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 خدایا آن ده که آن به

صبح با خواندن دعای  09:00و از ساعت  فری کنفرانسدر  02/02/1401ایران مورخ  OA خدمات ملی یبدنهجلسه  امینشصتصد و 
نواحی آغاز به کار کرد. رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  ،گزارش ماه قبل از رابطین دیهگرفتن تایی OAقدم سوم و مفاهیم خدماتی 

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:15جلسه شورا در ساعت 

بهروز و تهران) ،گلستان )محمد( (،و منصوره  بهمن(، ساختار آنالین )حجت )  مرکزی، (علیرضاراسان ) خ ،(خوزستان )رضا :حاضر نواحی
شورا حاضر ی جلسهر د و البرز )الهه( (، اصفهان )امیر فارس )سمیرا( ،(اهللروحکرمان و سیستان و بلوچستان ) گیالن )نازی(، ،(رشید

 شدند. 

 .، هرمزگان )سهیال( و آذربایجان غربی و شرقی(فریباکرمان و سیستان و بلوچستان )  :غایبنواحی 

کمیته  ،(و مهدی )سوزان دارانخزانه( مجیدمنشی ) ، )محمدرضا( نائب گرداننده(، آیات گرداننده ) :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
کمیته  (،فرشاد)  هاآدرسفضای مجازی و کمیته  ، کمیته چیپ و سکه )مهرداد(،(بالتصدی) کمیته تولید نشریات(، علیرضاترجمه ) 

 در جلسه حاضر شدند. )ثریا( و مسئول دفتر مرکزی )معصومه(  موقت ثبتکمیته ، اطالع رسانی )رویا( های آموزشی )نوید(کارگاه

 ندارد :غایبو مسئولین اداری  هاکمیته

 «ایران OAی خدمات ملی بدنهی هاگزارش کمیته»

 09194521200: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان200.000: تنخواه هافضای مجازی و آدرس: نام کمیتهپ
 منصوره و علیرضانوید، رسول، : بازوها

 یبرا یآن انتها یبه جا دیو از سال جد یبهبود یجلسات، خالصه آوا ها، قرار دادن آدرسپاسخ به تماس -1 :تهیگزارش کم
محترم: خوزستان،  ی)نواح هاتهیو کم یدرخواست شده نواح یهاامیو خوزستان، پ رانیا یامروز، گزارش اسفند خدمات مل

ضا شیافزا -2 انجمن. تیسادر وب  یو...( در کانال تلگرام و بارگذار  نیفارس، آنال نفر به 3385کانال تلگرام از  یتعداد اع
نفر ماه 400انجمن، از کافه بازار  شنیکینفر. تعداد نصب اپل4326نفر به 4000از  نستاگرامینفر و دنبال کنندگان ا3480حدود 

 یها تهیبا کم ینوروز هماهنگ امیجلساااات در ا یهاآدرس -3 کرده. رییتغ نفر248نفر به 220 کتینفر و از ما500قبل به 
سان یآدرس نواح سه درون کم -4 شد و بعد از نوروز به روال قبل بازگشت.  یصورت گرفت و بروزر  خیتار  تهیحضور در جل

 .1401 نیفرورد 31
شنهادات ست رابط ناح :تهیکم پی شته برا هیبا توجه به درخوا سا یهمکار  یتهران در ماه گذ ساخت وب  در  ،ینواح تیدر 

مختلف داشته باشند  یها تیسا توانندیتجربه دادند که مناطق م 9گرداننده اعالم کردند که منطقه  یا تهیجلسه درون کم
واحد باشد  تیساوب  کی یو مجاز  یو زبان یمل اتخدم یدارد و کشورها هم دارند. اما برا تیسا 9مثل االن که منطقه 

 و همه را تحت پوشش قرار دهد.
 ندارد. :تهیکم مشکالت

 

 09109796130: خط ماندگار تومان 235.000: خرج کرد تومان1.000.000 :تنخواه رسانیاطالع: نام کمیته
 معصومه و محمدرضا: بازوها

