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 خدایا آن ده که آن به

شهرآرا،  ابانیستارخان، ختهران، به صورت حضوری:  03/04/1401ایران مورخ  OA خدمات ملی یبدنهجلسه  مینو دو شصتصد و 
 دیهگرفتن تایی OAصبح با خواندن دعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی  09:00ساعت در  محله شهرآرا یپارک شهر آرا، سرا یضلع شمال

با خواندن دعای  13:15نواحی آغاز به کار کرد. جلسه شورا در ساعت رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  ،گزارش ماه قبل از رابطین
 آرامش خاتمه یافت. 

  :حاضر نواحی

و  اصفهان )امیر و (آرزو رمان و سیستان و بلوچستان )ک ،(و رشیدداوود تهران)  (،منصوره و  بهمن، ساختار آنالین )(علیرضاراسان ) خ
 شورا حاضر شدند. ی جلسهر د (مهدی

  :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته

و  )ثریا( کمیته موقت ثبت، های آموزشی )نوید(کمیته کارگاه کمیته چیپ و سکه )مهرداد(،(، علیرضاکمیته ترجمه ) ( مجیدنشی ) م
 در جلسه حاضر شدند. ها)فرشاد(کمیته فضای مجازی و آدرس

  :غایبو مسئولین اداری  هاکمیته

 اطالع رسانی )رویا( و گرداننده )محمدرضا(نائب

 «ایران OAی خدمات ملی بدنهی هاگزارش کمیته»

 : خط ماندگار :خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
 09194521200 تومان 300.000 تومان200.000 هافضای مجازی و آدرس

 نوید، رسول، منصوره و علیرضا: بازوها
سخ به تماس -1 :تهیگزارش کم صه انتها ها، قرار دادن آدرسپا سات، خال شتیامروز، گزارش ارد یبرا یجل  یخدمات مل به

و...( در کانال  نیمحترم: خوزستتتان، فارس، آنال ی)نواح هاتهیو کم یدرخواستتت شتتده نواح یهاامیو خوزستتتان، پ رانیا
 انجمن. تیدر وب سا یتلگرام و بارگزار 

نفر. 4622نفر به 4507از  نستتتاگرامینفر و دنبال کنندگان ا3430نفر به حدود 3524کانال تلگرام از  یکاهش تعداد اعضتتا -2
 نفر. 1200نفر ماه قبل به 1150انجمن، از کافه بازار  شنیکیتعداد نصب اپل

ها قرار خواهد سنت ندهیدو هفته آ یکه ط تیدر سا یآموزش یهاضبط شده کارگاه لیجهت درج فا تهیبا کم یهمکار  -3
 .گرید یهاگرفت. پس از آن کارگاه

ضور  ستیقرار گرفتن ل -4 سات ح شو یدر کانال تلگرام برا یآدرس جل ضور  شتریب قیت سات ح ضور در جل ضا به ح از  یاع
 هفته گذشته.

شده بود.  جادیا تهیکم نیا یکه برا یمشکالت لیاعضا مختلف به دل یاز مطالب کانال برا یبردار  یبسته شدن امکان کپ -5
 داده شده است( حیتوض شتری)در قسمت مشکالت ب

 میکرد که با ت زشیفارس کانال ر  هیناح یمختلف از ستتو یهاماه گذشتتته و قرار گرفتن کارگاه یط -1 :تهیکم پیشننندادات
ضا تهیکم صم یمجاز  یف شد و ت سه روز منته دیها از ماه جد هیشد که اطالع نیبر ا میصحبت   داد،یرو یبه برگزار  یفقط 

 شود. یاطالع رسان یکارگاه و... نواح
واتس اپ که  یشخص یاز گروه ها هیناح نیبابت استفاده اعضا محترم ا یمرکز  هیناح یمشکل با اعضا -1 :تهیکم مشکالت

