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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

قدم  یصبح با خواندن دعا 09:00ساعت و از  فری کنفرانسدر  03/05/1399مورخ  رانیا OAمنطقه  یجلسه شورا چهلمینصد و 

آغاز  ینواح ندگانیخدمتگزاران و نما ابیو اعضاء و حضور غ نیگزارش ماه قبل از رابط ی هیدییگرفتن تا OA یخدمات میسوم و مفاه

 . افتیآرامش خاتمه  یدعا خواندنبا و به همراه سی دقیقه زمان اضافه،  13:30به کار کرد. جلسه شورا در ساعت 

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

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

)هر دو رابط(، اصفهان  نیآنال رابط(، ساختار کیرابط(، اراک ) کیتهران )هردو رابط(، خراسان )هر دو رابط(، فارس ): حاضر ینواح

 شورا حاضر شدند.   یجلسه در  گلستان )یک رابط(رابط(،  دورابط(، 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 تومان 45.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه کارگاه ها: نام کمیته

 رماهتی 19 شنبه: روز پنجیبرگزار خیتار) ستیک رسان امیو پ رسانی امیکارگاه با موضوع پ یبرگزار -1: کمیته گزارش خالصه

 .دیخوزستان برگزار گرد هیناح یو روابط عموم رسانی اطالع تهیکم یکارگاه با همکار نیا( 1399

 جلسه دو ها،کارگاه نیرابطه با ا در( 1399 رماهیت 25چهارشنبه : روز یبرگزار خیتار) 8کارگاه با موضوع سنت  یبرگزار -2

 برگزار شد. ای تهیو درون کم یو هشت جلسه هماهنگ گردانندگی آموزش

 نترنتیا نهیهز25000تلفن و  نهیهز 20000: تهیماه کم نیا کرد خرج -3

 ندارد :کمیته مشکالت

 ندارد: کمیته پیشنهادات

 

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

 شیرایو... کتاب دوازده قدم و دوازده سنت و یجلد و صفحه بند یو طراح یراستاریدر حال ترجمه و و: کمیته گزارش خالصه

 .میامروز هست یو کتاب برا دیجد

 ندارد :کمیته مشکالت

 ندارد: کمیته پیشنهادات

 

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

ضمن عذرخواهی بابت عدم ارائه گزارش کامل در ماه گذشته این گزارش برای رابطین ارسال  :موقت کمیته گزارش خالصه

شود.  یتومان م 136.134.659تومان که مجموعا  58.161.119 ینگیتومان، نقد 83.253.540 اتینشر یموجود .گردید

 تومان است. 6.599.403تومان که سود فروش  17.351.500ماه  نیفروش ا

 ندارد: موقت کمیته مشکالت

 ندارد: موقت کمیته پیشنهادات
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 : خط ماندگار -: خرج کرد تومان 150.000: تنخواه وب سایت: نام کمیته

 یدر دسترس قرار گرفتن انجمن برا یبرا. قرار گرفت تیمنطقه در سا یما گزارش شورا یدر ط :موقت کمیته گزارش خالصه

 در نظر گرفته شده. یصفحه ا کی نستاگرامیهمه در ا

 نی. کار اشودیفعال شده و بروز نم ریغ یعمال بخش آدرس جلسات حضور تهیکم نیکرونا ا لیبه دل: موقت کمیته مشکالت

 کمتر شده است. زین تهیکم

) مثل  ر؟یخ ایداشته باشد  تیانجمن فعال یمجاز یفضا طیکه در مح ردیبگ میشورا تصم -1: موقت کمیته پیشنهادات

 .تیآدرس ها و وب سا تهیادغام کم -2 و...( تریبوک، تو سیف نستاگرام،یا

 

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

 : تهیخالصه گزارش کم

هم از دست رفته باشد  یتا امروز به تماس ها پاسخ داده شده. اگر تماس 139شماره  یپس از شورا 1399 ریت 7 خیاز تار

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

 که انجام شد:

محقق نشد.  عتایکه طب ریخ یکردند و باق یمادگاعالم آ یکه فقط برخ ینواح یاز آدرس ها یا تهیدرخواست درون کم -1

 . ینفر از نواح کی یماه جلسه برگزار خواهد شد با حت نیاما ا

 .شدیاعالم م یآدرس نواح یها تهیکه توسط کم ییهایو بروزرسان راتییتغ نیدرج روزانه آدرس جلسات با آخر -2

 . یتیآدرس ها تک جنس هیجهت درج کل گریو بانوان از همد انیآدرس جلسات با عالمت آقا کیتفک -3

 لیبه دل اتیاعضا به خواندن نشر قیجهت تشو هیروزانه نشر یخالصه از بخش ابتدا ی)قسمت یبهبود یدرج روزانه آوا -4

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

منطقه  یمورد( در کانال شورا1شورا  یمحترم کارگاه ها تهیمورد، کم 1که درخواست شد )خوزستان  ییدرج کارگاه ها -4

OA رانیا. 