سان یبرگزار  -2 ،یبا خط خدمات یتماس تلفن15 -1 :تهیگزارش کم سه اطالع ر  افتیو در  یبا تمام نواح یا تهیدرون کم یجل
تهران، اصفهان و فارس بودند.  ،ی: البرز، مرکز نی. حاضر ینواح یها یماه توسط اطالع رسان نیگزارش اسفند ماه و فرورد

ضمن آخر  -3 سان نیدر  سه اطالع ر شد و در ا 140بهمن  25 خیدر تار  یجل سالمت  نیبرگزار  شد که در هفته  سه عنوان  جل
ها و مرکز بهداشت و  یغرفه از اسفند اقدام کنند و از شهردار  هیته یبرا ینواح ی( اطالع رسان هابهشت یهفته ارد نی)اول

 .رندیمجوز بگ یسالمت جهت اطالع رسان
 ندارد. :تهیکم پیشنهادات

 ندارد. :تهیکم مشکالت
 -3تومان.  40.000 نترنتیشااارژ ا -2تومان، 15.000بار  کیتومان و  150.000 کباریدو مرتبه  یگوشااژ شااار -1 :تهیکم کردخرج

 تومان 235.000تومان. جمع  30.000 هیکرا
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 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد تومان1.000.000:تنخواه : موقت ثبتنام کمیته
 گزارش کتبی ارائه نکردند :خالصه گزارش کمیته

 

 -: خط ماندگار تومان 0: خرج کرد - :تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته
 -: بازوها

 ، تومان ۹۹۶۰۰اه اسفند به گلستان  فروش م :خالصه گزارش کمیته
 تومان  ۲۷۰۱۰۰۰نده قبل ما

 تومان  ۲۸۰۰۶۰۰جمعا  
 .شورا هماهنگ شدگرداننده   بیبا نا فرستاده شود و یها در دفتر مرکز  پیقرار بود که چ

 

 -: خط ماندگار 0: خرج کرد تومان600.000: تنخواه های آموزشیکارگاه: نام کمیته
 الیو دان رضایعل ات،یدولت، آ ما،یروح اهلل، بهمن، فرشاد، ن :بازوها

 ی. برااتینوجوانان و نشااار  م،یبا موضاااوعات: مفاه یآموزشااا یهاکارگاه یبرگزار  یبرا میبا ت یهماهنگ -1 :تهیکمگزارش 
شده، تار  9با منطقه  یهماهنگ ازمندیها نکارگاه نیا یبرگزار  سال  سط گرداننده ار ست تو ست که درخوا ساعت به  خیا و 

س ست که حتما در اطالع یو برگزار  9که قرار بر اعالم منطقه  دهیاطالع ر شاره کنم که از  دیکانال قرار خواهد گرفت. با هیا ا
هم امکان ارسال سخنران ندارند و بعد از کنفرانس  9منطقه  نیهم یو برا لیآور  30است تا  یامروز کنفرانس خدمات جهان

شده از کم یتجربه کاف 9نوجوانان هم منطقه  یبرا. شهیانجام م شتن که قرار  سازمان جهاننوجو تهیندا ست  یانان  درخوا
شود تا بتوان سخنران دعوت  شه و  ش نیو بروزتر  میبرگزار کن میداده ب شته با شتیارد 1 خی. در تار میاطالعات رو دا اعالم  به

در  یزده هستند و گروه جانیه اریاطالعات بس نیو انتقال ا رانینوجوانان و موضوعش و کمک به ا یبرا اریکردند که بس
سپس انتقالش در  یجمع آور  یاپ براواتس شک کیاطالعات و  اون  ریدادند و بعد از کنفرانس )چون االن درگ لیکارگاه ت

  برگزار شود. یخیکه چه تار  دهندیهستند( به ما اطالع م
آخر سال در اسفند و  لیبه دل رانیا تیدر وب سا یبارگذار  یها براسنت یآموزش یهاضبط شده کارگاه یصوت یلهایفا -2

