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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 یصبح با خواندن دعا 09:00ساعت و از  فری کنفرانسدر  14/06/1399مورخ  رانیا OAمنطقه  یجلسه شورا چهل و یکمینصد و 

 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 

: 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  (یک رابط) و خوزستان گلستان )یک رابط(رابط(،  دورابط(، کرمان ) کی)

 تهیترجمه، کم تهیکم ات،ینشر دیتولکمیته کمیته آدرس ها،  کمیته کارگاه ها، کمیته اطالع رسانی،: حاضر یادار نیها و مسئول تهیکم

 راس ساعت در جلسه حاضر شدند. دو خدمتگزار(، هر دو رابطین فرامنطقه )هرخزانه دار  ،یو سکه، گرداننده، نائب گرداننده، منش پیچ

 «ایران شورای های کمیته گزارش»

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

منطقه  یمحرام شورا ینواح تیتلفن همراه و حما یگوش دیوجدان جهت خر یضمن سپاس بابت را: تهیخالصه گزارش کم

 کیشد که مبلغ آن همراه با  یداریخر "تومان 3150000"به مبلغ  A11سامسونگ  یعدد گوش کی تهیکم نیاز ا رانیا

 "تومان 3220000"به مبلغ  آنکه جمع  "تومان 20000"به مبلغ  شیو حفاظ صفحه نما "تومان 50000"حفاظ به مبلغ 

گزارش کامل آن توسط خزانه دار ارائه خواهد شد، به  نیشده است. همچن هیخزانه دار محترم ته یشده است و با همکار

از  یتا امروز به تماس ها پاسخ داده شده. تماس ها 140شماره  یپس از شورا 1399امراداد  4 خیاز تار رساندیاستحضار م

 که انجام شد: یتماس گرفته شده و پاسخ داده شده است. امور ددست رفته هم مجد

 کیتفک -2. شدیاعالم م یآدرس نواح یها تهیکه توسط کم ییهایو بروزرسان راتییتغ نیدرج روزانه آدرس جلسات با آخر -1

 تهیتماس کماطالعات  نی. همچنیتیآدرس ها تک جنس هیجهت درج کل گریو بانوان از همد انیآدرس جلسات با عالمت آقا

 هیروزانه نشر یخالصه از بخش ابتدا ی)قسمت یبهبود یدرج روزانه آوا -3 که کمک به تماس اعضا کرد. امیهر پ انیدر پا

 OAمنطقه  ی( در کانال شوراهینشر نیدر ا اتیتمام نشر بایپوشش دادن تقر لیبه دل اتیاعضا به خواندن نشر قیجهت تشو

محترم  هیمورد، ناح3شورا  یمحترم کارگاه ها تهیمورد، کم 2 نیمحترم آنال هیدرخواست شد )ناح یدرج کارگاه ها -4 . رانیا

سبد سنت  تیسنت هفتم و حما ری: الف( تصوهیو اطالع ریدرج دو تصو -5 .رانیا OAمنطقه  یمورد،( در کانال شورا2تهران 

 ییآدرس ها ریاست و سا یرسم یدرج شده در کانال تنها آدرس ها یآدرس ها نکهیبر ا دی. ب( تأکیهفتم در جلسات مجاز

کانال از  یتعداد اعضا شیافزا -6 (.یاز مشکالت در نواح یپاره ا لی)به دل ستین OAشود مربوط به  یاعالم م یکه شخص

 هیمحترم فارس، ناح هی: ناحیکنفرانس برا یفر طیجلسه در مح یساختن حساب کاربر -7 نفر. 1610از  شینفر به ب 1459

 نیدر واتس اپ با مسئول یتهران و فارس جهت ساخت گروه ،یخراسان، اصفهان، مرکز یبا نواح یهمکار -8 محترم اصفهان.

 ینواح نیا یآدرسها یو حل مشکالت احتماال راتییتغ عتریسر افتیجهت در ینواح نیا یگروه ها نیب ندهینما ایو  نیآنال

 کسانی یبرا 8اعالم شده در بند  یدر نواح OA یگروه ها انیوحدت م جادیا -9 طالعات تازه.ا افتیدر رکردید لیبه دل

 انجمن پرخوران گمنام. یلوگو یساز

 : تهیو سواالت کم شنهاداتیپ مشکالت،

 .گریکدیبا  تیآدرسها و وب سا تهیادغام کم شنهادیپ -۱

با سازمان  یهماهنگ یرا لطفا شورا مشخص کند. ط یدفتر خدمات جهان تی( در وب سایو چه حضور ی)چه مجاز رانیثبت آدرس جلسات ا -2
 آدرسها هستند. ستیل افتیآماده در یجهان
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 09905345741: خط ماندگار -: خرج کرد -: تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته

