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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای قدم  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  04/04/1400ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینمیک پنجاهصد و 
نواحی آغاز به کار کرد. رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  ،گزارش ماه قبل از رابطین دیهگرفتن تایی OAسوم و مفاهیم خدماتی 
 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:20جلسه شورا در ساعت 

و  علی(، اصفهان ) و حمید فرهاد(، ساختار آنالین ) بهمن) مرکزی، (حمید و علیرضاراسان ) خ ،خوزستان )رضا و حامد(:حاضر نواحی
شورا حاضر ی جلسهر دو گیالن )نازی(  (محمدرضا و بهروز تهران )  (،آزاده ، البرز )گلستان )محمد( ،(رسول) آذربایجان شرقی(، بهمن

 شدند. 

)احسان و  فرامنطقه ین، رابط)محمدرضا ز( نائب گرداننده ،و ویراستاری )ابوالفضل( : کمیته ترجمهو مسئولین اداری حاضر هاکمیته
و کمیته توزیع  )جواد( ، کمیته تولید نشریات)رویا( ، اطالع رسانی)ثریا( کمیته موقت ثبت ،)سوزان و مهرداد( داران، خزانهدانیال(
 در جلسه حاضر شدند.)علیرضا(  هاآدرسفضای مجازی و کمیته و  )مهری( نشریات

 «ی شورای ایرانهاگزارش کمیته»

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه هافضای مجازی و آدرس: نام کمیته
 و آزاده منصوره، زینب، رسول : نوید، فرشاد،بازوها

صه گزارش کم ضا تهیکم گزارش :تهیخال ستحضار مو آدرس یمجاز  یف ساندیها را به ا سخ به تماس -1 :ر ها، درج روزانه پا
صه آوا سات بروز، درج روزانه خال شورا منطقه ا ،یبهبود یآدرس جل شده  یهاامی، درج پ150 رانیدرج گزارش  ست  درخوا

انجمن  تیو درج گزارش در وب ستتا رانیا OAمنطقه  یمحترم: خوزستتتان و...( در کانال شتتورا ی)نواح هاتهیو کم ینواح
شر  هاستپ یدرج برخ تاینها ستاگرامیدر کانال و ا اتیاز ن ضا شیافزا -2. ن نفر به حدود از 2650کانال تلگرام از  یتعداد اع

ستاگرامینفر و دنبال کنندگان ا2700 صب اپل2508از  شینفر به ب2320از  ن نفر و 200انجمن، از کافه بازار  شنیکینفر. تعداد ن
سه برا یبرگزار  -3 نفر.37 کتیاز ما شد ول هیناح یجل ستان بندرگناوه انجام  شهر شهر،  ضا و  تیعدم حما لیبه دل یبو اع

سه تا پا یمطابق را ضا جل ستان تعط انیوجدان اع شد بهبودمیشد تا ک لیتاب ضا ر شا یاع  -4 شود. ییکردند مجدد بازگ
اومده به همراه  شیمشتتکالت پ رویو آدرستتها( پ یمحترم البرز )گرداننده، خزانه دار و اطالع رستتان هیجلستته با ناح یبرگزار 

شورا.  سات مجاز  هیثبت کل -5نائب گرداننده  سادر  یآدرس جل س یسازمان جهان تیوب  آنها پس از درج جهت  یو برر
ضا به انجمن به ترت یورود -7 فرامنطقه. نیرابط یبرا لیمیا جادیا -6 بودن. حیصح سا بیاع سان امیپ ت،یوب  نفر به  یر
ستاگرامینفر، ا سه با متول یبرگزار  -8و تلگرام.  ن سل یجهان 10و  9منطقه  انیجل ( و وزلندی)ن ایشی(، التونانی) یکی)بانوان وا

درون  کی جادیو آدرس بوده و ضمن ا یمجاز  یفضا تهیکه در کم یموارد و مشکالت ی( حضور داشتند( براسلندیگودرو )ا
 فرامنطقه انجام شد. نیبا کمک رابط یاتهیکم
از  درختتواستتتتت  -2 نام مستعار شرکت کنند.  ایحضور در جلسه از نام خود  یدرخواست از اعضا برا -1 :تهیکم شنهاداتیپ

ش گروه فقط در روز و ساعت گروه  یدیشرکت کنند و با آ یشخص یدیجلسات که در جلسات فقط با آ یهاهاستو یمن
ادغتتتتتتام  -4 استور در صورت موافقت شورا. یپل یبه گوگل شنیکیافزودن اپل یدالر برا25درخواست مبلغ  -3 شرکت کنند.