شده. اما پ التیتعط ست ریگینوروز هنوز انجام ن سا شهیو انجام م میه سنت در  سنت چند  و کانال قرار خواهد  تیو چند 
 شود. یم یگرفت و اطالع رسان

سنامه کارگاه -1 :تهیکم شنهاداتیپ سا شماره در بند ا سمت وظا 3ها،  شه که رانیمنطقه ا یشورا هیدیی"و تأ ف،یق " حذف ب
 کارگاه برگزار کند. ینواح ازیخدمت کند و بتواند بسته به ن یشتر یبا امکان ب تهیکم

شکالت شده. لطفا مبلغ  تهیکم نیا لیماه خدمت تحو نیهنوز بعد از چند تهیکم نیتنخواه ا -1 :تهیکم م تومان به 600.000ن
ساب کم سط خزانه تهیح ش -2 گردد. زیدار وار تو ساب بنده برا یتنخواه خط و گو شته هنوز به ح  زیوار  دیخر  یدر ماه گذ

 شود. زیماه در صورت بودن پول در خزانه لطفا وار  نینبود بودجه در خزانه بود و ا لیبه دل عتاینشده است. که طب
 

 -: خط ماندگار تومان 297.000: خرج کرد تومان 100.000 :تنخواه )علیرضا( ترجمه و ویراستاری: نام کمیته
 و شهاب حانهیاحسان، ابوالفضل، ر  ات،یفرناز، آ ما،ین: بازوها

گزارش به شرح  هاتهیشان، خدمتگزاران و کممحترم ینواح ن،یبه تمام رابط رانیا ینوروز باستان کیضمن تبر  :گزارش کمیته
دالر  6111ارسال شده بود مبلغ  9و منطقه ی( به سازمان جهانFundکه درخواست بودجه ) یمطابق گزارش قبل -1 است: لیذ

داده  صی" تخصمانیاهایرو نیتر یافتنینامروز" و "فراتر از دست یدو کتاب "برا دیو تول یطراح ،یراستار یترجمه، و یبرا
خوش برخورد و  اریکه بس میاداشته اتیترجمه نشر  یبرا 9و هم گروه ترجمه منطقه یبا سازمان جهان یمکاتبات -2 شد.

 :باشدیم لیبه شرح ذ یراستار یترجمه شده و در مرحله و اتینشر  -3 اند. العاده داشتهفوق یهمکار 
 ایگانه ت( آدوازده یهاسنت یبیج یمشکل پ( راهنما کیحل  یدوازدگانه ب( دوازده قدم برا یهای: الف( آزادهاپمفلت
 (یاطالع رسان یشما مشکل ساز شده است؟ )برا یغذا برا
 امروز( یامروز )با توجه به ترجمه کتاب برا ی: الف( کارکرد براهاکتاب

 : الف( چرا خدمت کردن؟WSO تیساوب مقاالت
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 .میارسال شد که منتظر پاسخ آن سازمان هست یسازمان جهان یبرا زیانجمن ن یدرخواست مجوز استفاده لوگو -4
دار خواهشمند است پرداخت شود آورد و از خزانه یتومان که را ونیلیم1تنخواه به  شیدرخواست افزا -1 :کمیته پیشنهادات

تومان از تنخواه پرداخت شد و 100.000تومان بود که 297.000که ماه قبل شده بود که مبلغ  ییهانهیهز  نیو همچن
پرداخت  بهشتیقرار بود در ارداکسترنال که  هاردو  یتخواه، مبلغ خط، گوش شیافزا نیماند. همچن یتومان باق197.000
 .ردیدر صورت بودن بودجه در خزانه زحمت پرداخت صورت گ زیگردد ن

اصطالحات  یقدم، سنت، مفهوم، برخ تری. تمیهست رانیا یخدمات مل یرا ازمندیمتون ن قیجهت حفظ امانت و ترجمه دق -2
به  یسیو برگردان انگل حیکه مطابق آنچه که ترجمه صح کندیم اریاخت ضیتفو رانیا یخدمات مل ایکند. آ رییتغ دیو... با
استعالم گردد؟ مانند عبارت دانش که  یدر جلسه رسم ستیبایهر عبارت م یبرا ایاست با حفظ امانت اقدام شود  یفارس