 افراد. تیبا گرداننده محترم جهت اعالم به اعضا جهت توجه به اختصاص جلسه به جنس یبا هماهنگ ریتصو کیدرج  -5

 نفر. 1459از  شینفر به ب 1400کانال از  یتعداد اعضا شیافزا -6

بنابر درخواست آن  ات،ینشر عیو توز دیمحترم تول تهی: کمیکنفرانس برا یفر طیجلسه در مح یساختن حساب کاربر -7

 محترم. تهیکم

جهت  ینواح نیا یگروه ها نیب ندهینما ایو  نیآنال نیبا مسئول یجهت ساخت گروه یاصفهان، مرکز یبا نواح یهمکار -8

 اطالعات تازه. افتیدر رکردید لیبه دل ینواح نیا یآدرسها یو حل مشکالت احتماال راتییتغ عتریسر افتیدر

 یکنفرانس به صورت متن یبابت آموزش جامع و کامل فر یدر کازرون به جهت سپاسگزار یموسسه خارج کیتماس از  -9

 یاطالعات یدوازده قدم یدر مورد انجمن ها شانیدر مورد سواالتشان که به ا شتریب ییراهنما افتیدر نیو همچن ییدئویو و

محله  نیدر ا یداشتند پس از کرونا در کازرون بتوان جلسات طیشرا شانیداده شد و قرار شد پرسش کنند که اگر مجموعه ا

 فارس برگزار کرد که قرار شد خبر دهند. هیناح یبرا

 : تهیو سواالت کم شنهاداتیپ مشکالت،

آدرس ها به یک گوشی بروزتر و با صفحه بزرگتر به دلیلی قدیمی بودن، بسیار هنگ و یا فریز بودن گوشی و عدم امکان درخواست تغییر گوشی  -۱
که از روز اول خدمت به دلیل این  نصب همزمان چند اپلیکیشن یا نرم افزار کنار هم دیگر )همانند: تلگرام، واتس اپ، فری کنفرانس، اسکایپ و ...(

 واتس اپ را حذف کرده ام. مشکالت نرم افزار

 پیشنهاد ادغام کمیته آدرسها و وب سایت با یکدیگر. -2
ثبت آدرس جلسات ایران )چه مجازی و چه حضوری( در وب سایت دفتر خدمات جهانی را لطفا شورا مشخص کند. طی هماهنگی با سازمان  -3

 جهانی آماده دریافت لیست آدرسها هستند.
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 -: خط ماندگار تومان 148.000: خرج کرد -: تنخواه موقت ثبت: نام کمیته

 خیدرتار هیصورتجلسه از سازمان ثبت شرکتها مؤسسات قوه قضائ مرتبه2وارسال  افتیدر -1 :موقت کمیته گزارش خالصه

شامل اداره پست  یها نهیجهت امضأ و پرداخت هز نیمؤسس تیاعضاء ه یبه آدرس تمام شتازیماه با پست پ نیفرورد19

 .ودفتر مؤسسه ثبت طرف قرارداد

 الزم. هیآن و برگشت آن به اداره ثبت شرکت ها مؤسسات قوه قضائ دییشده به وزارت کشور و تا دییارسال صورتجلسه تا -2

 .میهست (هی)ثبت در سامانه قوه قضائییانجام شده و منتظر جواب نامه نها یلحظه با هماهنگ نیمراحل تا ا یبه ذکر است تمام

 ندارد: موقت کمیته مشکالت

 ندارد: موقت کمیته پیشنهادات

 

 09109796130: خط ماندگار تومان 20.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: نام کمیته

 ینفر ممنوع م10از  شتریتجمع ب نکهیکرونا نظر بر ا یماریدهد به علت ب یم شنهادیپ تهیکم نیا :کمیته گزارش خالصه

 یگردد و خواهش م یبرگزار م نیو جلسات به صورت آنال میدر سراسر کشور نداشته باش یماه هم جلسات حضور نیباشد ا

 شود.کل حذف  یآدرس ها ستیکه منحل شده است گزارش شود تا از ل ینآنالی جلساتکنم 

 ندارد: موقت کمیته مشکالت

 ندارد: موقت کمیته پیشنهادات

 

