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 خدایا آن ده که آن به

میدان رسالت، خیابان تهران، به صورت حضوری:  04/06/1401ایران مورخ  OA خدمات ملی یبدنهجلسه  مینو چهار شصتصد و 
صبح با خواندن  09:00ساعت در  الغدیر، طبقه دوم، سالن اجتماعات هنگام، نرسیده به میدان الغدیر، بوستان الغدیر، سرای محله

در  NSBنواحی آغاز به کار کرد. جلسه رابطین حضور غیاب خدمتگزاران و  برگزار شد. ابتدا OAدعای قدم سوم و مفاهیم خدماتی 
 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.  13:00ساعت 

  :حاضر نواحی

، گلستان (جوادو  اصفهان )امیر و (حجت ) مرکزی، قم، همدان ،(امیرعلیتهران) (،و منصوره  بهمنآنالین ) ، ساختار(علیرضاراسان ) خ
 شورا حاضر شدند. ی جلسهر د )مصیب( و البرز )بهنام(

  :و مسئولین اداری حاضر هاکمیته

های کمیته کارگاه ،(علیرضا) و ویراستاری کمیته ترجمه دار )رضا(دفتر مرکزی)رشید(، خزانه ،(مجید) نشیمگرداننده)مهدی(، 
 در جلسه حاضر شدند. ها)فرشاد(و کمیته فضای مجازی و آدرس (جواد) تولید نشریات کمیته، )نوید(آموزشی

  :غایبو مسئولین اداری  هاکمیته

 اطالع رسانی )رویا(

 «ایران OAی خدمات ملی بدنهی هاگزارش کمیته»

 : خط ماندگار :خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
 09194521200 تومان 350.000 تومان200.000 هافضای مجازی و آدرس

 نوید، رسول، منصوره و علیرضا: بازوها
  :تهیگزارش کم

سخ به تماس -1 صه انتها ها، قرار دادن آدرسپا سات، خال ستان،  رانیا یماه خدمات مل ریامروز، گزارش ت یبرا یجل و خوز
 انجمن. تیدر وب سا یفارس، خوزستان و...( در کانال تلگرام و بارگزار  ،یمحترم: مرکز  یدرخواست شده )نواح یهاامیپ
نفر. 4929نفر به 4622از  نسااتاگرامینفر و دنبال کنندگان ا3446نفر به حدود 3430کانال تلگرام از  یتعداد اعضااا شیافزا -2

 است. افتهی شینفر افزا290نفر به 248 کتیفر قبل و از مان1200انجمن، از کافه بازار  شنیکیتعداد نصب اپل
 .تیخوزستان، خراسان، فارس، البرز، تهران و... در سا یآدرس جلسات نواح یبروزرسان -3
سان -4 سات مجاز  یبروزر سا یآدرس جل سا نیو همچن یسازمان جهان تیدر  شماره هر گروه در آن   ستیدر ل تیدرج 

 شود. یم یکه داخل کانال اطالع رسان یجلسات
 .یسازمان جهان تیدر سا یآدرس جلسات حضور  یدر حال بروزرسان -5
 ماه است در خدمات ملی حضور ندارند. 3تماس با نواحی که بیش از  -6

  :تهیکم پیشنهادات
 فاقد پیشنهاد -1

  :تهیکم مشکالت
موجود بوده، اقدام به ثبت مجدد  یسااازمان جهان تیآنها در سااا یهاآدرس نکهیا رغمیها علگروه یاعضااا و برخ یبرخ -1

سئول آدرس ناحکرده جادیاند و اختالل اکرده ست رابط هیاند که با م شمند ا ست. خواه شده ا خود  هیدر ناح نیآنها اعالم 
 .انجام شده بوده است تهیکم نیتوسط ا بلوجدان سال ق یاعالم کنند که جلسات مطابق را

 تومان. 350.000هزینه رفت و برگشت  :تهیکم کردخرج
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 : خط ماندگار : خرج کرد  :تنخواه : نام کمیته
  تومان 2,277,650 تومان 1.000.000 ترجمه و ویراستاری )علیرضا(

 شهاب، مهردخت و منصوره حانه،یاحسان، ابوالفضل، ر  ات،یآ: بازوها
 :گزارش کمیته

 :باشدیم لیبه شرح ذ اتیو... نشر  ییصفحه آرا ،یطراح ،یراستار یامور ترجمه، و -1 
 :هادر مورد کتاب

 ویراستاری ترجمه نام کتاب #
 ماه12ماه از 8 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  #