 .تهیکم نیشده توسط ا هیته یجهت حضور در شورا مطابق الگو ینواح یرخب
شورا و  یهاکارگاه تهیتوسط کم یمجاز یفضا تیکارگاه با موضوع امن یبابت درخواست برگزار  یر یگیپ –1 :تهیکم مشکالت

بخش  یانداز راه یبرا ینترنتیدرگاه ا افتیشتماره حستاب جهت در  کیدرخواستت  -2 اعضتا. یجهت آگاه یاطالع رستان
 تیاعضا جهت حما زیوار  یشماره حساب و درگاه برا نیاستفاده از ا نیهمچن -3 اعضا. ازیمطابق ن نیآنال اتیفروش نشر 

 تیدر سا شانهیهستند گزارش ناح لیکه ما ینواح -4 وجود دارد( یجهان یهاتیسبد سنت هفتم. )در تمام وب سا یمال
 reports@oair.irاقدام و گزارش خود را به  ودشیتمام م oair.irخود که با @ هیمخصوص به ناح لیمیا قیدرج شود از طر 

کانال تلگرام،  ت،یارائه کنند. وب سا نیانجمن را به تازه واردمیرس یهااعالم شود که آدرس یلطفا در نواح -5 ارسال کنند.
طور مثال . به دانندیم OAشتتکل گرفته که خود را منتستتب به  ییهاانجمن یبه تازگ -6 استتت.میو... که رستت نستتتاگرامیا

ستر  یهابرگه ست برگزار  یگمنام که حت نترنتیمعتادان به ا یبرا گریانجمن د کی( و GSAگمنام ) یخاک  OAقدم  یدرخوا
 کنند. افتیخودشان وصل و خدمات در  یبا سازمان جهان ستیبایانجمن رو داشتند که اعالم شد که م نیا یبرا
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 -: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
 اتیثبت انجمن در سامانه اداره  مال -2. تیمرتبه  جهت گرفتن پروانه فعال2حضور در وزارت کشور -1 :خالصه گزارش کمیته

 . سربرگ یطراح -3
 .نظارت ئتیجهت ارائه به ه یبا آدرس دفتر مرکز  هاچاپ سربرگ -2. یداشتن دفتر مرکز  -1 :تهیکم شنهاداتیپ
 

 09109796130: خط ماندگار تومان572.000: خرج کرد تومان 600.000: تنخواه اطالع رسانی: کمیته نام
 هرانهم ،اتی، آمعصومه: بازوهای کمیته

با ما  OAثبت  نهیکه در زم یارگان دولت 7 یگرداننده شورا برا بینا یبا هماهنگ رنامهیتقد ی هی( ته1 :خالصه گزارش کمیته
 یو بررس ینواح یا تهیدرون کم ی(برگزار 3 خردادماه  19 خیتار  یحرفه ا یآموزش دفترچه اطالع رسان (2 نمودند. یهمکار 

به  یتماس تلفن 6 افتیدر (5ماه   ریت 2میو روابط عمو یاطالع رسان یا تهیدرون کم ی( برگزار 4خرداد ماه  26مشکالت 
گرداننده اصفهان ،  بیمنصور نا ی: آقاینواح یا تهیدرون کم یحاضر در جلسه  یاعضا (6 اطالع رسان یشماره خدمات

اطالع  یاطالع رسان خوزستان ، خانم معصومه بازو اتیآ، خانم  زیتبر  هیرسول رابط ناح ی، آقااطالع رسان تهران دیرش یآقا
 یاطالع رسان یها( ارسال برگه7 یاطالع رسان تهیکم ی، خانم مهرانه منش یاطالع رسان تهیمسئول کم ایرسان شورا ، خانم رو

 البرز هیبه ناح
 : کمیته هایهزینه

 هزار تومان 20پست :  نهیهز ، هزار تومان60: هیکرا نهیز ، ههزار تومان 15شارژ:  نهیهز ، تومان ونیلیم کی: تهیتنخواه کم
 یچاپ برگه  نهیهز ، هزار تومان 280قاب :  نهیهز ، هزار تومان 52: رنامهیچاپ تقد نهیهز ، هزار تومان40:  نترنتیا نهیهز 

مانده  یباقو هزار تومان 572خرجکرد خرداد ماه :  جمعکه  ار تومانهز 15نت:  یکاف نهیهز ، هزار تومان 90:  یاطالع رسان
 ن.هزار توما428تنخواه: 