شتباه قرار م صورت ا سات به  سخگو تهیکم نیو انتظار دارند که ا ردیگیدر آنها آدرس جل شد که دو مرتبه در  یپا  کیآن با
شد. در حال شته تکرار  ست  https://t.me/oairanفقط در مورد کانال در تلگرام به آدرس:  تهیکه کم یماه گذ سخگو در پا

ضا ینبودن آدرس ها م ایبودن  شد. ظاهرا اع ص ییبا شخ  دادندیکرده و آدرس ها را قرار م جادیا یکه در واتس اپ گروه 
 کنند. ینم یکانال ها اصال بروزرسان نیاز ا یو هم برخ کردندیم یدر ساعت و آدرس ها دستکار 

 تومان. 300.000هزینه رفت و برگشت  :تهیکم کردخرج
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 : خط ماندگار  :خرج کرد :تنخواه : نام کمیته
  0 تومان1.000.000 موقت ثبت

 : محمدرضا و فرهادبازوها
که داشتم گفتند  یتماس نیواخر  اورمیشورا ب یرا برا ییبودم که جواب نها ریگیماه گذشته به شدت پ یط :گزارش کمیته

 که هفته گدشته گفتن اومده واعالم کردند اگر جواب استعالم مثبت باشه یدر صورت امدهیهنوز جواب استعالم اون دونفر ن
 یحاال دوستان دیاور یکه مدارک الزم را ب میکنیامضا وبه شما اعالم م یبرا میدیم ریوز  ای یوبه مد میسینویرا م سینو شیپ

از اول  ایپرونده را  نیهم ایو دیر یبگ میرا انتخاب کنند تصم یا گهیفرد د ایبه صورت کار گروه  ایند کن یر یگیپ خوانیکه م
 دیوبعد دوباره به ما اعالم کردند که دوباره با میرفت شیمرحله پ نیچون دفعه قبل هم ما تا هم دونهیهر جور شورا صالح م

 استعالم بشود
 ندارد. :تهیکم پیشندادات

 ندارد. :تهیکم مشکالت
 ندارد. :تهیکم کردخرج

 

 : خط ماندگار : خرج کرد  :تنخواه : نام کمیته
 09109796130 تومان 65.000 تومان1.000.000 رسانیاطالع
 -: بازوها

سخ به  :تهیگزارش کم سه درون کم ،یتماس تلفن 8پا سان ناح زین یاتهیجل شد که تنها اطالع ر ضور  جانیآذربا هیبرگزار  ح
 بار دوم. یبرا یآموزش دفترچه اطالع رسان استارتداشتند. 

 تهیکم ی( با همکار ستتت یاطالع رستتان چ فهیماه با موضتتوع )وظ ریدر ت یکارگاه اطالع رستتان یبرگزار  :تهیکم پیشننندادات
 .شورا یهاکارگاه

 ندارد. :تهیکم مشکالت
  .تومان 65.000کل:  جمع=  تومان 15.000 یگوش شارژ+  تومان 50.000 نترنتیا شارژ :تهیکم کردخرج

 

 : خط ماندگار : خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
  تومان 510.750 تومان600.000 های آموزشی )نوید(کارگاه
 رضایعل ات،یاهلل، بهمن، فرشاد، آروح :بازوها

ضا تهیکم یبا همکار  -1 :تهیگزارش کم ش یهاکارگاه لیها فاو آدرس یمجاز  یف سا یبرا یآموز شد  تیقرار گرفتن در  ارائه 
 قرار بدن. تیکه به مرور در سا

 شنهاداتیآن شد در قسمت پ جهیکه نت تهیمسائل مختلف کم یبرا تهیکم یبا بازوها یاتهیچند جلسه درون کم یبرگزار  -2
 آمده است. 