 «ایران شورای مسئولین اداری گزارش»

 -: خط ماندگار : رج کردخ رابطین فرامنطقه: خدمتیپست 

 ، مابط فرامنطقه انجمن پرخوران گمنار 1399 رماهیگزارش ت :مسئولین گزارش خالصه

توسط ارتباط با دفتر خدمات  که قدم جهت دعوت گرداننده 12در مورد برگزاری کارگاه های  نیی آنال هیدرخواست ناح -1

 .فرامنطقه و گرداننده برگزار شد رابط و جلسات با حضور دیالزم انجام گرد یهماهنگ یجهان

 سیاطالع رسان کشور انگل با گرفته شد که یجهان 9با دفتر خدمات منطقه  یدر راستای برگزاری کارگاه خوزستان تماس -2

 .شد یمعرف نیعنوان مترجم جلسه به خانم جاکل به و رابط فرامنطقه دیالزم انجام گرد ی( هماهنگنی)خانم جاکل

، در راستای کمک به ترجمه ی نشریات دیگرد افتیدر یت جهانبه عنوان تنخواه از دفتر خدما تومان 42.000.000مبلغ  -3

OA .ایران 

 ندارد :مسئولین مشکالت

که  است بهتر شنهادیدر شورای منطقه به عنوان پ رییگ در راستای بهتر برگزار شدن نحوه ی رأی: مسئولین پیشنهادات

حق رأی  یشرکت و همگ رییگ محترم در روند رأی نیرابط نیها و هم چن تهیتمام اعضای شورا اعم از خدمتگزاران کم

 .داشته باشند
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 -: خط ماندگار -: تنخواه رانخزانه دا: خدمتیپست 

جمعا تومان  180.000تومان و گرمسار  200.000ناحیه گرگان تومان به همراه واریزی  8.650.000مانده ماه قبل : خالصه گزارش

تومان برای امور ثبت و مجوز انجمن به کمیته  2.500.000تومان برای کمیته ترجمه و  6.500.000که مبلغ  تومان 9.030.000

 تومان. 30.000نهایی موقت ثبت پرداخت شد. مانده 

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

  
هادریافت هاپرداخت  تومان   تومان توضیحات  تومان 

 1.433.000 مانده خزانه  4.000.000 (گوشی تلفن)درس آ  200.000 بندرعباس

       159.000 خوزستان 

       50.000 البرز

       1.000.000 اصفهان

       1.000.000 تهران

       180.000 گرگان

       2.400.000 نالینآ

       100.000 خراسان

       200.000 ناشناس

       30.000 قبلمانده 

000334.5. جمع کل     4.000.000 جمع کل  
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 «ایران شورای نواحی گزارش»

 : خط ماندگار :مبلغ اهدایی هیأت آنالین: نام ناحیه

 خیبه  تار رماهیپنجشنبه ت نیکه در در سوم ریدر ماه ت رانیا نیآنال هیناح ندگانینما ئتیه ۀبرگزار شد یجلسه  گزارش

 استبرگزار شده کنفرانسیفر طیدر مح قهیدق 1:30به مدت  15:00رأس ساعت  19/04/1399

 ***ندگانینما ئتی***خدمتگزاران ه

 -نیو آموزش آنال یبانیو پشت یاطالع رسان تهکمی –گرداننده، منشی، خزانه دار (  بی) گرداننده، نا یادار نیمسئول شامل

 هاگروه ندگانینما بیو نا ندگاننمای –با شورا  نیآنال نرابطی – اتیکارگاه و مسئول نشر تهکمی –ها و آدرس تیسا تهیکم

 شرکت داشته اند. نیآنال ئتیه یهااز گروه ندهینما  9،  1399ماه  ریدر ت نیآنال هیناح ئتیجلسه ه یدر هنگام برگزار 

 نفر   39نفرات حاضر در جلسه  تعداد

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

 .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•

 ***ندگانی***گزارش نما

و  یها بررساند و مشکالت گروهداشته تیماه رضا نیانجمن در ا امیجلسات در رساندن پ یبرگزار یحاضر از نحوه  یهاگروه