 گردد.می که زمان آن متعاقبا اعالم یکارگاه اطالع رسان یبرگزار  -: تهیکم یآت یهابرنامه
 

 09109796134: خط ماندگار ومانت 0: خرج کرد تومان 0 :تنخواه نشریاتتوزیع : نام کمیته
  ، البرز، خوزستان،کرمان ،خراسان ،عباس بندر: داشتن دیکه خر  ییهاهیناح، 1400 رماهیگزارش اول ت :خالصه گزارش کمیته

 دیخر  یبه چابخانه برا انهین باتوم ونیلیده م معادل تومان 10.000.000 مبلغ ضمنا  . (بار  2) اصفهان ( وبار  2، مرکزی )زیتبر 
اکنون  اتینشر  ینقد یموجود نفلتپ یو مقدار  و دوازده سنت پرخوران گمنام قدم12چاپ کتاب  یبرا کاغذ داده شد
 .باشدیمتومان  58.331.345

 مبلغ (1400 اردیبهشتگزارش مالی )
 تومان 10.719.500 1400 تیرماهکل فروش 

 تومان 4.117.050 سود حاصل از فروش
 تومان 600.000 هزینه انبار

 تومان 19.000 و...( خرید ماژیک، شارژهزینه جانبی ) 
 تومان 3.498.050 باقیمانده سود

 تومان 2.273.732 %65سهم شورا 
 نتوما 524.707 %15سهم خدمات جهانی 

  تومان 699.610 %20سهم نشریات 
 

 -: خط ماندگار تومان 250.000 :خرج کرد تومان100.000:تنخواه : ترجمه و ویراستارینام کمیته
 فرهاد ت،ایمهناز، آ: بازوهای کمیته

 .باشدیامروز در حال ترجمه م یبرا کتاببا کمیته تولید.  12و  12کتاب  ینیسفر به اصفهان و بازب :خالصه گزارش کمیته
 است. یانیدرحال ترجمه و در مراحل پا یبه مجامع حرفه ا یاصالع رسان کتابچه
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 «گزارش مسئولین اداری شورای ایران»

 -: خط ماندگار 0: تنخواه داران: خزانهنام مسئول
 باشد.میتومان  22.275.470: موجودی نهایی این ماه: خالصه گزارش

  باشد: میبه شرح ذیل  هاو پرداختی هادریافتیمی: تماریز گزارش مالی شورا
هادریافت هاپرداخت  تومان   تومان توضیحات  تومان 

 29.550.702 دریافتی  250.600 ترجمه و ویراستاری  22.275.470 خزانه قبل
)اضافه تنخواه(رساناطالع  1.126.000 ناشناس 800.223.1 خرج کرد  400.600   
رساناطالع  110.000 ناشناس  28.326.902 مانده نهایی  572.600 
       497.000 تهران

       848.500 خوزستان
       140.000 کرمان و سیستان

       200.000 خراسان
       80.000 مرکزی
       1.500.000 آنالین
       100.000 البرز

       400.000 کیش
       2.273.732 سود نشریات

        
800.223.1 جمع کل  29.550.702 جمع کل     

 

 -: خط ماندگار -: خرج کرد نائب گرداننده: پست خدمتی
سؤاالت  یکارگروه جهت جمع آور  جادیا :ب. یشرکت در جلسه اطالع رسان :الف :گرداننده بیگزارش نا :خالصه گزارش کمیته
و کادر  یخدمات یها تهیکم یبه اتفاق تمام یشرکت در جلسه هماهنگ :د .یانجام خدمات بالتصد :ج 9و ارجاع به منطقه

 یهماهنگ :ر. 9ومنطقه یخدمات جهان یکارگاه با همکار  یبرگزار  یبرا یکارگروه جهت همفکر  جادیا :ذ. شورا منطقه یادار 
 .رماهیدستورجلسه ت میبا گرداننده جهت تنظ

 یگروه واتس اپ جهت هماهنگ جادیو تبادل تجربه و ا ینواح یکارگاه ها تهیبا کم یجلسه هماهنگ یبرگزار  :هاکارگاه تهیکم
 . ها وتعامالت

خراسان و  هیسفارش از ناح افتیدر  :ب. و سکه پیچ دیو تول لیبا بازو جهت تکم یهماهنگ :الف :سکه و پیچ تهیکم
 . فارس

