بودند. یراض اریاز جلسات بس یبانیجلسات و پشت یگروه ها از روند برگزار یتمام

 1399خرداد  گزارش

 نیآنال هیناح ئتیاساسنامه ه یبازخوان

 نیآنال هیناح یآدرس ها تهیکم لیتشک

 آقا فرهاد به عنوان رابط انتخاب

 ئتیبه عنوان گرداننده ه اتیبانو آ انتخاب

 ئتیبه عنوان نائب گرداننده ه ایبانو رو انتخاب

 آدرس ها تهیبه عنوان مسوول کم هیبانو سم انتخاب

 آرامش. یجلسه با دعا خاتمه

************************ 

 باشد. یانجمن پرخوران گمنام م یمفهوم خدمات 12سنت و  12قدم  12بر اساس  نیآنال هیجلسات ناح فرمت

 ینود ، خواندن و نوشتن ، بهبود OAباشد ) فرمت  یم OA یشده  دیمختلف تأئ یبا فرمت ها نیآنال هیجلسات ناح یبرگزار

 از لغزش و ......(
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 برگزار خواهد شد. 15:00رأس ساعت  19/04/1399 خیدر روز پنجشنبه به تار ندهیآ جلسه

 :ندهیکار جلسه آ دستور

 طرح و برنامه تهیکم لیاساسنامه جهت تشک یو باز خوان می.تنظ1

 نیآنال هیناح نیها و رابط تهی.گزارش گروه ها و کم2

 جهت اعانه به شورا یریگ می.تصم3

 طرح و برنامه تهی.انتخاب خدمتگزار کم4

 نیآنال هیاساسنامه ناح ی.باز خوان5

 

 09185994374: خط ماندگار تومان. 114000: مبلغ اهدایی : اراکنام ناحیه

نبه در روز دو ش 15راس ساعت  رانیا 14 هیناح یحضور OA ندگانینما ئتیجلسه ه نیاول: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 دیرگردخرداد ماه شهر اراک برگزا 26
چند  یبرگزار( 3 در شهر همدان نیجلسه آنال کی یبرگزار( 2. در شهر اراک نیجلسه آنال کی یبرگزار (1دستاوردهای ما: 

 نیبه صورت آنال ندگانینما اتیجلسه ه یبرگزار( 4 در شهر قم نیجلسه آنال

 :  نداردمشکالت ناحیه
 : نداردپیشنهادات ناحیه

 

 09172049282: خط ماندگار تومان 200000: مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه

 . دیبرگزار گرد یخرداد بصورت حضور 30فارس شنبه  هیناح یجلسه شورا :ناحیه دستاوردهای و گزارش

 گرفته نشد. یوجدان گروه یو را ماتیو طبق اساسنامه تصم دیگروه به حد نصاب نرس ندگانینما تعداد

 .دیمنطقه اهدا گرد یبابت کمک به سبد شورا الیر ونیلیدو م مبلغ

 .دیگرد لیوجدان هر گروه تعط یشنبه و دوشنبه و جمعه با را یجلسه حضور 3زرد کرونا در فارس  طیطبق شرا و

 .کرددیکنفرانس برگزار م یفر یدر فضا 15:00ساعت  ریت 13شنبه  خیدر تار یحضور ریفارس بصورت غ هیشورا ناح جلسه
 ندارد  :ناحیه مشکالت

 ندارد : ناحیه پیشنهادات

 

 09156170790: خط ماندگار : مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه

 گزارش خاصی نیست. :ناحیه دستاوردهای و گزارش

 ندارد  :ناحیه مشکالت

 ندارد: ناحیه پیشنهادات

 "شورا ماه مرداد کار دستور"

انتخابات کمیته ترجمه و مسئول اداری خزانه دار دوم ( ب .امنا هیات انتخاب و اساسنامه بررسی( الف: پیشنهادات به رسیدگی
  .معوقه پیشنهادات به رسیدگیج( 

 "گزارش خاتمه"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1399 مرداد ماه 3ماه در  مرداددر  شورا بعدی جلسه

 ایران OAمنطقه  شورا منشی تشکر با