تومان که  125000خراسان  هیتومان و فروش به ناح 797000و سگه  پیچ تهیکم یقبل یموجود: کمیته گزارش خالصه

 تومان است.  922000و سکه  پیچ تهینزد کم یجمع نقد

و کسر  یجهان پیطرح چ شهیساخت کل نهیتومان هز 720000کسر مبلغ  922000و سکه  پیچ تهینزد کم ینقد جمع

خزانه )هر  و سکه به پیتومان پرداخت سود فروش چ 25000ها و کسر مبلغ  شهیکل یطراح نهیتومان هز 32000مبلغ 

 تومان. 145000 ییتومان( مانده نها100 پیچ

روز، 30مقطع ساخته شده خوش آمدگو، 8که در  یدر هر مقطع پیهر چ یبرا شهیساخت کل نهیتومان هز 90000 مبلغ

 سال. 2ماه و 18سال، 1ماه، 6ماه، 9روز، 60

 ندارد :کمیته مشکالت

 ندارد: کمیته پیشنهادات

 

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

 نیشارژ ماه قبل به حساب ا نهیهز -2. شد نهیتومان هز 20.000  یرسان اطالع فلتچاپ پم یبرا -1 :کمیته گزارش خالصه

 دوستان یبنا به درخواست بعض تهیکم نیاستفاده نشود. ا یاطالع رسان یورزمه قبل 31428ازثبت  -3. نشده ختهیر تهیکم

 یحضور یبرگزار به طرف دیشورا با -4. نهاد دارد مردم بتثبا شماره  OA ثبت ازبهیجلسه ن یراه انداز یسقز برا در یبهبود

 . برگزار نشود ییقرمز کرونا عتیمناطق کشور به علت وض در یجلسات حضور -5. وزارت بهداشت برود یپرتوکلها تیرا با

 ندارد: موقت کمیته مشکالت

 ندارد: موقت کمیته پیشنهادات

 

 «ایران شورای مسئولین اداری گزارش»

 -: خط ماندگار تومان 220000: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی

 ریغ OA دی( نامه جلسه جد9منطقه ) OA سیجلسات تازه تاس یاز طرف خدمتگزار هماهنگ -1 :مسئولین گزارش خالصه

ورد آن  لیبخش انجام شد و فا نی.ترجمه ا ردیقرار گ یدفتر خدمات جهان اریترجمه شد. تا در اخت یمتصل به ساختار فارس

 به لیدر صورت تما .گردد یامسال به صورت مجازی برگزار م 9منطقه  انهیسال شیهما -2 .قرار گرفت 9ر منطقه  ایدر اخت

 .دیاطالع ده 9گذار منطقه  خدمت شود به یبرگزار م 2020اکتبر  30و  29و  15 خیکه در تار شیهما نیدر ا شرکت

تا  شیشرکت در هما برای خواهد کرد. مهلت ثبت نام OAبه تک تک گروه ها  یکمک بزرگ شیهما نیبه ا ندهیارسال نما

 آوای اتینشر تیرا یاز بخش فرا منطقه در خواست کردند که متن کپ اتینشر دیتول تهیکم -3 باشد. یدسامبر م 30

 میو تنظ هیته -لقمه  دیجد ناولی برداشتن از قبل – سالم وزن حفظ – زیبه پره بندیپای –برنامه بهبودی  کی –بهبودی

جهت راهبرد ها برای  میداشت 9از بخش منطقه  یلیمیا -4 جدید لحاظ گردد. PDF در اتیشود و برای چاپ مجدد نشر

 طیتوانند در صورت شرکت شرا یچگونه اعضا م نکهیو ا یهای خدمات ئتیچه برای ه و گروه های مجازی چه برای گروه ها

 . )جهت دیهفته برگزار گرد 13 یقدم که ط 12برای کارگاه  نیهمکاری با گروه آنال -5. خود را حفظ کنند یشخص میحر و

گرداننده کارگاه سنت  یدر خصوص معرف رانیکارگاه ها ی ا تهیهمکاری با کم -6 ننده کارگاه(.گردا یو پاسخ و معرف پرسش

 نهم.
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 «ایران شورای نواحی گزارش»

 09109796123: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه

گروهها و خدمتگزاران برگزار  ندگانیمرداد ماه با حضور نما 17 خیدر تار ندگانینما ئتیجلسه ه :ناحیه دستاوردهای و گزارش