ش یاعالم برگزار  یبرا 9همچنان منتظر منطقه  -3 شر  -3نوجوانان.  -2. یخدمات میمفاه -1: یسه کارگاه آموز . تنها در اتین
 اعالم خواهد شد. هیچهارشنبه خواهد بود که متعاقبا اطالع یاطالع دادند که روزها میمورد مفاه

مشترک رسانی برای برگزاری یک همایش با توجه به دو سال کرونا بودن و درخواست کمیته اطالع -1 :تهیکم شنداداتیپ
روز  1401 شهریور3های آموزشی و اطالع رسانی صورت گیرد. تاریخ برگزاری پنجشنبه سراسری مطابق اساسنامه کمیته کارگاه

تا هم اعضا حضوری همدیگر را ببینند و هم کمکی باشد و تشویقی برای  1401شهریور 4قبل از جلسه خدمات ملی ایران در 
خدمتهایی که در آن زمان بالتصدی است و نیاز به خدمتگزار دارد. پیشنهاد محل برگزاری جلسات حضوری و هم برای 

 برگزاری در شهر تهران است که به همه نواحی مرکزیت دارد. در صورت موافق خدمات ملی ایران اقدام شود.
ه به نیاز شورا مبلغ تنخواه خط و گوشی در ماه گذشته به حساب بنده برای خرید واریز شد اما با توج -1 :تهیکم مشکالت

 .عودت شده است. طبیعتا به دلیل نبود بودجه در خزانه بوده و این ماه در صورت بودن پول در خزانه لطفا واریز شود
 تومان هزینه رفت و برگشت با قطار بوده است. 539.050مبلغ  -1 :تهیکم کردخرج
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 : خط ماندگار : خرج کرد  :تنخواه : نام کمیته
  0  سکه )مهرداد(چیپ و 

 -: بازوها
 لاير بوده است.  9.920.000خوزستان، کرمان و تهران بود که مجموع فروش  هیماه به ناح نیفروش ا :گزارش کمیته

 .لاير 50.836.000 یکل نقد جمع|  لاير 9.920.000ماه:  نیفروش ا جمع|  لاير 40.916.000از قبل:  ینقد مانده
 ندارد. :تهیکم پیشندادات

 گرید یدوست بهبود نیمتاسفانه ا یخود هماهنگ کرده بودم ول یها من با بازو پیزرکوب کردن چ یبرا :تهیکم مشکالت
هست به من کمک کند  یتوانم انجام دهم اگر کس یکار را نم نیکنم و ا ینم ینتوانست ادامه بدهد و من در تهران زندگ

 .که بتوانم زرکوب کنم.
 ندارد. :تهیکم کردخرج

 

 : خط ماندگار : خرج کرد  :تنخواه : نام کمیته
  0 تومان 1.000.000 ترجمه و ویراستاری )علیرضا(

 و شهاب ، مهردختحانهیاحسان، ابوالفضل، ر  ات،یآ: بازوها
 ادامه بازخوانی نشریات با تیم بازخوانی جهت بررسی روان بودن ترجمه و ویراستاری.  -1 :گزارش کمیته

کردند و در نتیجه صحبت با تیم و قرار شد که برای عدم پاسخگویی عضوی که برای ویراستاری به ما کمک میبا توجه به  -2
 گردد.ای استفاده شود و هزینه آن هرماه اعالم میتمام نشریات از ویراستار حرفه

 باشد:نشریات ترجمه شده و در مرحله ویراستاری به شرح ذیل می -3
 :هادر مورد کتاب

 ویراستاری ترجمه کتابنام  #
 ماه12ماه از 3 کامل کارکرد برای امروز 1
 نشده کامل کارکرد آوای بهبودی 2
 نشده یک چهارم ترین رویاهایمانفراتر از دست نیافتنی 3
 نشده یک چهارم تصویر بدن، روابط و جنسیت 4

 
 

 :هادر مورد پمفلت
 ویراستاری ترجمه پفلتنام  #

 نشده کامل گانه جیبیدوازدههای آزادی 1
 نشده کامل گانه جیبیهای دوازدهسنت 2
 نشده کامل دوازده قدم برای حل یک مشکل 3
 