 شد. یدگیرس شنهاداتیبه پ

 ************ریدر ماه ت یخدمات یها تهی************گزارش کم

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

 : تیفعال سطح

 دو جلسه یکنفرانس ط یآموزش فر-1

 ماه نیدر ا یاتهیدو درون کم یالزم وبرگزار یهایهماهنگ-2

   تهیکم نیا یرو شیدر پ یکارها

 یآموزش اطالع رسان یشدن برا ایمه

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

 نیکارگاه : آقا ام تهی***مسئول کم

 90گروه اتحاد  یبرا نیآنال یآموزش یهاکارگاه یبرگزار

 قدم 12 یهفتگ یهاکارگاه

 ***اتی***مسئول نشر

- 

 آدرس ها*** تهی***گزارش کم

 هیآدرس ها : بانو سم تهی***مسئول کم



6 
 

 روز بعد در کانال قرار گرفته است.  یهاماه هر شب آدرس یط در

 یهاکارگاه ن،یآنال هیناح یهفتگ یهابه خدمتگزار، کارگاه ازیاعالم ن یهاها، درخواستگروه راتییاعم از تغ گرید یهاهیاطالع

 خوزستان و... در کانال قرار گرفت.

 . گرددیو بهروز اعالم م رضای: علتهیکم نیا یو مطابق با اساسنامه بازوها تهیکم نیتوجه به انتخاب ا با

 نیآنال هیو مربوط به ناح شدیم راتییکه اعالم تغ ییهاداشته و آدرس یهمکار رانیا یشورا یهاآدرس تهیماه با کم یط

ها به  گروه نیاز ا یکه برخ نیبودند و با توجه به ا نیآنال هیکه خارج از ناح ییهاگروه ریسا زیو ن دیالم گرداع شانیبود به ا

شده و  افتیگروه هست، تجربه در نیب ندهینما یو معلوم نبود که چه کس گرفتندیم اسطور همزمان چند نفر مختلف تم

 راتییمنطقه تغ یشورا یهاآدرس تهیخودشان به کم هیناح یهاآدرس تهیافراد خواسته شد توسط کم نیاز ا جهیدر نت

 شدیم زین نیآنال هیناح یهاآدرسکه شامل  دهندیقرار م شانیکه ا ییهااطالع داده شود و سپس کل آدرس شانیهاآدرس

 در کانال قرار داده شد .

 
 دار******گزارش خزانه

oتومان 2،361،000به شورا :  ییاهدا 

 ***گزارش کار گروه پمفلت***

 ***موضوع جلسه***

 هاو مسائل گروه شنهاداتیپ یبررس

 بودند. یراض اریاز جلسات بس یبانیجلسات و پشت یها از روند برگزارگروه یتمام

 آرامش. یجلسه با دعا خاتمه

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

 .باشدیانجمن پرخوران گمنام م یم خدماتمفهو 12سنت و  12قدم  12بر اساس  نیآنال هیجلسات ناح فرمت

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

 از لغزش و ......(

 برگزار خواهد شد. 15:00رأس ساعت  15/05/1399 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 نیو رابط هاتهیها و کم.گزارش گروه2

 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

مرکزی با توجه به حد نساب نرسیدن و عدم حضور برخی  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 خدمتگزاران و برخی رابطین تشکیل نشد بنابراین گزارشی هم نیست.

 :  نداردمشکالت ناحیه

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

 که  دیکنفرانس برگزار گرد یفر یفارس در فضا هیناح یجلسه شورا رماهیت 28شنبه  خیدر تار :ناحیه دستاوردهای و گزارش

 لیتعط قهیدق 15جلسه پس از  و نکرد تیجلسه را حما یا ندهینما چیو ه مینفر از خدمتگزاران حاضر بود 4فقط  متاسفانه

هم جلسه  یمجاز یشده و در فضا لیما تعط یجلسات حضور متاسفانه. میدار فارسدر  یخال یپست خدمات 5. اعالم شد

گروه  3 سبد. شوندیکنفرانس برگزار م یبجز جلسه شنبه ها فرمت نود روز و دو جلسه جهرم که در فر شودیبرگزار نم

 . میکن تیسبد ساختار را حما میخاطر نتوانست نیبه هم گرددیم تیحما فینامبرده هم ضع

 زحمات همه دوستان سپاسگزارم از

 میدار فارسدر  یخال یپست خدمات 5  :ناحیه مشکالت

 ندارد : ناحیه پیشنهادات

 

 09156170790: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه

قدم  یبا خواندن دعا 15ساعت  02/05/1399 خیدر تار خراسان هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه :ناحیه دستاوردهای و گزارش

 . ساعت جلسه بسته شد میبعد ن نیخدمتگزاران و رابط بودن چند تن از بیغا لیسوم آغاز شد. اما بدل

.کرونا طیو بخاطر شرا میخراسان ندار هیدر ناح یحضور جلسه. هزار تومان 100خراسان به خزانه شورا مبلغ  هیناح یزیوار

و  ستین گهیخاص د گزارش. گرددیبطور مرتب و منظم برگزار م کنفرانس یبصورت فر یمجاز جلسات. باشدیم لیتعط