 کامل کامل گانه جیبیهای دوازدهآزادی 1
 نشده کامل گانه جیبیهای دوازدهسنت 2
 نشده کامل دوازده قدم برای حل یک مشکل 3
 نشده کامل اول فکر کن 4
 نشده کامل برای جوان 5
 نشده کامل اختیارخوربرای خانواده بی 6
 نشده کامل مندپدرومادر و بزرگساالن دغدغه یبرا 7
 نشده کامل واردینبرای تازه 8
 

 :سایت سازمان جهانیدر مورد مطالب روی وب
 ویراستاری ترجمه مطلبنام  #
 کامل 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
 نشده کامل اساسنامه خدمات جهانی Bو بند  Aبند  5
 نشده کامل هامشی و رویهخط 6
 نشده کامل ترازنامه گروه 7
 کامل کامل گروهیخدماتی و بینترازنامه بدنه 8
 نشده کامل ترازنامه منطقه 9
 نشده کامل روز اول تازه واردین دوازده 10

 
 یصوت لیو رهجو، فا یرابطه حام یروز جهان یبرا ازیترجمه مطالب مورد ن یبرا یآموزش یهاکارگاه تهیبا کم یهمکار  -2

 .یآن کارگاه آموزش یسخنران و... جهت برگزار 
 

  :کمیته پیشنهادات
مطابق اساسنامه که به کمیته تفویض اختیار شده است تیتر قدم، سنت، مفهوم، جهت حفظ امانت و ترجمه دقیق متون 

 ها و... باید تغییر کند که در ترجمه جدید لحاظ خواهد شد.برخی اصطالح
  :کمیته مشکالت

 .ندیخط و هارد اکسترنال اقدام فرما ،یگوش نهیبودن تنخواه، نسبت به پرداخت هز  لیدار در صورت تکملطفا خزانه -1
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 21در چاپ جدید باید همگام با تاریخ شخصی شود )امروز و... که  یبرا ،یبهبود یمثل آوا ییهاهینشر  خیمشکل در تار  -2
 فروردین خواهد بود( جهت استفاده در تمام نشریات همراه با تاریخ میالدی. 1مارس برابر 

  :کمیته کردخرج
 وضعیت پرداخت مبلغ )تومان( کردنوع خرج #
 دارتوسط خزانه 2.186.000 د اساسنامهو رون یمشخطو  Bو  Aترجمه بند  1
 تنخواه 12.750 گانهویراستاری نشریه آزادی دوازده 2
 تنخواه 57.900 نشریه برای امروز – Wordبه  PDFتبدیل فایل  3
 تنخواه 21.000 شروعی دوباره – Wordبه  PDFتبدیل فایل  4

 
ها و پرسش از کمیته ترجمه العاده ایشان در چاپ مجدد نشریهها و همکاری فوقهای کمیته تولید نشریهدر انتها از پیگیری

 .OAهای مصوب خدمات جهانی برای تغییرات و یا حذف شدن آنها از لیست نشریه
 

 : خط ماندگار : خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
  تومان 563.000 تومان600.000 های آموزشی )نوید(کارگاه
 رضایو عل حهیمل ترا،یمهردخت، مهرداد، م ،یرعلیبهمن، فرشاد، منصوره، هلن، ام :بازوها

  :تهیگزارش کم
سنت ها به دل -1 شکل  لیقرار گرفتن  شد و  یصوت لیدر فا یکیدو م شت و حل  سوم که تا چند روز قبل ادامه دا سنت 
است که ماهانه  وروی10 کیاست که مبلغ آن نزد یصوت یها لیفا یبارگذار  یاز ساندکلود برا یحساب تجار  دیخر  یگر ید

 OA یتومان است که در صورت موافقت خدمات مل 340.000ماه  نیخواهد کرد اما ا رییتغ رانیدر ا وروی متیبا توجه به ق
 دار نسبت به پرداخت آن اقدام کند.خزانه رانیا
 هیبه خدمت نداشاااتند و اطالع یلیتما یقبل نیمرداد آغاز شاااود اما مترجم 5قرار بود که در  یاتخدم میمفاه یبرگزار  -2

ست مترجم آن ست شیاز پ یهم کار  یدرخوا س یکه اگر در نواح مینبرد و منتظر مترجم ه دارد لطفا  یترجمه آن ییتوانا یک
 اطالع داده شود. نیتوسط رابط