جهت  یشده از مسول قبل یاساسنامه طراح افتیدر  :ب. ثبت تهیمهر و سربرگ جهت کم یطراح :الف :طرح وبرنامه تهیکم
 .ینواح نیرابط تیرؤ
 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد رابطین فرامنطقه: پست خدمتی
برگزار  یبه صورت مجاز  ۲۰۲۱(   سال  ۲۹و  ۲۸و  ۲۷و  ۱۳)  یدر ماه اکتبر روزها ۹منطقه  انهیسال شیهما -۱: ینخالصه گزارش مسئول

مرتبط از  یانجام پروژه ها ایو  اتیجهت ترجمه نشر  توانندیم ۹منطقه  یگروه ها-۲ .باشد یدالر م ۲۰ثبت نام  نهیخواهد شد . هز 
 توانندیم OA یگروه ها -۳.  باشدیگزارش خزانه و سوابق خرجکرد شورا م هیامر منوط به ارا نی. ا ندیدرخواست تنخواه نما  ۹منطقه 

 انهیسال شیجهت شرکت در هما توانندیگروه ها م ندگانینما -۴. ندیشرکت نما ۲۰۲۱ یدفتر خدمات جهان شیدر هما یبه صورت حضور 
 نیرابط یو آدرسها  و با همراه یمجاز  یفضا تهیجلسه به درخواست کم کیدر ماه خرداد  -۵. ندیدرخواست تنخواه نما ۹منطقه 

 افتی رییتغ ۹مربوط به خدمت رابط فرامنطقه به درخواست منطقه  یسازمان لیمیا -۶. دیبرگزار گرد ۹ترجمه با منطقه  تهیفرامنطقه و کم
 .ردیگیصورت م لیم نیبا ا یو خدمات جهان ۹باشد ، من بعد مکاتبات با منطقه  یم chair@oair.ir دیو آدرس جد
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 «گزارش نواحی شورای ایران»

 09167329639: ماندگارخط  تومان 1.127.500 :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
 یجلسه در فضا۱۰)  ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هی: ده گروه در ناح۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

گروهها  هیو کل دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م هیناح ندگانینما اتی: ه۲ .(شودیبرگزار م نیآنال
خوزستان در  هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیاز طر  نیجلسات آنال نکی:ل۳ فرستند. یو منابع را به ساختار م نیرابط

در  اتی: نشر ۴ .گرددیم یبه صورت مرتب اطالع رسان هیناح اتیو شماره تلفن نشر  متیباشد. ق یم یحال اطالع رسان
(و)راهنما ی:  کارگاه )قبل از برداشتن لقمه اضاف۵ .باشدیتومان م 806000در حال حاضر  اتیموجود و سقف تنخواه نشر  هیناح

 بی:نا۷ .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما اتی:گزارش ه۶ .دیدرخواست گرد هیناح یو رهجو( از طرف گروها
و تبادل تجربه  یروخوان .کندیبرگزار م را هیناح ازیمورد ن یرا برعهده دارد و کارگاه ها یبالتصد یها تهیکم تیگرداننده فعال

 تهی:کم۸ .دیبرگزار گرد یاطالع رسان تهیکم یجلسه به درخواست و همکار ۴( در یدر اطالع رسان ی)حفظ گمنام یگمنام هینشر 
 .دیگرد زیتومان به حساب خزانه دار محترم شورا وار  ۸۴۸.۵۰۰به مبلغ  هیناح یی:اهدا۹.باشدیم تیو سکه در حال فعال پیچ

نبود  لیبه دل یجلسات حضور  یدر برگزار  یبهبود یانجمن و گروه ها یجهت معرف یاطالع رسان تهیکم :هیناح مشکالت
 .میسپاسگزار  تیدر امر صدور مجوز فعال عیو تسر  یر یگیمحترم ثبت بابت پ تهیبا مشکل مواجه شده اند. از کم تیمجوز فعال

از شورا محترم در خواست  کینزد ندهیدر آ تیمجوز فعال افتیثبت در خصوص در  تهیکم هیتوجه اطالع با :به شورا شنهادیپ
 .دییاقدام نما یتر جهت اجاره دفتر مرکز  عیهر چه سر  میدار 

 

 -: خط ماندگار تومان 140.000 :مبلغ اهدایی : کرمانناحیهنام 
صبح با 9:30ساعت ۱۴۰۰خرداد 28خیروزجمعه در تار  ستانیکرمان  وس هیناح نماهیجلسه ا :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 اجیاحت هیناح و دوتا از خدمتگزاران حضور نداشتند نماهیا. صبح ادامه داشت11:30ساعت  تا حضور خدمتگزاران برگزار شد،