 :سایت سازمان جهانیدر مورد مطالب روی وب
 ویراستاری ترجمه مطلبنام  #
 نشده کامل معرفی پرهیز 1
 نشده کامل OAدر  رگذاریمخرب و تاث یبه رفتارها یدگیرس یبرا ییرهنمودها 2
 نشده کامل تالیجید یایگمنام ماندن در دن یبرا ییرهنمودها 3
 نشده کامل چرا خدمت 4

 
ها های نشریهها و کلمهایران برای کسب تکلیف ترجمه اصطالح OAهمچنان منتظر رای خدمات ملی  -1 :کمیته پیشندادات

 به اصل آنها هستیم.
 ندارد :کمیته مشکالت

 ندارد :کمیته کردخرج
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 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش نواحی »

 09109796123: خط ماندگار 0 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
برگزار شد.  یصبح بصورت حضور  9ساختار تهران راس ساعت  166خرداد جلسه  20 خیتار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 نیبر ا ندگانیآرا خدمتگزاران انتخاب شدند. درخواست نما تیانتخابات صورت گرفت و با اکثر  یبالتصد یخدمت ها یبرا
 باشند. یحضور  بصورت یبوده موظف به برگزار  یشود و جلسات که از قبل حضور  رتیمد نیبود که جلسات آنال

غالبا با مشکل مواجه  یاز دفتر مرکز  اتینشر  افتیدر  یتهران برا اتینشر  نکهیدو مشکل وجود دارد. اول ا :ناحیه مشکالت
وجود داشته  آنالین هیدر ناح یگروه نکهی! دوم اشهیخاص وجود دارد و نه هم یدر زمان ها ییشود و نقطه پاسخگو یم

مخصوصا تهران دخالت  گریجلسات د یو مداخله در برگزار  اتیکارگاه، ترجمه نشر  یاعم از برگزار  ینواح گرید یکه در کارها
 فاحش دارد.
عامل و  ریهم زمان )مسئول ثبت، مد یداشتن چند پست خدمات لیالبدل بدل یدرخواست عزل عل -1 :ناحیه پیشندادات

 -3 نوجوانان. یجلسه برا یبرگزار  حینحوه صح یبرا یا تهیکم لینوجوانان و تشک یگروه ها یر یگیپ -2 نائب گرداننده(.
 زیباشد ن یکه مربوط به شورا م ییمواقع در کارها یوجود دارد و در همه امور و بعض نیآنال هیکه در ناح یگروه یر یگیپ

 کند. یمداخله م
 

 09138301151: خط ماندگار تومان 100.000 :مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
در  ماه نیا که باشد یآخر هرماه برقرار م چهارشنبه اصفهان هیناح ندگانینما تیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

سواالت شون را  نیرابط و ها حضور داشتند وگزارش خود را ارائه دادند تهیکم. دیبر گزار گرد ۱۷تا  ۱۵ ساعت 1/۴/۱۴۰۱ خیتار 
 قبل ۱۵تا ۱۴گارگاه مفهوم ساعت  جلسه هرماه. میبه شورا نداشت یماه اهدا نیا ها جواب گو بودند تهیمطرح کرده وکم

 هیناح تیلطف خدا ه به. باشند یفعال م هیناح نیدر ا یجلسه مجاز ۲ و یجلسه حضور ۱۴. باشد یم بر قرار تیجلسه ه
 .دیرس انیبه پا یمشکل ندارد وجلسه در آرامش عشق دوست چیه

که باعث خسارت  یهر مطلب وگزارش .۲. کشور بر گزار شود یدر تمام نواح یجلسه شورا به صورت گردش .۱: پرسش ناحیه
قدم ودوازده سنت وکارکرد  ۱۲مثل کتاب  میچاپ قد اتینشر  سوال. 3. در گزارش شوار گذاشته نشه شود یاعضا م گریبه د
 .مرجوع کنند تواندیکنند م کاریگروها مانده چ اتیدر نشر  کهقدم 