سه درون کم یبرگزار  -3 سائل مختلف کم یبرا تهیکم یبا بازوها یاتهیچند جل ضوعات:  یبرگزار  جهیکه نت تهیم کارگاه با مو
با  29و رهجو در  یرابطه حام ی( ب( کارگاه روز جهان1401مرداد  12)در چهارشااانبه  نیواردالف( تازه مرداد پ( دو کارگاه 

 .میهست یبرگزار  یآن برا یز یر که در حال برنامه  زیپره یموضوع معرف
دماوند  ابانیاز کرونا در تابسااتان برگزار شااده بود در خ شیکه پ یهمان مکان قبل شیهما یبرگزار  یمکان برا یر یگیپ -4

ساااعت اساات و اگر  4 شاانهادیتومان اعالم مبلغ کرده اند. پ ونیلیم1.5 یهر ساااعت برگزار  یتهران را صااحبت شااد و برا
 موافقت کند اقدام شود. رانیا OA یخدمات مل

 :تهیکم شنهاداتیپ
 کنند. یاطالع رسان یمترجم آن یبرا یدر نواح نیرابط -1 

 :تهیکم مشکالت
 یبرگزار  یبرا یخدمات مل ازیشد اما با توجه به ن زیوار  دیخر  یماه گذشته به حساب بنده برا 2در  یتنخواه خط و گوش -1

 .شود زیماه در صورت بودن پول در خزانه لطفا وار  نینبود بودجه در خزانه بوده و ا لیبه دل عتایمبلغ عودت شده است. طب
 تومان هزینه رفت و برگشت با قطار بوده است. 563.000مبلغ  -1 :تهیکم کردخرج

 

 : خط ماندگار :خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
 - تومان 250.000  تولید نشریات

 : علیبازوها
  :تهیگزارش کم

 و کارکرد دوازده قدم.  یدوستان بهبود ز،ی: پرههیسه نشر  یگذار  متیق -1
 .اتینشر  یچاپ مجدد برخ یبرا یراستار یترجمه و و تهیو کم یبا دفتر مرکز  یهماهنگ -2
 چاپ مجدد کتاب دوازده قدم. یاز چاپخانه برا متیاستعالم ق -3
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 اتینشر  متیق ستیل یو طراح میتنظ -4
 .اتینشر  عیتوز  تهیکم به درخواست AAجلد کتاب از انجمن 400سفارش تعداد  -5

  :تهیکم پیشنهادات
 درخواست اساسنامه برای چاپ شده برای کمیته تولید نشریات -1

  :تهیکم مشکالت
 فاقد پیشنهاد -1

 تومان. 250.000هزینه رفت و برگشت  :تهیکم کردخرج
 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنه مسئولین اداریگزارش »

 -: خط ماندگار 0: تنخواه )رضا( دار: خزانهنام مسئول
 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 
 34.251.000 دریافتی  250.000 منشی  2.000.000 آنالین

 1.913.000 خرج کرد  563.000 کارگاه ها  2.000.000 خراسان
 32.338.000 مانده نهایی  500.000 مکان بدنه خدمات ملی  200.000 گیالن

    350.000 فضای مجازی و آدرس  113.000 کرمان و سیستان و بلوچستان
    250.000 تولید نشریات  1.292.000 فارس
       1.500.000 تهران

       50.000 البرز
       450.000 مرکزی

       130.000 گلستان
       5.736.000 سود نشریات مرداد

       511.000 سود نشریات شهریور
       20.269.000 مانده قبل
.3.000911 جمع کل  34.251.000 جمع کل     

 

 : خط ماندگار :خرج کرد : تنخواه : مسئولنام 
 09109796134   دفترمرکزی

 : بازوها
  :تهیگزارش کم

 تومان بوده است. 180.692.290 یافتیدر  اتیشد و کل نشر  یدار یخر  یبرنامه حسابدار 
 تومان است.  10.567.200به مبلغ  یخدمات مل میدرصد آن تقد70تومان که  15.069.000سود  کل

سابدار  دیخر  یتومان برا 4.320.000 شد و مبلغ  3000گمنام و حمل و نقل  یهایکتاب الکل یو بربر  یبرنامه ح سر  کتاب ک
تومان پرداخت شااد به  1.509.600 یدار پرداخت شااد. مبلغ ده درصااد خدمات جهانتومان به حساااب خزانه 6.247.000

 .اضافه شد اتیسود به نشر  یدار و الباقخزانه
  :تهیکم پیشنهادات

 مناسب و در دسترس. یبه مکان اتیو انبار نشر  یمکان دفتر مرکز  ییجاجابه
 و در اساسنامه درج شود. کباریشش ماه  ایبه طور مرتب هر سه ماه  یخدمات مل میبر اساس تصم یانبارگردان درخواست
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ست شدن مبلغ  درخوا شر  یدفترمرکز  یکه برا یتومان 50.000.000بازگرداننده  شر  اتیاز ن شده بود به تنخواه ن سر  را  اتیک
 دارم.

