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 خدایا آن ده که آن به

میدان رسالت، خیابان تهران، به صورت حضوری:  08/07/1401ایران مورخ  OA خدمات ملی یبدنهجلسه  مینو پنج شصتصد و 
صبح با خواندن  09:00ساعت در  الغدیر، طبقه دوم، سالن اجتماعاتهنگام، 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 

 

خوزستان )رضا(، آذربایجان )معصومه(، کرمان و  ،(حجت ) مرکزی، قم، همدان، (علیرضاراسان ) خ: به صورت آنالین حاضر نواحی
 سیستان و بلوچستان )آرزو( 

 ، اصفهان )امیر((امیرعلیتهران) (،بهمنساختار آنالین )، البرز )بهنام(: به صورت حضورینواحی حاضر 

 

 ها)فرشاد(میته فضای مجازی و آدرسهای آموزشی)نوید(، ککارگاه: کمیته به صورت آنالین و مسئولین اداری حاضر هاکمیته

و  کمیته ترجمه دار )رضا(گرداننده)مهدی(، دفتر مرکزی)رشید(، خزانه: به صورت حضوری و مسئولین اداری حاضر هاکمیته
 (جواد) تولید نشریات کمیته ،(علیرضا) ویراستاری

 

 «ایران OAی خدمات ملی بدنهی هاگزارش کمیته»

 : خط ماندگار :خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
 09194521200 تومان 0 تومان200.000 هافضای مجازی و آدرس

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

 یهاامیپ ران،یا یماه خدمات مل وریامروز، گزارش شهر  یبرا یجلسات، خالصه انتها ها، قرار دادن آدرسپاسخ به تماس -1
 انجمن. تیدر وب سا یها در کانال تلگرام و بارگزار  تهیو کم یدرخواست شده نواح

 .تیخراسان، فارس، البرز، تهران و... در سا یآدرس جلسات نواح یبروزرسان -2
سان -3 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 -4
 .داشت و انجام شد متیق رییها که سه کتاب فقط بروز نبود و تغ هینشر  متیق یبروزرسان -5

  :تهیکم پیشنهادات
 پیشنهادی نیست -1

  :تهیکم مشکالت
سخگو -1 ستان و تهران به تازه وارد هیناح یخط خدمات ییعدم پا سترس ن ایکنند که خطوط  ی. اعالم منیخوز  ست،یدر د
 دهند. یپاسخ نم ایخاموش است و  ای
 سیبود که به برنامه نو رفعالیآنها غ یدو تا یاعالم کردند که پس از بررس رفعالیخوزستان، سه بخش از اپ را غ هیناح -2

 .هستند یارجاع شده و در حال بررس
  :تهیکم دکرخرج

 کرد.فاقد خرج
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 : خط ماندگار : خرج کرد  :تنخواه : نام کمیته
 09938901840 تومان 204.000 تومان 1.000.000 ترجمه و ویراستاری )علیرضا(

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

 باشد: امور ترجمه، ویراستاری، طراحی، صفحه آرایی و... نشریات به شرح ذیل می -1
 :هادر مورد کتاب

 بندیطراحی و صفحه ویراستاری بازبینی ترجمه نام کتاب #
 نشده در حال انجام کامل کامل کارکرد برای امروز 1
 نشده نشده نشده کامل کارکرد آوای بهبودی 2
 نشده نشده نشده یک چهارم ترین رویاهایماننیافتنیفراتر از دست  3
 نشده نشده نشده یک چهارم تصویر بدن، روابط و جنسیت 4
 

 :هادر مورد پمفلت
 بندیطراحی و صفحه ویراستاری بازبینی ترجمه پفلتنام  #
 کامل کامل کامل کامل گانه جیبیهای دوازدهآزادی 1
 کامل کامل کامل کامل گانه جیبیهای دوازدهسنت 2
 کامل کامل کامل کامل دوازده قدم برای حل یک مشکل 3
 کامل کامل کامل کامل اول فکر کن 4
 نشده نشده نشده کامل برای جوان 5
 نشده نشده نشده کامل اختیارخوربرای خانواده بی 6
 نشده نشده نشده کامل مندپدرومادر و بزرگساالن دغدغه یبرا 7
 نشده نشده نشده کامل واردینتازهبرای  8
 