 

 09140330773: ماندگارخط  تومان 255.000 :مبلغ اهدایی و سیستان و بلوچستان : کرماننام ناحیه
برگزار  یو بلوچستان به صورت مجاز  ستانیکرمان و س هیماه خرداد ماه ناح انیجلسه پا :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یخدمت منش دو شدن. یمعرف ندگانینما اتیآرامش بانوان به ه ریاز شهرستان رفسنجان به نام مس یدیجد گروه .دیگرد
 ییهاخدمت نیهمچن کنند. یدر سمت خود انجام خدمت م گریماه د کی یو اطالع رسان باز به صورت موقت برا یادار 

  .باشدیتدارکات م تهیو مسئول کم ۲رابط  ،یگرداننده ادار  نیدارند جانش یخدمت که خٱل
ها که در شورا صحبت شده بود به گروه گزارش دادند و  متیو سکه و اصالح ق پیچ ات،ی: در مورد موضوع نشر ۱ رابط

  گردد. یبرگزار م یشورا به صورت حضور  ندهیجلسه ماه آ نکهیا
 م،یهست یا تهیخدمت ها به دنبال جمع کردن اعضاء خدمتگزاران درون کم ضیکارگاه ها: عنوان کردند با تعو تهیکم مسئول

گروه  کی یبرا رفتیدو گروه ج یبا عنوان سنت چهارم و دوتا برا رجانیس گروه یبرا یکیچند درخواست کارگاه داشتم که 
 .دیبرگزار گرد واردچگونه جذب تازه  گریبا عنوان خدمت و گروه د

تمام مسائل که عنوان کردند بودم، با  ریگیکه در شهرستان ها داشتم در ارتباط بودم و پ ییاطالع رسان: با بازوها مسئول
مشخص نکردن، در  یقرار حضور  یبرا یشدن اما هنوز زمان یدو پزشک در مورد انجمن صحبت شد که راغب به همکار 

 باشد. یزاهدان بروشور چاپ شده و در حال پخش م
به خدمتگزاران جزء اطالع  تاینشر  یها متیها عنوان شد. اصالح ق نهیو هز  دی: گزارش سقف، فروش و خر اتینشر  مسئول

 نهیکه پس از کسر هز  الیر  ۱۳،۸۵۰،۰۰۰برابر  ندگانینما اتیشده از سبد سنت هفتم گروه ها و ه یجمع آور  مبلغ شد. یرسان
و بلوچستان  ستانیکرمان و س هیدر ناح جلسات باشد. یم الیر  ۲،۵۵۰،۰۰۰ ها مبلغ پرداخت شده به حساب شورا برابر با

 یبا نرم افزار فر  یمجاز  یدر بستر فضا زیاز گروه ها ن یدارند و بعض تیفعال یشهرستان ها اکثرا به صورت حضور  یدر تمام
 دهند. یخود ادامه م تیبه فعال نیکنفرانس به صورت آنال
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 09194066411: خط ماندگار تومان 2.500.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 ۱۵نوزدهم ساعت  خیپنجشنبه خرداد ماه تار  نیدر سوم نیآنال تیجلسه هئ نیپنجاه ششم :گزارش و دستاوردهای ناحیه

از  نیانال هیناح درخواست. گروه در جلسه شرکت داشتند ۱۳روه گ ۱۸برگزار شد خدمتگزاران حضور داشتند و از  ۱۷.۱۵ یال
 اتیبتوانند از نشر  نهیکه دوستان با پرداخت هز  میکن یانجمن طراح شنیکیدر اپل ای pdfبه صورت  اتیفروش نشر . ۱: شورا