و اعتماد  اریاخت ضیتفو تهیکم نیا شنهادیو... ترجمه شود. پ  ارخوریاختیپرخور که ب ،یخرد باشد، راهنما که حام دیبا
 است. تهیکم نیبه ا رانیا یخدمات مل

است که به نام  نیما ا یاقدام خواهد شد و تمام سع تهیکم یو شابک پس از ماه رمضان به اتفاق چند بازو پایف یبرا -3
 ریمد یربط امضا یذ یو نهادها یو در صورت موافق وزارت ارشاد، کتابخانه مل ردیکه ثبت شده باشد صورت گ OAانجمن 

بود که در گذشته هم  میمجبور به ثبت به نام شخص خواه ،یلیخواهد بود و اگر موافقت نشد به هر دل ازین عتایعامل طب
 ازمندیمهم ن نیا یاقدام در آن لحاظ خواهد شد. برا نیشده و نام پرخوران گمنام و هم اکنون هم هم دیترجمه ق تهیکم
 است. رانیا یخدمات مل دییتا
نخواهد شد. اما در صورت استفاده از کارمند خواست  افتیدر  یانهیهز  ردیصورت گ میکه توسط ت یاتینشر جهت ترجمه  -4

است، مبلغ ترجمه در هر حال در  تیکه حائز اهم یاخواهد شد. اما نکته افتیو مبلغ در  گرددیحتما به شورا اعالم م
دچار مشکل  ندهیدر آ رانیا یو هم خدمات مل نندیت نبخسار تهیکم نیلحاظ گردد تا نفرات بعد از ا یینها یگذار متیق

  نگردد. جادیا یخلل اتیدر نشر  یگذار متیق استینشود و در س
استفاده در  یبرا رانیا یخدمات مل یسال گذشته مال کی یو خروج یدرخواست مستندات تمام ورود -1 :کمیته مشکالت

کارکرد  نیو همچن تیکتاب شکل بدن، روابط و جنس یمجدد برا (Fundدرخواست بودجه ) یبرا یمکاتبات با سازمان جهان
پرداخت از  یبرا OA یو سازمان جهان 9نطقهو سپس ارسال و موافقت م رانیا یامروز در صورت موافقت خدمات مل یبرا

 داران محترم.خزانه
 ندارد :کمیته کردخرج

 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش مسئولین اداری »

 -: خط ماندگار 0: تنخواه )سوزان و مهدی( داران: خزانهمسئولنام 
 باشد: ها به شرح ذیل میها و پرداختیدریافتی: تمامیایران OAی خدمات ملی بدنهریز گزارش مالی : خالصه گزارش

 
 تومان 1.105.644: 1400مانده خدمات جهانی از 

ها )نواحی(دریافتی هاپرداختی  تومان   تومان توضیحات  تومان 
 6.127.500 دریافتی  275.000 اطالع رسانی  1.500.000 تهران

 3.124.171 خرج کرد  1.197.000 کرد(ترجمه )تنخواه و خرج  1.500.000 (1400آنالین )اسفند 
 3.003.329 مانده نهایی  600.000 کارگاه )تنخواه(  247.000 (1400کرمان و سیستان )اسفند 

    1.051.501 کسری  460.000 (1400خوزستان  )اسفند 
    670.000 جهانیهزینه پرینت خدمات  250.000 خراسان

       500.000 فارس
       470.500 (1401خوزستان )فروردین 

       700.000 اصفهان
       100.000 البرز

       400.000 مرکزی
    3.124.171 جمع کل  6.127.500 جمع کل
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 -: خط ماندگار تومان 0 :خرج کرد نائب گرداننده )محمدرضا(: پست خدمتی
 .جلسه ساختار یبرگزار  یبا گرداننده برا یو همفکر  یهماهنگو  یانجام خدمات بالتصد :توزیع نشریاتگزارش 