 :سایت سازمان جهانیدر مورد مطالب روی وب
 بندیطراحی و صفحه ویراستاری بازبینی ترجمه مطلبنام  #

 نشده کامل کامل کامل معرفی پرهیز 1
 نشده نشده نشده کامل OAدر  رگذاریمخرب و تاث یبه رفتارها یدگیرس یبرا ییرهنمودها 2
 نشده نشده نشده کامل تالیجید یایگمنام ماندن در دن یبرا ییرهنمودها 3
 نشده نشده کامل کامل چرا خدمت 4
 نشده نشده نشده کامل اساسنامه خدمات جهانی Bو بند  Aبند  5
 نشده نشده نشده کامل هامشی و رویهخط 6
 نشده نشده نشده کامل ترازنامه گروه 7
 کامل کامل کامل کامل گروهیبینخدماتی و ترازنامه بدنه 8
 نشده نشده نشده کامل ترازنامه منطقه 9
 نشده نشده نشده کامل دوازده روز اول تازه واردین 10
 نشده نشده نشده کامل گروهیاساسنامه بین 11
 نشده نشده نشده کامل NSBاساسنامه  12
 نشده نشده نشده کامل و تمرکز ویژه LSBاساسنامه  13
 نشده نشده نشده کامل گروهیهایی برای ایجاد بینتوصیه 14
 نشده نشده نشده کامل فرم درخواست تغییر و یا جایگزین کردن در سازمان جهانی 15

 های آموزشی برای ترجمه مطالب مورد نیاز برای کارگاه آموزشی معرفی پرهیز.همکاری با کمیته کارگاه -2
گروهی برای تمام نواحی. )برای هر ناحیه دو خط ماندگار، اطالعات دو عضو اعم از نام، شماره تماس بررسی فرم ثبت بین -3

 و ایمیل معرفی کند تا اقدام شود.(
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 5.184.000تومان جمعا  50.000تومان، خط 35.000تومان گوشی، پیک  5.099.000تهیه گوشی و خط برای کمیته که  -4
 می باشد که از این به بعد می توانید با آن تماس بگیرید. 09938901840خط خدماتی کمیته تومان است. 

گانه جیبی " به سازمان جهانی و ارائه فایل آن به مسئول کمیته چاپ های دوازدهالیسنس دوم برای نشریه " آزادی -5
 (مت پیشنهادهاعلت در قسنشریات که بعد از ایشان خواسته شد برای چاپ دست نگه دارند. )

آبان( به صورت مجازی و همچنین کنفرانس سال  –در ماه اکتبر )مهر  9برای شرکت در کنفرانس منطقه  9تماس منطقه  -6
به صورت حضوری که نیازمند رابط از سمت ایران است. برای کنفرانس ساالنه که حضوری است امکان ارسال فرم  2023

 کند تا به اطالع آنها برسانیم.د. لطفا امروز مشخص شود که چه کسی شرکت می( وجود دارFundبرای دریافت تنخواه )
 :پیشنهادات کمیته

ترین ترجمه از التین ترین و صحیحها و مفاهیم باید به نزدیکها، سنتدر سازمان جهانی تیتر قدم OAمطابق اساسنامه  -1
دارای رای باشد که تمام مسئولین بعدی کمیته ترجمه ملزم  NSBبه پارسی بازگردانی گردد. همچنین این مورد باید توسط 

 گیری شود. به رعایت آن باشند و اگر تغییری نیاز داشت و یا از سمت سازمان جهانی بروزرسانی صورت گرفت، مجدد رای
ای نواحی که برای نواحی که مجازی شرکت کردند و چاپ شده بر PDFلذا تیتر قدم، سنت و مفهوم قبل و تازه در یک فایل 

ها را دریافت کنید و در جلسه اند ارائه میگردد، لطفا در جلسه بعدی ساختار ناحیه خود خوانده و تاییدیه گروهحضوری آمده
 ایران ارائه نمایید تا نشریاتی که آماده شده بالفاصله چاپ شود.  NSBبعدی 