، دار،جواد خزانه، دیالبدل گرداننده،مج علی، گرداننده،ارش، دی،امیمنش کارگاهها دارد، تهیکم ولیمس نی،وهمچن2به ،رابط 
 یبالتصد2کارگاهها ورابط تهکمی، اهلل ،روح1رابط، تارسان،رزی اطالع، ات،افسوننشری

و  نیبه صورت انالهاشهرستا نمیو بلوچستان در تما ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات: هاتهیو کم ندگانینما گزارش
شنبه و چهارشنبه  کی یهاروز یخرداد ماه به صورت حضور ۲از  جلسات. زاهدان هیدر ناح شود،جلساتیبرگزار م یحضور 
 18:30تا17کنفرانس ساعت  یشودفر می برگزار ۱۷تا  ۱۵:۳۰ساعت 

شنبه و دوشنبه   یروز ا دیام رینو کرمان ،جلسه مس یشود،جلسه زندگمی برگزار  یو حضور  نیلسات کرمان بصورت آنالج
وسه شنبه  بصورت  کشنبهی ینو روزها ی،وجلسه زندگ 9تا مین7ساعت  نیچهار شنبه جمعه انال 8تا مین6ساعت  یحضور 
 بانوان ژهیو رفتیارامش ج ریمس و شودیبرگزار م مین4تا مین3 ساعتهر دو  نیوپنج شنبه بصورت انال یوروزها یحضور 
 برگزار یو  حضور   نیشود بصورت انالمی صبح برگزار ۱۰تا  ۹کنفرانس روز پنج شنبه ساعت  یدر بستر فر  جلسات

 18:30تا17کنفرانس ساعت  یدر فر  نیبه صورت انال رجانیشودسمی
 برگزار 9/30تاساعت 8/30شنبه وچهار شنبه ساعت  کی یهاوزر که ساعت میداشت سیدر شهر بم تازه تاس  انیجلسه آقا کی

 دیسقف جد اتینشر  میاضافه کرد اتیبه نشر 100000مبلغ  باشدکهیم2600000اتیسقف نشر  ،اتینشر  ولیمس. شودمی
  30000هابه اطالع رسان وآدرس 250000 زیووار  اتینشر  زی،وار 471000کل ی،جمع اور  یخزانه دار  ولیمس. باشدیم 2700000
 یخودرو برا دیخواستند ،ادرس جلسات جد ندگانیرسان،از نما اطالعتومان.  140000 به شورا یز یوار  یتنخواه منش50000

 . هماهنگ کنند شانیاجاره وشروع جلسات در نظر دارد با ا یبرا یبفرستند واگر گروه مکان شانیا
 کارگاهها تهیو مسئول کم ۲رابط  ینداشتن خدمتگزاربرا :هیناح مشکالت

خوار  اهیو در مورد افراد خام گ میکن یخودمان را معرف دیبا یکه ما با چه پسوند رجانیس یراه بهبود  ندهینما دهیسع خانم
 .میبکن دیچکار با کنندیاعالم م یخوار  اهیخام گ زیو پره کنندیم یخوار خودشان را در جلسه معرف اهیکه با نام خام گ

 

 09156170790: خط ماندگار تومان 200.000: مبلغ اهدایی : خراساننام ناحیه
 گزارش کتبی ارائه نکردند. :گزارش و دستاوردهای ناحیه
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 -: خط ماندگار - :اهداییمبلغ  : آنالیننام ناحیه
گروه.  15شد. تعداد گروه ها  لیتشک 1400خرداد  20 خیدر تار  نیآنال هیناح ندگانینما ئتیه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

انتخاب گرداننده و  یبرا یرادر نظر گرفته شد.  یگوش دیتومان جهت خر  ونیلیم5تومان. مبلغ  1.500.000به شورا  ییاهدا
ادرس ها و اعانه  تهیکم یبرا یگوش دیو خر  اتیو ادرس ها و اعالم سقف نشر  یاطالع رسان تهیکم یانتخاب خدمتگزار برا

سال  کیبه مدت  لیذ خدمتگزاران. خزانه انجام شد کیها گزارش خود را اعالم کردند و تفک تهیها و کم گروهبه ساختار. 
 .ها مهرانآدرس یتهیکم -2، دیحم هردانندگ -1 انتخاب شدند

 .توسط رابط فرا منطقه یبدنه و سطوح خدمات یکارگاه ها یر یگیپ :به شورا نیآنال هیناح شنهادیپ
 