  :تهیکم مشکالتتومان به تنخواه اضافه شود. 50.000.000 نیهمچن
 . ستیمناسب ن اتیمکان نشر 

 ادامه خدمت. یهستم برا یخدمات یگوش ازمندین
 

 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش نواحی »

 09109796123: ماندگار خط تومان 1.500.000 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 .ندگانیجلسه ساختار تهران راس ساعت برگزار شد با حضور حد نساب نما :گزارش و دستاوردهای ناحیه

چاپ شده که پخش  ییلونهایکند. در سطح داروخانه ها نا یبا موضوعات متفاوت برگزار م ییکارگاهها ه،یکارگاه ناح تهیکم
 شد.  یر یگ میتصم یاطالع رسان تهیبه تنخواه کم ونیلیم کیخواهد شد. مبلغ 

 آورد. یدر تهران در مهرماه را OAانجمن  یسالگ 18 جشن
 به عنوان رابط شورا انتخاب شد. یرعلیشد و ام یر یگ یرا

 تومان که اعانه شده. 1.500.000مبلغ  رانیا یبه خدمات مل ییاهدا
 دارند.گروه های حضوری نیاز به حمایت  :ناحیه مشکالت

 کتاب آوای بهبودی در اندازه جیبی آیا در دستور چاپ هست یا نه؟ :ناحیه پیشنهادات
 

 09138301151: خط ماندگار 0 :مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
اصفهان چهارشنبه آخر هر ماه برقرار  هیناح ندگانینما اتیجلسه ه نیو هشتاد و سوم کصدی :گزارش و دستاوردهای ناحیه

ها حضور داشتند و گزارش خود را ارائه دادند  متهیبرگزار شد. ک 17:00تا  15:00ساعت  1401 وریدوم شهر  خیباشد در تار  یم
 تیفعال هیناح نیدر ا یجلسه مجاز  2و  یحضور  جلسه 14ها پاسخ دادند.  تهیسواالت خود را مطرح کردند و کم ندگانیو نما

 .به خدمتگذار دارد ازین تهیکم -3اموال  تهیکم -2کارگاها.  تهیکم -1 یدر ساختار خدمات هیدارند و ناح
 جلسات حضوری اصفهان در کانال درج نشده است.  :ناحیه مشکالت

 چرخشی شدن خدمات ملی در تمام نواحی. :ناحیه پیشنهادات
 

 09194066411: خط ماندگار تومان 2.000.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 حضور داشتند.  ندهیگروه و نما 13مرداد برگزار شد و  20 خیدر تار  اتیجلسه ه :دستاوردهای ناحیهگزارش و 

 فرستند. یگروه ها به رابط و منابع به ساختار م هیو کل دینما یجلسات خود را به صورت مرتب برگزار م ندگانینما اتیه
تجربه دادن  یگردد. واتساپ بار  یم لیتشک دیجد یها تیو آپد یکنفرانس برا یآموزش فر  یکارگاه ها یهفتگ یبرگزار 

 شده. جادیکنفرانس ا یدر مورد برنامه فر  OAبه دوستان انجمن 
 یار یبه هم ازیرابطه ن نیدر ا یپرخوران گمنام و اگر خدمات مل تیدر سا نیآنال هینبودن آدرس جلسات ناح :ناحیه مشکالت
 باشد. یم یحاضر به همکار  نیآنال هیدارد ناح

 ندارد :ناحیه پیشنهادات
 

 09156170790: خط ماندگار تومان 500.000: مبلغ اهدایی مرکزی: نام ناحیه
اضافه شد و  دیگروه جد کیشود و  یدر دوشنبه آخر هر ماه برگزار م هیجلسه ساختار ناح :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 تومان اعانه شد. 450.000 یجلسه خدمات مل یبرا
 در شهرستان چادرسبان سیتازه تاس گروه

 تومان است.  305.000 اتینشر  فروش
 تومان بوده است. 5.880.000کل  اتیاز نشر  دیخر 

 گروه ها یو خزانه ها یحضور  یاز گروه ها تینداشتن خدمتگزار و عدم حما :ناحیه مشکالت
 ندارد :ناحیه پیشنهادات
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 : خط ماندگار تومان 130.000: مبلغ اهدایی گلستان: نام ناحیه
 .دیبرگزار گرد 1401مرداد  28 خیجلسه ساختار گلستان در تار  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 کمبود خدمتگزار در گروه ها. :ناحیه مشکالت
 شود. ینم تیحما یباعث شده جلسات حضور  یجلسات مجاز 

آن حذف  یدارد جلسه مجاز  یکه جلسه حضور  یاست که هر شهر  نیدارد ا هیکه ناح یشنهاداتیاز پ یکی :ناحیه پیشنهادات
 شود.