 :کمیته مشکالت
 مشکل خاصی نیست. -1

 :کمیتهکرد خرج
 وضعیت پرداخت مبلغ )تومان( ردکنوع خرج #
 دارتوسط خزانه 5.099.000 خرید گوشی 1
 تنخواه 35.000 پیک برای تحویل گوشی 2
 تنخواه 70.000 جدول پمفلت ها 4تا  1ویراستاری چهار نشریه شماره  3
 تنخواه 81.000 برای قدم، سنت و مفهوم – 4.500هر عدد  –عدد دو طرفه  18پرینت تعداد  4

گیگابایت 128تومان برای خرید گوشی به این کمیته تحویل شده بود که قیمت کمی باالتر بود با ظرفیت  5.000.000مبلغ 
 تومان. 204.000دار مطابق اساسنامه تهیه شد. خرج کرد کل که با هماهنگی با خزانه

 تومان 623.350شده است. باقیمانده تنخواه: تومان تاکنون خرج  376.650تومانی بنده که داشتم مبلغ  1.000.000از تنخواه 
 

 : خط ماندگار : خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
 09938901830 تومان 270.000 تومان600.000 های آموزشی )نوید(کارگاه
 رضایو عل حهیمل ترا،یمهردخت، مهرداد، م ،یرعلیبهمن، فرشاد، منصوره، هلن، ام :بازوها

  :تهیگزارش کم
 .1401شهریور  12برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع معرفی پرهیز در  -1
سالگی انجمن  18برگزاری چند درون کمیته ای برای بررسی بودجه برای کارگاه آموزشی سراسری که با پیشنهاد اعضا جشن  -2

ساعت محل برگزاری و مواردی که در نظر داریم برای تهیه بنر،  4را نیز با آن ادغام کنیم. نتیجه آن شد که برای برگزاری 
 ان در نظر گرفته شده است. توم 25.000.000تدارکات و... تنخواه 

 5.184.000تومان جمعا  50.000تومان، خط 35.000تومان گوشی، پیک  5.099.000خرید گوشی و خط برای کمیته که  -3
 می باشد که از این به بعد می توانید با آن تماس بگیرید. 09938901830تومان است. خط خدماتی کمیته 

 پیشنهادات کمیته:
 برای مترجم آنی اطالع رسانی کنند. رابطین در نواحی -1

 کمیته: مشکالت
 تومان متضرر شدیم. 86.000مهر تهیه شد که با توجه به کنسل شدن مجبور به عودت شده و مبلغ  1بلیط برای  -1

 کمیته: کردخرج
 تومان هزینه پیک برای گوشی و خرید خط و همچنین عودت هزینه بلیط قطار بوده است. 270.000مبلغ  -1
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 : خط ماندگار :خرج کرد : تنخواه : نام کمیته
 - تومان 278.000 - )جواد( تولید نشریات

 : علیبازوها
  :تهیگزارش کم

 تومان به چاپخانه. 18.000عدد کتاب دوازده قدم و دوازده سنت پرخوران گمنام به مبلغ هر کتاب 2000سفارش تیراز  -1
 چاپخانهاصالح کیفیت جلد کتاب فوق به  -2

  :تهیکم پیشنهادات
 فاقد پیشنهاد -1

  :تهیکم مشکالت
 فاقد مشکل -1

 تومان. 278.000هزینه 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
ها )نواحی(دریافتی هاپرداختی  تومان   تومان توضیحات  تومان 

 11.778.000 دریافتی  280.000 تولید نشریات  200.000 اصفهان
 680.000 خرج کرد  400.000 کرایه مکان  1.100.000 آنالین

 11.098.000 مانده نهایی     157.000 خوزستان
       100.000 البرز

       200.000 مرکزی، قم و همدان
       3.833.000 سود حاصل از فروش نشریات
       650.000 مازاد مبلغ گوشی دفترمرکزی

       5.538.000 خزانه قبل
000778.11. جمع کل     680.000 جمع کل  

 

 : خط ماندگار :خرج کرد : تنخواه : مسئولنام 
 09109796134 0 1.000.000 )رشید( دفترمرکزی

 : بازوها
  :مسئولگزارش 

 .تومان 435.000گوشی خریداری شده به مبلغ  -1
 سنت پرخوران گمنام. 12قدم و 12میلیون واریز شد برای خرید کتاب 30مبلغ  -2
 دار محترم مطابق رای وجدان ماه گذشته دریافت شد.خزانهتومان از  50.000.000مبلغ  -3
 تومان بوده است. 14.997.500به مبلغ  1401مهر  7الی  1401شهریور  5کل فروش از تاریخ  -4
تومان برای خدمات  1.095.000ایران و مبلغ  OAتومان به خدمات ملی  3.833.000تومان که مبلغ  5.476.000کل سود:  -5