 

 -: خط ماندگار تومان 844.500 :خرج کرد دفتر مرکزی: پست خدمتی
 فرانک :بازوها

 یمشخص یهاخیدر تار  ،یبه نواح اتیسفارشات و ارسال نشر  افتیدر  ،یرسانخدمت نکهیبا توجه به ا :نشریاتتوزیع گزارش 
اتوبوس هم  لهیبه وس اتینشر  یانجام شد. حت یخدمت رسان زینوروز ن امیسال و ا یانیپا یگردد است، اما در روزها نییتع

کمبود نداشته  هیاز لحاظ نشر  یاهیناح چیبوده که ه نیبه دست خدمتگزار مربوط برسد و تالش بر ا عتریارسال شد که سر 
 به چاپ دارد. ازیکم هست و ن زیالزم به ذکر است که تعداد کتاب پره باشد.

 باشد:به شرح ذیل می کردخرججدول 
 مبلغ )تومان( #

 346.500 پست و بسته بندی اسفند
 50.000 نایلون دسته دار

 100.000 عیدی سرایدار
 330.000 پست و بسته بندی فروردین

  
  

 844.500 جمع کل
 

ها در گزارش متیق نییو تع یاز حسابرس گزارش سود بعدبا توجه به تغییر در قیمت نشریات و نیاز به بررسی مجدد، 
 دیخواهد رس نیرداد ماه به اطالع رابطوخ

 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش نواحی »

 40 - 09167329639: خط ماندگار تومان 470.500 :مبلغ اهدایی : خوزستاننام ناحیه
از گروها  ی)بعض ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هیگروه در ناح۱۲: ۱ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

  (ندینما یبرگزار م نیآنال یجلسات را فضا گرید یاز گروه ها یو تعداد یجلسات خود را به صورت حضور 
و منابع را به ساختار  نیو گروهها رابط دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م هیناح ندگانینما اتی: ه۲
 فرستند. یم
 باشد.  یم یخوزستان در حال اطالع رسان هیناح یمجاز  یآدرسها و فضا تهیکم قیو آدرس جلسات از طر  نکی:ل۳
 . باشدیموجود م هیدر ناح اتی: نشر ۴
 .باشدیومان مت 000/115/11 در حال حاضر اتی: سقف تنخواه نشر ۵
 .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما اتی:گزارش ه۶
 برگزار نمود. یخور  اریاخت یو ب یپرخور  یمار یبا موضوع شناخت ب یکارگاه هیناح یآموزش یکارگاه ها تهی: کم۷
 .باشدیم تیو سکه در حال فعال پیچ تهی:کم۸
 .دیگرد زیتومان به حساب خزانه دار محترم شورا وار  500/470 به مبلغ هیناح یی:اهدا۹

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

 ندارد :ناحیه پیشنهادات
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 09109796123: خط ماندگار تومان 1.500.000 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 ایران ارائه نکردند. OAی خدمات ملی گزارش کتبی به بدنه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09138301151: خط ماندگار تومان 700.000 :مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
 ایران ارائه نکردند. OAی خدمات ملی گزارش کتبی به بدنه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 09140330773: خط ماندگار تومان 247.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه
در بستر نرم افزار  یمجاز  یو بلوچستان در فضا ستانیکرمان و س هیجلسه اسفند ماه ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یبه صورت حضور  یجلسه بهبود یرابط در خواست شده شده بود که از شورا سوال کند که برگزار  از برگزار شد. کنفرانسیفر 
همزمان شورا در حال  یو مجاز  یماه به صورت حضور  نیجلسه ا یهست؟ که در جواب فرمودند با برگزار  یاصول یو مجاز 

 .دیبرگزار نگرد یجلسه کارگاه چیعلت مشکل مکان ه به .میخصوص ندار  نیدر ا یو هنوز تجربه ا میآزمون و خطا هست
کردن مکان  دایمكان جلسات منتظر پ یط بودم و برابلوچستان در ارتبا ستانیکرمان و س OA یرسان با تمام گروه ها اطالع