 شود. یچرخش یخدمات مل جلسات
 یکارگاه از مسئول کارگاه بصورت حضور  درخواست

 OAدعوت به  یانجا شده است برا ییکارها ایجوانان و نوجوانان آ راجب
 

 : خط ماندگار تومان 50.000: مبلغ اهدایی البرز: نام ناحیه
 و انتخاب خدمتگزاران. هیساختار ناح یجلسات حضور  یر یانتخاب و از سرگ :و دستاوردهای ناحیه گزارش

  18:30 یال 17:00ساعت  کشنبهی یکوثر روزها یمختلط در فرهنگسرا دیگروه جد یانداز  راه
 تومان 50.000 یبه خدمات مل اعانه

 ندارد :ناحیه مشکالت
 .دییموجود به صحن شورا ارائه فرما یخودتان را با موضوعات و چالش ها یبرنامه خدماتکارگاه ها لطفا  :ناحیه پیشنهادات

لطفا  کنندیم یدهد و خودشان را به عنوان انجمن معرف یکاراه م هیاطالع یخودمختار بصورت مجاز  یاگر گروه نیهمچن
 نشود یتا تداخل خدمات دیینظارت فرما

 

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

 :هاگیریو رای برگزاری انتخابات

 تومان به دفتر مرکزی. 50.000.000تصمیم بر پرداخت  .1
 افزوده شدن بندی در اساسنامه دفتر مرکزی برای انبارگردانی نشریات هر شش ماه یکبار. .2
 تومان 5.000.000خرید گوشی برای دفترمرکزی با بودجه  .3
 نشریات از مسئول قبلی به نائب گرداننده و از نائب گرداننده به دفتر مرکزی.بررسی و حسابرسی مالی  .4

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

 بررسی پیشنهاد ترازنامه گرفتن در شورا. .1
 (و چیپ و سکه  انجمن ثبت ،طرح و برنامه و اموالرسانی، اطالعها )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
 .که به مهرماه موکول شد ایران OAبررسی برگزاری سه ماه یکبار خدمات ملی  .6
 .OAبررسی مسایل مربوط به ثبت و دریافت مجوز انجمن  .7
 بررسی و تایید کارگاه های سراسری درخواست شده کمیته کارگاه آموزشی. .8
 .بررسی مسائل روزو سیدگی به پیشنهادات معوقه ر .9
 نوجوانان. یبرا یاتهیکم جادیا دییتا .10
 هایی چون انجام خدمات بالتصدی.بررسی اساسنامه نائب گرداننده و کاهش مسئولیت .11
بررسی در خواست نواحی از ناحیه آنالین که به تعداد جلسه قبل از کرونای خود )شش جلسه( باز گردد و باقی جلساتی  .12

 که حضوری بودند و به دلیل کرونا آنالین شدند به همان حضوری قبل.
 ایران از سوی ناحیه گلستان. OAی حضوری شدن کارگاه های خدمات ملی بررس .13
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 بررسی تشکیل کارگروه یافتن دفتر مرکزی جدید. .14
 زیتماس گرفته شود و در گزارش ن هیپس سه ماه با آن ناح رانیا OA یدر خدمات مل هیدر صورت عدم حضور هر ناح .15

 متوقف شود. هیدعوت گردد. در صورت عدم حضور، سه ماه بعد تکرار و پس از آن خدمات به آن ناح هیاز آن ناح
 بررسی پیشنهاد همایش توسط کمیته کارگاه های آموزشی .16

 "خاتمه گزارش"

دریافت پس از  متعاقبا آدرس محل برگزاری نیزبرگزار خواهد شد. و به صورت حضوری  1401 ماه مهر 1ر د جلسه بعدی شورا
 .خواهد شد ، از طریق کانال تلگرام اعالنمحل برگزاری

 ایران OA ی خدمات ملیبدنهبا تشکر منشی 