 جهانی است که پرداخت شد.
  :مسئول پیشنهادات

 فاقد پیشنهاد -1
  :مسئول مشکالت

 .از تمام نواحی خواشمندیم شماره خدماتی را برای فروش به شخص اطالع رسانی نکنند -1
ناحیه های همجوار ارجاع می دهم و خواهشی  شهرهایی که خدمات نشریات نداره با بنده تماس گرفته می شود و به -2

 که دارم نواحی که ارجاع داده می شود پاسخگو باشند و نشریات برای عزیزان ارسال شود.
 مکان نشریات و دفتر مرکزی و رفت و آمد مشکل دارم. -3
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 « ایران OAی خدمات ملی بدنهگزارش نواحی »

 09109796123: ماندگارخط  تومان 0 :مبلغ اهدایی تهران: نام ناحیه
 :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .تصمیم گیری در مورد برگزاری جشن تولد انجمن پرخوران گمنام -1
 ها.چاپ آدرس جلسات به صورت ماهیانه و در اختیار گذاشتن گروه -2
 م.ریمبلغی اعانه نداهمین دلیل به  میلیون از خزانه پرداخت شد.2میلیون تعیین شد که 4سالگی 18 برگزاری همایش -3

 :ناحیه مشکالت
 ها بتوانند از عهده اجاره بها برآیند.برگزاری جلسات حضوری اجازه بهای اماکن تمهیداتی اندیشیده شود که گروه -1
 دار و مسئول کمیته نشریات است.نیاز به خدمتگزار رابط ناحیه، خزانه -2

  :ناحیه پیشنهادات
ها بتوانند در برگزاری جلسات دچار مشکل نشوند. اگر فعالیت انجمن فکری شود که گروهشود که در مورد پیشنهاد می -1

 انجمن به ثبت رسیده است راهکاری اندیشیده شود که در برگزاری جلسات همکاری شود.
 

 09138301151: خط ماندگار 0 :مبلغ اهدایی اصفهان: نام ناحیه
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .برگزار شد 17تا  15از ساعت  1401شهریور  30هشتاد و چهارمین جلسه ساختار ناحیه اصفهان در تاریخ یکصد و  -1
 کمیته ها و نمایندگان حضور خوبی داشتند.  -2
 جلسه آنالین در ناحیه برگزار می شود. 2جلسه حضوری و  14 -3
 تومان 200.000اهدایی به شورا  -4
 کمیته طرح و برنامه خدمتگزار نیاز دارد.در پست خدماتی کمیته اموال،  -5

 :ناحیه مشکالت
 کمیته چیپ برای تهیه چیپ به مشکل خورده اند. -1
 اطالع رسانی نمی شود. OAآدرسهای جلسه حضوری اصفهان هنوز در کانال  -2

 :ناحیه پیشنهادات
 درخواست می شود که همکاری بیشتری با کمیته آدرسهای اصفهان داشته باشند. NSBاز کمیته آدرس های  -1
 

 09194066411: خط ماندگار تومان 2.000.000 :مبلغ اهدایی : آنالیننام ناحیه
 :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 از هجده گروه ناحیه آنالین ده گروه در جلسه هیئت نمایندگان حاضر شدند. -1
 .مرتب در هفته سوم هر ماه برگزار می شودجلسات بطور  -2
 کارگاه آموزشی هفتگی در فری کنفرانس برای آموزش برنامه فری کنفرانس و آپدیت جدید برگزار می شود. -3
 برای برنامه فری کنفرانس تشکیل شده. OAآپ برای تجربه دادن دوستان انجمن تشکیل گروه واتس -4