 عقد قرارداد اقدام کنم.  یهستم که برا ندگانیتوسط نما دیجد
 .الیر  000/۰۰۰/14: دیخر  .الیر  000/۳۰۰/1ماه:  نیا فروش .الیر  000/۰۰۰/36: اتینشر  سقف :اتینشر 

 .الیر  000/۰۰۰/1 دیخر  .الیر  000/۲۰۰/1 فروش .الیر  000/۴۰۰/5و سکه  پیچ
به مبلغ  الیر  000/۰۰۰/7سقف  شیکه با افزا دیبرآورد گرد  الیر  000/۰۰۰/۴۳ دیجد اتیکه شد نشر  یانبار گردان طبق
 .دیرس الیر  000/۰۰۰/۵۰

ها مبلغ پرداخت  نهیکه پس از کسر هز  الیر 000/۴۹۰/۱۶برابر  ندگانینما اتیشده از سبد هفتم گروه ها و ه یجمع آور  مبلغ
 باشد. یم الیر 000/۴۷۰/۲را برابر با  شده به حساب شو

 یکرده و بعض تیشروع به فعال یشهرستان ها به صورت حضور  یو بلوچستان در تمام ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات
 تیبه فعال  نیکنفرانس به صورت آنال یبا نرم افزار فر  یاز گروه ها به علت وجود مشکالت مکان همچنان در بستر مجاز 

 .دهند. یخود ادامه م
 

 09156170790: خط ماندگار تومان 250.000: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
 . دیبرگزار گرد 1401/  01/  25 خیدر تار  ندگانینما اتیجلسه هئ نیکامیصد و شصت و  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ( 1400/  12/  2۶ ) خی: در تار ندگانینما اتیآورده در ماه قبل هئ یمسائل را
تا در گروه ها پخش  ردیقرار بگ تههایکم اریدر اخت 2010کنسل شد و فقط پمفلت برآورد اعضا سال  اتینشر  ی. فروش اجبار  1

 (کردند دییتا رابط۳).نیتازه وارد یبرا گانیکنند به صورت را
حق استفاده از نام انجمن پرخوران گمنام را ندارد  یرسم ریگروه غ چیه نکهیبر ا یبند به اساسنامه مبن کی.اضافه شدن  2

 دییرابط تا ۳)از انجمن پرخوران گمنام را در گروه ها ندارد . ریغ یقدم 12 یانجمنها گریو مطالب د اتیو حق اشاعه نشر 
 ( کردند

صول با اطالع رسان خارج از چارچوب و ا یتماس ها یعدم برقرار  یبند به اساسنامه در رابطه با بررس کی. اضافه شدن  ۳
 (دکردندییرابط تا ۳ ) ها باشد. تهیکم یبا هماهنگ دیبا یبا اطالع رسان ها موضوع که تمام تماس یادآور یو  1 یشهر  تهیکم
خارج از سلسله مراتب در  یاز نامه نگار  یر یجلوگ یراهکار مطمئن برا کی نییبر تع یمبن یتی. درخواست طرح دو فور  4

 (کردند دییرابط تا ۳ )یرسم ریجلسات غ
 

 09194066411: خط ماندگار تومان 1.500.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 لیها تشکگروه ندگانیبا حضور خدمتگزاران و نما ۱۵اسفند ساعت  ۱۹پنجشنبه  خیجلسه در تار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 کنفرانس یفر  یکارگاه آموزش یهفتگ یبرگزار  .کنندیبه طور مرتب جلسات برگزار م نیآنال هیگروه در ناح هجده شد.
 طرح و برنامه تهی: کمهیناح بالتصدی خدمات
 هزار تومن ۱,۵۰۰,۰۰۰به شورا  نیآنال هیناح اهدایی
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 09185994374: خط ماندگار تومان 400.000 :مبلغ اهدایی : مرکزی، قم و همداننام ناحیه
دوشنبه در  15ر اس ساعت  1۴۰1در سال  رانیا یمرکز  هیناح ندگانینما ئتیجلسه ه نیاول :دستاوردهای ناحیهگزارش و 