 .زحمات تمام دوستانز ا ممنون

 ندارد  :ناحیه مشکالت

 ندارد: ناحیه پیشنهادات

 

 09139962186: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی کرمان: نام ناحیه

و بلوچستان که  ستانیکرمان وس هیپرخوران گمنام ناح ندگانینما تیأجلسه ه نیچهل وهفتم :ناحیه دستاوردهای و گزارش

مبتال شدن  کرونا و روسیشدن و ریگه قرمز و هم تیبرگزار شود به علت وضع یبه صورت حضور رماهیت20 خیقرار بود در تار

به حد نصاب  لیباز هم به دل نینالآ تبه صور یبر برگزار یمبن یریگ میبعد از تصم از خدمتگذاران برگزار نشد و یبرخ

اطالع  تهیکم کارگاه ها و تهیانتخاب خدمتگذاران کم یبرا یقبل یرغم اطالع رسان یعل برگزار نشد و ندگانینما دنینرس

 .موکول شد ندهیآانتخابات به ماه  نیتدارکات ا و اتینشر تهیوکم یرسان

 ندارد  :ناحیه مشکالت

 ندارد: ناحیه پیشنهادات

 

 09384195980: خط ماندگار تومان 50.000: مبلغ اهدایی البرز: نام ناحیه

 .شد لیتشک یصورت حضوربه 27/4/99 خیدر تار ندگانینما ئتیجلسه ه :ناحیه دستاوردهای و گزارش

 ندارد  :ناحیه مشکالت

 ندارد: ناحیه پیشنهادات
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 09109796123: خط ماندگار تومان 50.000: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه

 کنفرانس  یفر یمجاز یدر فضا 99 رماهیت 20 خیتهران در تار ندگانینما ئتیه 145جلسه  :ناحیه دستاوردهای و گزارش

شورا  نیالبدل و رابط یعل ای ندگانیخدمتگزاران و نما وتمام ارامش شروع بکار کرد ینفر با دعا26با 9راس ساعت  جلسه

 .نمودن انیهر کدام شفاف گزارش خود را ب تهیکموپر رنگ داشتن  یحضور

 .نشده هنوز چاپ زیرا اعالم و فرمودن کتاب پره یموجود اتینشر تهیکم

 پنجشنبه. شودیبرگزار م 19تا  17قدمها از ساعت  یاصول روحان هرپنجشنبه. کننیکارگاهها دوجلسه در هفته برگزار م تهیکم

 .جشن دوازده قدم گرفته شد رماهیت 26

جوابش و دهیقرار شد سه سوال را از شورا پرس نمودن و تعقرا ئتیکه گزارش شورا را در صحن ه نیرابط یبعد گزارش

 بازگردانند. ندگانینما تیمحترم ه یاعضا یرابرا

 نیما اول میرا باال ببر خود یفرمت نوجوانان تا دانش و اگاه یکالسها یشود برا لیتشک یدورن گروه یا تهیکم نکهیا  -1

ما  اریدارند در اخت یاگر اطالعات میفرا منطقه بخواه زانیبودن از عز پاسخگو یبرا میندار یکاف یتجربه مان است و آگاه

 .بذارن

 .اگاه ساختن خدمتگزاران یبرا یدرون گروه تهیکم-2

 ؟کارکاهها ضبط بشود شودیم ایآ -3

 .شورا داشتن یبرا ییاهدا 1.000.000که از طرف ساختار  خزانه دارگزارش خدمتگزار  نیهفتمو

 ندارد  :ناحیه مشکالت

 ندارد: ناحیه پیشنهادات

 

 "شورا ماه مرداد کار دستور"

 شد. انتخاب کمیته ترجمه و ویراستاری: ابوالفضل با اکثریت آرا انتخاب -1

 انتخاب خزانه دار دوم: مهرداد با اکثریت آرا انتخاب شد. -2

 پیشنهاد تشکیل کمیته مجازی با اکثریت آرا تصویب شد. -3

 تشکیل کارگروه برای اساسنامه پیشنهادی کمیته مجازی با نقطه پاسخگوی علیرضا انتخاب گردید. -4

 "شورا ماه شهریور کار دستور"

 که متعاقبا در کانال تلگرام درخواست خدمتگزاران اعالم میگردد. ران شورای منطقه ایرانانتخابات و تغییر خدمتگزا

 

 "گزارش خاتمه"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1399 ماه شهریور 7در  شورا بعدی جلسه

 ایران OAمنطقه  شورا منشی تشکر با