 :ناحیه مشکالت
 فاقد مشکل -1

 :ناحیه پیشنهادات
 فاقد پیشنهاد -1
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 09156170790: خط ماندگار تومان 200.000: مبلغ اهدایی مرکزی: نام ناحیه
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .کنفرانس یبه صورت فر  دیدوشنبه ماه برگزار گرد نیخر آ وریشهر  30در  هیجلسه ناح -1
 .مکان را داشتند هیته یمجوز از  وزارت کشور برا هیته یدرخواست عاجل ار رابط شورا برا ندگانینما شتریب -2
 ی.تنخواه اطالع رسان میترم یتومان برا۳۰۰۰۰۰مبلغ  -3
 .افتیاختصاص  اتینشر  یبر ربا نهیتومان جهت هز ۵۵.۰۰۰ و اتینشر  تهیکم یتومان برا۳۴۳.۰۰۰مبلغ  -4
 .تومان۳۰.۰۰۰درس جلسات آتنخواه  میترم -5
 .افتی اختصاصوذهاب رابط شورا  ابیهزار تومان جهت ا۱۲۰ تومان اعانه به شورا و۲۰۰.۰۰۰مبلغ  -6
 ییااهد پینفر چ۳۸۶کردن  تیگروه هارو حما یکه تمام ینفر کل افراد۴۳گروه ها  نینفر کل تازه وارد کیکل تولد ها  -7

 عدد۴کل گروه 
 :ناحیه مشکالت

 تمسنت هف تیعدم حما -1
 اتیماندن خدمت ها اعم سخنران و هاست و مسوول نشر  یبالتصد -2
 گروه ها در خواست نداشتن  -3

  :ناحیه پیشنهادات
 فاقد پیشنهاد

 

 : خط ماندگار تومان 100.000: مبلغ اهدایی البرز: نام ناحیه
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 دار در ساختارانتخاب رابط و خزانه -1
 تومان 2.500.000تومان به  2.241.000تنخواه نشریات از افزایش  -2

 :ناحیه مشکالت
 به دلیل نداشتن ثبت مشکل اجاره مکان داریم -1

 :ناحیه پیشنهادات
 فاقد پیشنهاد

 

 09156170790: خط ماندگار تومان 0: مبلغ اهدایی خراسان: نام ناحیه
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 . دیها برگزار گرد تهیکم نیها و مسول تهیکم نیبا حضور رابط ۱۴۰۱ وریشهر  ۳۱ خیخراسان در تار  هیجلسه ناح
 در سبد سنت هفتم بود فیضع تیکه داشتند حما یگزارش خود را ارائه کردند و مشکالت ۳و  ۱ یشهر  تهیکم نیرابط ابتدا

رضا به عنوان رابط یبه عنوان گرداننده انتخاب شد و دوستمون عل دیدوستمون نو که خدمتها رو داشتند یر یگیادامه را
وجود نداشت که قرار شد  دیخدمتها کاند هیبق یبرا دیانتخاب گرد هیناح یخانم بهار به عنوان منش وشورا انتخاب شد 

 .دشود و انشاهلل در ماه بعد خدمتها واگذار گرد یاطالع رسان
 :ناحیه مشکالت

 خدمتگزار ساختار  نبود -1
  هیو جدا شدن از ناح ۲ یشهر  تهینکردن کم تیحما -2
 سبد سنت هفتم  فیضع تیحما -3
 م.یداشته باش هیبه ناح ییهزار تومان اهدا ۲۵۰وجدان قرار شد  یطبق را -4

 :ناحیه پیشنهادات
 فاقد پیشنهاد
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 09167329639: ط ماندگارخ تومان 100.000: مبلغ اهدایی وزستانخ: نام ناحیه
  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 یاز گروها جلسات خود را به صورت حضور  ی)بعض ندینما یخوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار م هیگروه در ناح۱۲: ۱
 (ندینما یبرگزار م نیآنال یجلسات را فضا گرید یاز گروه ها یو تعداد

و منابع را به ساختار  نیها رابطو گروه دینما یخوزستان جلسات خود را به صورت مرتب برگزار م هیناح ندگانینما اتی: ه۲
 فرستند. یم
 هستند.  تیها در حال فعال تهی:کم۳
 باشد.  یتومان م ۱۲.۵۷۰.۶۰۰ اتی:سقف تنخواه نشر ۴
 تومان.۱۰۰.۰۰۰به مبلغ  هیناح یی:اهدا۵

 :ناحیه مشکالت
 فاقد مشکل -1
 :ناحیه یشنهاداتپ

 فاقد پیشنهاد
 

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

 :هاگیریو رای انتخاباتبرگزاری 

ماه بعدی فقط فعال باشد و پس از آن بسته شود  10هر ماه تا  28ایران از  NSBاپ رابطین و خدمتگزاران گروه واتس .1
 و فقط مدیران بتوانند پیام بگذارند.

