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 به نام خدا

آن ةَ  از پس و طد آغاز شّم كدم دعای خّاٌدن ةا صتح 9:00 شاعث راس جِران گروُای از ٌيایٍده 22خضّر ةا 17/07/1394 ىّرخ جِران ٌيایٍدگان ُیات جهصَ ودوىیً ٌّد

 ٌّد و دوم پرداخحَ طد. جهصَ دشحّر ةَ رشیدگی و ُا کيیحَ خدىث دوره ایانپ گزارش دریافث

 « جلسى دستورکار »

  خدىحگزاران اٌحخاب -    ُا کيیحَ گزارش - 

 « موارد قابل ذکر »

 . طد دریافث ُا کيیحَ خدىاجی دوره پایان گزارش اول درشاعث -

 : ىیتاطد زیر طرح ةَ کَ طد اٌجام جدید دوره خدىحگزارن اٌحخاب دوم درشاعث -

 اٌحخاب طدٌد. گرداٌٍدهو  ىٍظی، دار خزاٌَ، ٌاخیَ راةطیً، ُا کارگاه يیحَ، کرشاٌی اطالع کيیحَ، درشِاآ کيیحَ

 : دارد خدىحگزار ةَ ٌیاز زیر خدىحِای در جِران ٌيایٍدگان ُیات -

 .گرداٌٍده ٌایبو  ىٍظی ٌایب، ٌظریات کيیحَ، شکَ و چیپ کيیحَ

 ىًةرای  شاىاٌَ پیاىِای" ىضيّن ایً ةا جّضیدیآن  ُيراهگروه و ةَ  ٌام ،خّد ٌام :دارٌد درخّاشث ىرةّطَ ّلىصئ ، شاىاٌَ از پیاىک دریافث ةرعدم ىتٍی گزارطات طتق -

 و در اشرع وكث پیگیری و ةَ طيا اعالم خّاُد طد. طّد پیاىک 10006551668393ةَ طياره  شاىاٌَ ةَ "طّد ٌيی ارشال

 .خّاُد کرد جغییرصتح  11:00 انیصتح  9:00 شاعث ةَ ةانآ ىاه از جِران ٌيایٍدگان ُیات ةرگزاری زىان -

 « گزارش کمیتى يا »

 ریال ىی ةاطد( 500.000 :جٍخّاه کيیحَ)  ُا درسآ کيیحَ -

 ةّده اشث.  ریال 350.000 : ىخارج .ثاش طده چاپ جدید ُای ادرس کَ کرد اعالم کيیحَ ایً ّلىصئ :گزارش

 ریال ىی ةاطد( 4.000.000 :جٍخّاه کيیحَ) ُا کارگاه کيیحَ -

  ریال 3.120.000 :ىخارج. وارد جازه ٌفر 10 و اعضااز  ٌفر100 ةاخضّر ُا شٍث ىّضّع ةا کارگاه ةرگزاری :گزارش

 ریال ىی ةاطد( 7.000.000)جٍخّاه کيیحَ:  شکَ و چیپ کيیحَ -

 ریال 3.045.000ریال و غیر ٌلدی:  3.955.000 :ٌلدی ىّجّدی: گزارش

 ىی ةاطد(ریال  5.000.000)جٍخّاه کيیحَ:  رشاٌی اطالع کيیحَ -

 .ریال  840.000 :ىخارج .جهصَ ىکان ىظکم خم خصّص در شحارخان ىدهَ شرای ىدیر ةا جهصَ ةرگزاری :گزارش

 ریال ىی ةاطد( 5.000.0002)جٍخّاه کيیحَ:  ٌظریات کيیحَ -

 ریال.  3.590.000گروه ىجيّعاً  8فروش ةَ  :گزارش

 « گزارش مسئولین اداری »

  خزاٌَ ّلىصئ -

  ریال 3.980.000:  ُیات ةَ گروُِا اُدایی



2 

  ریال 6.460.000 :ىخارج

 ریال 2.480.000 :ةّدجَ کصری

 « همایودگان بین گروهگزارش  »

 گزارش و مشکالت مبلغ ايدایی  هام گروه
 ىظکم عدم خيایث اعضا و شتد شٍث ُفحو. ریال 140.000 آراىض

 .گرداٌٍده ، ٌظریات ، اداری جهصَ ىٍظی گرداٌٍده، ٌایب خدىحگزار ةَ ٌیازىٍد ریال 170.000 خرکث صتح خّاجَ ٌظام

 .خدىث و ُا شٍث کارگاه ةَ گروه ٌیاز: گروه ىظکم ریال 300.000 ةاكری

 گزارش ٌظده. ریال 300.000 گهترگ

 .یٍدهآ ىاه در ىکان جعییر اخحيال ریال 300.000 اشحاد ىعیً 

 گزارش ٌظده. ریال 210.000 ىِرآور

 .شاىاٌَ اعصاةَ طدن وصم ریال 670.000 خکيث 

 .جهصات درسآ ةَ رجّع اٌد داطحَ شاعث ییرغج ریال 200.000 آیث

 .طٍتَ شَ و طٍتَ روزُای ةِتّدی جهصَ از كتم كدم جهصَ ریال 1.090.000 شعادت آةاد

 .اعضا خيایث عدم:ىظکم  .ةِتّدی جهصَ از ةعد كدم جهصَ:گزارش ریال 100.000 کیاٌظِر

 .ٌدارد ٌيایٍده ٌایب و ٌيایٍده:ىظکم. كدم جهصَ گرداٌٍده ةَ ٌیاز و ةِتّدی جهصَ از ةعد كدم جهصَ: گزارش ریال 200.000 ٌیروی ُّایی

 گزارش ٌظده. ریال 300.000 افرا

 عدم خيایث اعضا. ٌدارد خّاجَ ٌظام

 .طد ةرگزار گروه شانگی11 جّند ٌدارد ٌظاط

 .7 شٍث شتد از خيایث عدم: ىظکم. ىاه7 از ةعد جهصَ ىجدد ةازگظایی ٌدارد كزل كهعَ

 .جيعَ از غیر دیگر روز در ُیات ةرگزاری درخّاشث خدىحگزار کيتّد دنیم ةَ ٌدارد ةٍفظَ

 .ةِتّدی جهصَ از ةعد كدم جهصَ ةرگزاری ٌدارد طِرک ونیعصر

 .ٌداریو ٌيایٍده ٌایب :ىظکم. ةِتّدی جهصَ از ةعد شٍث کارگاه :گزارش ٌدارد جِراٌصر 

 .جهصات ادرس در گروه ٌام ذکر درخّاشث:ىظکم. ةِتّدی جهصَ از ةعد شٍث جهصَ:گزارش ٌدارد صدف )ةاٌّان(

 .اشاشٍاىَ جکيیم جِث اعصا ججرةَ ةَ ٌیاز و اعصا خيایث ةَ ٌیاز ٌدارد آةظار

 گزارش ٌظده. ٌدارد طلایق

 .اعضا خضّر کيتّد ٌدارد ةِار )آكایان(

 

 « دستور کار جلسى آیوده »

 .ىعّكَ پیظٍِادات ةَ رشیدگی -.   اشاشٍاىَ ةازةیٍی -.    خدىحگزاران اٌحخاب -.     ُا کيیحَ و ُا گروه گزارش -

 ةا خّاٌدن دعای آراىض خاجيَ یافث.  12:00جهصَ شاعث 

 ةرگزار ىی طّد.  صتح 11:00صتح جا  9:00از شاعث  1394پاٌزدُو آةان ىاه جهصَ ةعدی ُیئث ٌيایٍدگان 

 ةا جظکر ىٍظی