  برگزار شد. نیماه به صورت آنال نیو نه فرورد ستیب خیتار 
 ۴9گروه ها حدود  نی. تازه وارد 2. نفر 262کننده حدود  تیاعضا حما نیانگی. م 1 :ماه گذشته یط هیناح یدست آوردها

 .یسالگ ۰تولد  کی.  4. پیعدد چ 1 ی. اهدا 3 .نفر
  :ناحیه مشکالت

گروه ). اطالعات در مورد فرمت تازه وارد  2(، همدالن همدان اراک نیگروه پنجشنبه آنال)سبد سنت هفتم  تی. عدم حما 1
 اتی. تنخواه نشر  4 (مدالن همدانه) شوند  ینم تیحما انیتازه وارد ها که توسط راهنما ی. مشکل برا 3(، معجزه قم

کنند  تیبخواهند بعنوان سخنران جلسه را حما انیگروه نوپاس از آقا نکهیا یبعلت نداشتن سخنران برا 5 همدان کم است
 .در جلسه یحضور  نهیهز  ی. در خواست رابط شورا برا 6 (بهار  زیپرهگروه )
 

 09185994374: خط ماندگار تومان 500.000 :مبلغ اهدایی فارس: نام ناحیه
برگزار  ۱۷-۱۵راس ساعت  ۲۷۱۱۴۰۱ خیبه تار   نیشنبه ماه فرورد نیجلسه طبق روال هر ما آخر  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .دیعصر سه شنبه برگزار گرد ۱۴- ۱۳ساعت  راس ۱۴۰۱-۱-۳۰خیدرتار  یهماهنگ یو جلسه شورا دیگرد
 خدمتگزاران درجلسه حضور داشتند. یو تمام ندگانیاز نما یباشند که تعداد یگروه م ۱۳فعال  یها گروه
 باشد. یم معادل پانصد هزارتومان الیر  ۵۰۰۰۰۰۰ فارس مبلغ هیناح ییاهدا

 مورد توجه شود . نیبه ا ندهیآ دیدارد در تول یکوچک زیامروز سا یفقط برا کتاب -1 :پیشنهادات ناحیه
 فرمت نیدر رابطه با ا یدوستان بهبود اتیفرمت نود روز و تجرب خچهیموضوع: تار  با یفرامنطقه ا کارگاه -2
 

 -: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی گلستان: نام ناحیه
 ایران ارائه نکردند. OAی خدمات ملی گزارش کتبی به بدنه :ناحیهگزارش و دستاوردهای 

 

 09306590314: خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی گیالن: نام ناحیه
 ایران ارائه نکردند. OAی خدمات ملی گزارش کتبی به بدنه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 "رانیا OA یخدمات مل یبدنه 1401 ماه اردیبهشت"دستور کار 

 :هاگیریو رای برگزاری انتخابات

 .انجام شد و قیمت ها به قبل بازگشت کتاب ها متیمجدد ق یبررسطبق درخواست برخی از نواحی  .1

 :رانیا OA یخدمات مل یبدنه 1401 ماه خورداددستور کار  معوقه و تایید شده درپیشنهادت 

 بررسی پیشنهاد ترازنامه گرفتن در شورا. .1
 (تولید نشریات و  طرح و برنامه و اموالها ) انتخابات: کمیتهبرگزاری  .2
 .رابط فرامنطقه(مسئولین اداری ) دو  برگزاری انتخابات: .3
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .4
 رانیا OA یخدمات مل یاساسنامه بدنه مینحوه تنظ .5
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .6

 "خاتمه گزارش"

   .اطالع رسانی خواهد شد متعاقبا برگزار خواهد شد. نحوه برگزاری 1401 ماه خورداد 6 در جلسه بعدی شورا

 ایران OA ی خدمات ملیبدنهبا تشکر منشی 