شده  یمختلف استان ها معرف یجلسات شهرها یانجمن آدرس جلسات وزمان برگزار  یرسم تیدرسا -۲. ندیاستفاده نما
هم چنان کارگاه وجلسات  ایا -۳ باشد. تیدرسا نیآنال هیجلسات ناح یجلسات( وزمان برگزار  نکیاست .ادرس جلسات )ل

 رساند.  یم بیآس نیروند به ساختارانال نیبرگزار خواهد شد؟ا نیبه صورت آنال یحضور 
 

 09156170790: خط ماندگار 0: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
 برگزار شد. 26/03/1401 خیخراسان در تار  هیجلسه ساختار ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

را خزانه  یدو ماه متوال یکتاب ها در ط متیق رییتغ لیاختالف حساب به دلدرخواست دارم مابه التفاوت : مشکالت ناحیه
 یتیمسئول چیهزار تومان ه ۷۲۰در قبال مابه التفاوت  اتیکنند مسئول نشر  دییرابطه تا ایپرداخت کند  اتینشر  تهیبه کم

و  ینقد یگزارش شفاف از موجود هندیماه آ ابددری شیافزا مانتو ونیلیبه مبلغ دو م اتیندارد درخواست دارم تنخواه نشر 
 .کنم یم ندگانینما ئتیه میتقد اتینشر  یرنقدیغ

 درخواست عزل نائب گرداننده که از ماه قبل بوده که پیگیری نشده است. :ناحیه پیشندادات
 

 09156170790: خط ماندگار تومان 500.000: مبلغ اهدایی مرکزی: نام ناحیه
هزار ۱۳از قبل  و مانده هزار تومان۹۹۷ خزانه کل .شد لیتشک 1401/03/28 خیجلسه به تار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

شورا  هزار تومان به۵۰۰و  ضافه شدا اتیهزار به سقف تنخواه نشر ۵۰۰ یر یگ یرا طبقاست که  تومان ۱۰۱۰۰۰۰ تومان جمعا
 ماند. هزار تومان در خزانه۱۰. اعانه شد

 و پیچ تهیکم، کارگاه تهیکم شاملکه  هستن یکه بالتصد یخدمت یپست ها گرفتن یبرا جلسه تیعدم حما لیبه دل
 .رابط دوم شورا و یمنش اموال و

 

 -: خط ماندگار تومان 149.000 :مبلغ اهدایی خوزستان: نام 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  نکیل :۳
 . باشدیموجود م هیدر ناح اتی: نشر ۴
 .باشدیتومان م 000/540/10 در حال حاضر اتی: سقف تنخواه نشر ۵
 .دیخوزستان به شورا ارسال گرد هیناح ندگانینما اتیگزارش ه :۶
 (گانیو را یا رحرفهی)خدمت عاشقانه، غ OAاز یبا موضوع تشکر و قدردان یکارگاه هیناح یآموزش یکارگاه ها تهی: کم۷

 برگزار نمود.
 .باشدیم تیو سکه در حال فعال پیچ تهیکم :۸
 .دیگرد زیتومان به حساب خزانه دار محترم شورا وار ۱۰۰/۰۰۰ به مبلغ هیناح ییاهدا :۹

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
 .گرددیبرگزار م نیخوزستان به صورت آنال هیناح ندگانینما اتیه یجلسه بعد
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 -: خط ماندگار تومان 100.000 :مبلغ اهدایی آذربایجان غربی و شرقی: نام ناحیه
صبح  9در ساعت  1401/  3/  27 خیدر تار  یو غرب یشرق جانیآذربا ندگانینما اتیجلسه ه :گزارش و دستاوردهای ناحیه
آرامش رسول به عنوان گرداننده موقت جلسه را  یکرد پس از خواندن دعا دایپ تیرسم 9.30روز جمعه شروع و در ساعت 

 ادامه داد. یمفهوم خدمات 12با خواندن 
مورد  اتیکارت به عنوان خط ماندگار جهت خدمتگزاران ه میعدد س 5 دی:خر  اتیشده در دستور کار ه دییتا شنهاداتیپ