بعد از آن  مطابق درخواست نواحی آبان جلسه خواهد بود وجلسه خدمات ملی ایران هر دو ماه یکبار برگزار گردد. )  .2
 در انتها خواهد آمد(. 1402جدول زمانی برگزاری تا اولین جلسه سال شود. دو ماه یکبار برگزار می

به عهده کمیته ترجمه و  1401آبان  – 2022در ماه اکتبر  9به دلیل نداشتن رابط فرامنطقه، شرکت در کنفرانس منطقه  .3
 ویراستاری است تا توسط تیم خود انجام دهد.

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

 بررسی پیشنهاد ترازنامه گرفتن در شورا. .1
 (هاو کارگاه چیپ و سکه ،ثبت انجمن ،طرح و برنامه و اموالرسانی، اطالعها )برگزاری انتخابات: کمیته .2
 .(دار یک نفر خزانهو  رابط فرامنطقهدو منشی،  گرداننده،نائب مسئولین اداری ) برگزاری انتخابات: .3
 .های خدماتیکمیته گرفتن گزارشات نواحی و .4
 .رانیا OA یخدمات مل یاساسنامه بدنه مینحوه تنظ .5
 .OAبررسی مسایل مربوط به ثبت و دریافت مجوز انجمن  .6
 نوجوانان. یبرا یاتهیکم جادیا دییتا .7
 هایی چون انجام خدمات بالتصدی.بررسی اساسنامه نائب گرداننده و کاهش مسئولیت .8
بررسی در خواست نواحی از ناحیه آنالین که به تعداد جلسه قبل از کرونای خود )شش جلسه( باز گردد و باقی جلساتی  .9

 شدند به همان حضوری قبل.که حضوری بودند و به دلیل کرونا آنالین 
 ایران از سوی ناحیه گلستان. OAبررسی حضوری شدن کارگاه های خدمات ملی  .10
 بررسی تشکیل کارگروه یافتن دفتر مرکزی جدید. .11
 زیتماس گرفته شود و در گزارش ن هیپس سه ماه با آن ناح رانیا OA یدر خدمات مل هیدر صورت عدم حضور هر ناح .12

 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 .13
ایران بوده. پیشنهاد  OAبرای خدمات ملی  %60ها و نشریه %30خدمات جهانی،  %10ها سود حاصل از فروش نشریه .14

ایران باشد. پیشنهاد ناحیه  OAبرای خدمات ملی  %50ها و نشریه %40خدمات جهانی،  %10شد که از این پس  
 آنالین، تایید کننده: تهران.
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ایران، در اساسنامه قید نشده است. لذا این  OAبه خدمات ملی  و پیوستن تاسیس شده  افزوده شدن نواحی تازه .15
 نالین، تایید کننده: ناحیه آذربایجان.مورد انجام شود. پیشنهاد ناحیه آ

 جلسه اضطراری در اساسنامه اضافه شود. پیشنهاد ناحیه آنالین، تایید کننده: خراسان، خوزستان و مرکزی .16
برای رفت و آمد  NSBنواحی که امکان حضور ندارند، حداقل یا حداکثر سالی یکبار درخواست تنخواه از سوی خزانه  .17

 .تایید کننده: ناحیه آنالینو ویراستاری،  کمیته ترجمهرفته شود. پیشنهاد: رابط آن ناحیه در نظر گ

 "خاتمه گزارش"

 برگزار خواهد شد. و به صورت حضوری  1401 ماهآبان  6ر د جلسه بعدی شورا

 وضعیت تاریخ نام ماه #
 شودبرگزار می 6/08/1401 آبان 1
 شودبرگزار نمی - آذر 2
 شودمیبرگزار  2/10/1401 دی 3
 شودبرگزار نمی - بهمن 4
 شودبرگزار می 5/12/1401 اسفند 5
 شود )نوروز(برگزار نمی - فروردین 6
 شود )ماه رمضان و عید فطر(برگزار نمی - اردیبهشت 7
 شودبرگزار می 5/03/1402 خرداد 8

 

 ایران OA خدمات ملی بدنه موقت با تشکر منشی