 لیدوبار کارگاه تشک یا هفته. شودیم لیتشک یمجاز یدر فضا یموجود همگ طیدر تهران بخاطر شرا یحضور جلسات. شد

 -1. ه خدمتگزاران محترم جوابگو باشندمطرح شده ک دوسئوال. رسدیکه توسط اطالع رسان به اطالع تمام گروهها م شودیم

  ؟امکان ضبط کارگاهها هست ایآ-2 ؟است لیبه چه دل ستیماه است موجود ن 7از  شیب که زیتاب پرهک

که  یدر سطح گروهها اعالم کنند که دوستان ندگانیتقاضا کردند تا نما ندگانیدر ادامه گرداننده محترم ساختار از نما و

 ه.خدمتگزاران هم اعالم شد طیخدمتها در صحن شورا حضور داشته باشند و شرا افتیدر یدارند برا لیتما

 ندارد  :ناحیه مشکالت

 ندارد: ناحیه پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی آنالین: نام ناحیه

 نیدر ماه مرداد که در در سوم رانیا نیآنال هیناح ندگانینما ئتیه ۀبرگزار شد یگزارش جلسه  :ناحیه دستاوردهای و گزارش

 .استبرگزار شده کنفرانسیفر طیدر مح قهیدق 1:30به مدت  15:00رأس ساعت  16/05/1399 خیپنجشنبه مردادماه به  تار

 ***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

 نیآنال ئتیه یهااز گروه ندهیو نائب نما ندهینما  14،  1399در مرداد ماه  نیآنال هیناح ئتیجلسه ه یدر هنگام برگزار 

 .نفر 38نفرات حاضر در جلسه  تعداد شرکت داشته اند.

 ***ندگانینما ئتیجلسه ه یبرگزار***نحوه 

 ابیحضور و غ -3 واندن گزارش جلسه قبل توسط منشی.خ -2 .دیآغاز گرد 12آرامش و سنت ها  یجلسه با خواندن دعا -1

ارائه  -6 به صورت کتبی. یادار نیارائه گزارش مسئول -5 گروهی. نیب ندگانیرائه گزارش نماا -4 اعضاء توسط گرداننده.

آرامش و  یخواندن دعا -9 و خزانه شنهاداتیپ یبرا یریگ یرأ -8  شنهاداتیارائه پ -7 به صورت کتبی. هاتهیگزارش کم

 خاتمه جلسه

 ***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

 ندارم. یماه گزارش نیا یبرا

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

 نیکارگاه : آقا ام تهی***مسئول کم

 قدم 12 یهفتگ یهاکارگاه

 ***اتی***مسئول نشر

- 

 آدرس ها*** تهی***گزارش کم
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 هیآدرس ها : بانو سم تهی***مسئول کم

 :تهیکم گزارش

 مربوط به جلسات  یها هیاطالع نیطور منظم در کانال قرار گرفت همچن( آدرس جلسات شب قبل بهالف

 در کانال  هاهیو درج اطالع رانیا یشورا یهاکارگاه تهیها و کمآدرس تهیبا مسؤول کم ی( هماهنگب

 دار*****گزارش خزانه*

o تومان 1،077،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 یمفهوم خدمات 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  20/06/1399 خیدر روز پنجشنبه به تار ندهیآ جلسه

و  هاتهیها و کمگزارش گروه -2 طرح و برنامه تهیکم لیاساسنامه جهت تشک یو باز خوان میتنظ -1 :ندهیکار جلسه آ دستور

اساسنامه  یخوانباز  -5. طرح و برنامه تهیانتخاب خدمتگزار کم -4. جهت اعانه به شورا یریگ میتصم -3. نیآنال هیناح نیرابط

 .نیآنال هیناح

 

 "شورا ماه شهریور جلسه انجام شده در رای گیری ها و امور"

 .گرداننده مهران، نائب گرداننده حمید و کمیته تولید نشریات جواد انتخاب

 "شورا ماه مهر کار دستور"

چیپ و سکه، کارگاه ها، مسئولین اداری )منشی، خزانه دار و رابطین فرامنطقه(، انتخابات کمیته های )اطالع رسانی،  انتخابات

که متعاقبا در کانال تلگرام درخواست  و تغییر خدمتگزاران شورای منطقه ایران توزیع نشریات( کمیته وب سایت، کمیته

 خدمتگزاران اعالم میگردد.

 

 "گزارش خاتمه"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1399 ماه رمه 4در  شورا بعدی جلسه

 ایران OAمنطقه  شورا منشی تشکر با