 گزارش دهند. یان در جلسه بعد نهیو هز  هیکرده در مورد نحوه ته نهیقرار شده براورد هز  نایموافقت قرار گرفت و خانم م
 اتیاز نشر  دیجد متیبا ق هینشر  یگروه خانم معصومه مقدار  اتیبود که طبق گفته مسئول نشر  اتیدر مورد نشر  یبعد مورد
را با ضرر  اتینشر  نیاعالم کرده اند که ا شانیبرگشته و ا یقبل متیبه ق اتینشر  متیکرده و بعد از آن ق هیته رانیکل ا

 فروخته اند.
شده اند لذا از  یمال انیدچار ضرر و ز  هیناح نیا یافت کرده و گروه ها  اتیمورد که تنخواه نشر  نیاز گفتگو در مورد ا پس

در صحن شورا مطرح نموده و درخواست جبران خسارت به گروه  زیمورد را ن نیخواسته شد که ا هیخانم معصومه رابط ناح
 .ندیا عنوان نمار هیناح نیا یها

 صبح روز جمعه برگزار خواهد شد 9ساعت  1401/  4/  31 خیدر تار  ندگانینما اتیه یبعد جلسه
 

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

 :هاگیریو رای برگزاری انتخابات

 .ایران انتخاب شد OAمهدی از اصفهان برای دور اول خدمتگزاری گرداننده خدمات ملی  .1
 .ایران انتخاب شد OAرشید از تهران برای دور اول خدمتگزاری مسئول دفتر مرکزی خدمات ملی  .2
 ایران انتخاب شد. OAجواد از اصفهان برای دور اول خدمتگزاری تولید نشریات خدمات ملی  .3
 ایران از این پس فقط به صورت حضوری برگزار خواهد شد. OAخدمات ملی  .4
 ارائه فرم ترازنامه بدنه خدماتی از سوی کمیته ترجمه و ویراستاری.  .5

 :رانیا OA یخدمات مل یبدنه 1401 ماه مرداددستور کار  معوقه و تایید شده درپیشندادت 

 بررسی پیشنهاد ترازنامه گرفتن در شورا. .1
 (و چیپ و سکه  ثبت انجمن ،طرح و برنامه و اموالها ) برگزاری انتخابات: کمیته .2
 .(دار یک نفر خزانهو  رابط فرامنطقهدو  گرداننده،نائب مسئولین اداری ) برگزاری انتخابات: .3
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .4
 .رانیا OA یخدمات مل یاساسنامه بدنه مینحوه تنظ .5
 بررسی ادغام کمیته تولید نشریات و ترجمه ویراستاری با یکدیگر. .6
 ایران. OAبررسی برگزاری سه ماه یکبار خدمات ملی  .7
 .OAبررسی مسایل مربوط به ثبت و دریافت مجوز انجمن  .8
 بررسی و تایید کارگاه های سراسری درخواست شده کمیته کارگاه آموزشی. .9
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .10
 نوجوانان. یبرا یاتهیکم جادیا دییتا .11
 هایی چون انجام خدمات بالتصدی.نائب گرداننده و کاهش مسئولیت بررسی اساسنامه .12
بررسی در خواست نواحی از ناحیه آنالین که به تعداد جلسه قبل از کرونای خود )شش جلسه( باز گردد و باقی جلساتی  .13

 که حضوری بودند و به دلیل کرونا آنالین شدند به همان حضوری قبل.
14.  

 "خاتمه گزارش"

پس از دریافت  متعاقبا آدرس محل برگزاری نیزبرگزار خواهد شد. و به صورت حضوری  1401 ماه مرداد 7 در جلسه بعدی شورا
 .خواهد شد ، از طریق کانال تلگرام اعالناطالع رسانیمحل برگزاری توسط کمیته 

 ایران OA ی خدمات ملیبدنهبا تشکر منشی 