 09109796123: خط ماندگار تومان 497.000 :اهداییمبلغ  : تهراننام ناحیه
 تهیکم، اطالع رسان ،خزانه دار یادار  کادر، یگروه بهبود۱۹شده از  لیتشکساختار تهران  یاجزا: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .وسکه پیچ تهیکم، اتینشر  تهیکم ،کارگاه ها
 یجلسه حضور ۴ یجلسه بهبود۲۲ یبرگزار دستاورد  و عملکردماه، جمعه خرداد  نیسوم یجلسه ساختار خدمات یبرگزار 

 دوشنبه یمنظم قدم کارگاه یبرگزار : تهران یکارگاه تهیعملکرد کم و دستاورد. شودیم برگزار نیجلسه آنال۱۸. شودیبرگزار م
 .قهیدق17:30شنبه ساعت  سه یمنظم سنت کارگاه یبرگزار ، صبح

 

 -: خط ماندگار تومان 80.000 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
اراک و  یکنفرانس با حضور گروه ها یفر  یدر فضا ۱۷ یال ۱۵خرداد ماه ساعت  ۲۷مورخه  در :گزارش و دستاوردهای ناحیه

دادن خدمات  یها شهرها  اغلب برا دیتوجه به خر  با کهومان ت۱۷۰۰۰۰۰حدود  اتیسقف نشر  -۱. قم وهمدان برگزار شد
جهت  یجلسه اضطرار  رماهیهفته اول ت یط -۲. اضافه شد اتیت به سقف نشر  ۶۸۴۰۰۰که مبلغ میفروش کمبود کتاب داشت

 -۴.باشدیها بدون خدمتگزار م تهینبودن داوطلب خدمت اغلب کم لیمتاسفانه بدل -۳. اساسنامه برگزار شود دیو تائ یبررس
 .رانیت اعانه به شورا ا۸۰۰۰۰مبلغ 

 

 09384195980: خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی : البرزنام ناحیه
  برگزار گرديد. 1400خرداد  24در تاریخ  جلسه اضطرارى ساختار ناحيه البرز :گزارش و دستاوردهای ناحیه

رابط ناحيه البرز به شوراى انتخاب آزاده بعنوان ، انتخاب اعظم بعنوان منشى ساختاره، بعنوان نايب گردانندانتخاب الهه 
جهت  لينك جلسات آنالين فقط از طريق مسئول روابط عمومى و آدرس جلسات ناحيه البرزانتخاب شدند. قرار شد که  ايران
 ها ارائه ميگردد.گروه
 000تومان / اعانه به شوراى ايران  100

رسان و آدرس اطالع، بهنام نشريات، دار مريمخزانه، اعظمنشى ، منايب گرداننده الهه، گرداننده جعفر خدمتگزاران ناحيه البرز:
 .رابط آزادهو  جلسات سعيده

 

 09384195980: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی تبریز: نام ناحیه
: خالصه گردش كار: جلسه در ساعت مقرر شروع وحمايت اعضاء شركت كننده خوب است)بين 1 :گزارش و دستاوردهای ناحیه

: تعدادى از اعضاى خدمتگزار در مورد راه اندازى يك جلسه جديد 2 نفر(خدمتگزاران در حال خدمت هستند. 60الى  40
:به 4 به علت انتقال خزانه به نشريات گروه اين ماه اهدايى نداريم :3 دارند تبادل تجربه ميكنند با اعضاى با تجربه انجمن

 .طالع رسانى توسط رابطعلت نداشتن اطالع رسان شركت در جلسات برگزار شده ا
 .: عدم حمايت الزم اعضاء از سبد هفتم وعدم تمايل به خدمت در گروهناحیه مشكالت

: اعضاء در مورد برگزارى جلسه حضورى درخواستهايى دارند و درخواست اعضاء جهت اطالع رسانى در ناحیه درخواست
 .مورد تاريخچه انجمن در ايران
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 09138301151: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
  گزارش کتبی ارائه نشد. :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 ماه شورا" مرداد"دستور کار 

 (و طرح و برنامه و اموال چیپ و سکه ،هاکارگاهترجمه و ویراستاری، ) هاکمیته :انتخاباتبرگزاری  -1
 دار(مسئولین اداری )خزانه برگزاری انتخابات: -2
 .ی خدماتیهاکمیته گزارشات نواحی وگرفتن  -3
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر -4

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا 1400 ماه مرداد 1 در جلسه بعدی شورا

 ایران OAمنطقه  با تشکر منشی شورا


