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 (CoDAصورت جلسه شورای منطقه ای ایران ) سومینو  بیست

 22/72/72مورخ   22شماره 

 به پایان رسید. 01 صبح  با خواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه آغاز و در ساعت02:  02 جلسه راس ساعت

 ها به شرح زیر انجام شد. هیئتحضور و غیاب مسئولین اداری و کمیته های فرعی و رابطین 

 مسئولین کمیته فرعی مسئولین اداری

 ساعت خروج ساعت ورود نام  پست خدمتی ساعت خروج ساعت ورود نام پست خدمتی

 01 01:11 رضا کمیته نشریات 01 01 مهدی گرداننده

 - - - کمیته کارگاهها - - - نایب گرداننده

کمیته روابط  01 01 ناصر منشی

 عمومی
- - - 

 کمیته آدرس 01 01 مظاهر خزانه دار

 جلسات
- - - 

 01 01:11 مهدی هیئت امنا 01 01 مسعود کمیته سایت

 

شد: ارائهدر ادامه گزارش کتبی و شفاهی از رابطین به شرح زیر   

نتارت نیااز باه کتابتاه ترازناماه  01گاروه در هتتاهت تعاداد تاازه واردان  7تعداد جلساا  .محمد هاشمرابط  :خراسان هیئت نمایندگان

 فصلی گروه هات پیشنهاد به شورا: کمیته نشریا  به مشهد جابجا شود.

گاروه در هتتاهت برگایاری گاروه تاازه  0توماانت تعاداد جلساا   06.22.فارو  نشاریا   .احمادراباطت  :خوزستان هیئت نمایندگان

 تاسیس بانوان گتساران. هیئت نمایندگان هیچ مشکلی ندارند.

 .0توماانت تعاداد تاازه واردیان  0006222تعاداد جلساا  شاش گاروه در هتتاهت فارو  نشاریا   .ادبهیرابط  :البرزنمایندگان هیئت 

نیااز ارساان نشاریا  باا  یمات کمتارت پیشانهاد نترت مشکل هیا  نمایندگان نداشتن مکان ثابت جهات برگایاری جلساا  سااختارت 

 این هیئت نمایندگان به کمیته نشریا : ویرایش کتابته پوست پیاز.

 ت جلسه در هتته 0تعداد جلسا   .هومن :کرمان نمایندگانهیئت 

تومااانت  0026222فاارو  نشااریا   .02جلسااهت تعااداد تااازه واردیاان  1تعااداد جلسااا  در هتتااه  .بهماان  :اراکنماینتتدگان هیئتتت 

 حمایت همایش.و فراخوان جهت  ماهدر بهمن  سالگی 1برگیاری همایش 

 

هیئت  نماینده ساعت ورود ساعت خروج

 نمایندگان

هیئت  نماینده ساعت ورود ساعت خروج

 نمایندگان

 البرز بهزاد 01 01 مرکزی بهمن 11 11

 کاشان فریبا 01 01 یزد علی 11 11

 کرمان هومن 01 01    

 خراسان محمد هاشم 01:01 01    

 خوزستان احمد 01:11 01    
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درخواسات تشاکیل جلساا  شاورا در اساتان هاای مبتلاات برگایاری ساه جلساه کارگااهی در  .علای :یزداستان نمایندگان هیئت 

 بندر عباس

مبلا  توماان.  106222جلساهت میایان فارو  نشاریا  0نتار. تعاداد جلساا   02فریبات تعداد تاازه واردیان :  هیئت نمایندگان کاشان

 مایندگان: برگیاری کارگاه در کاشان می باشد. نیاز هیئت نتومانت  0226222اعانه به خیانه شورا: 

 02تماس تلگرامی و ارسان آدرس جلسا ت دریافت حدود  72بیش از  تماس. 00تماس با خط خدماتی  تمسئول آدرس جلسات مظاهرگزارش 

افتتاح گروه تازه  آدرس جلسا نتر به کانان  77ارتباط تلگرامی به روز رسانی و ویرایش آدرس جلسا  استانها و هیا  نمایندگان. افیایش 

 07:02الی  .0ساعت  77مهر  00تاسیس بانوان در سرای محله استاد معین در تاریخ 

 .. نیامدن گرداننده محترم جهت گشودن حساب مشترکگزارش مسئول خزانه: مظاهر

 دوو تحویال گارفتن نشاریا   نوباتت مراجعاه باه خاپباناه باه منماور همااهنگی دومراجعه باه بانا   ترضا :گزارش مسئول نشریات

جما  کال فارو  نشاریا  مبلا  جابجاایی انباار . اماوان نشاریا ت باارت  یا  گرفتن لیسات  یمات برای خلپبانهت مراجعه به نوبت

 تومان. 061.16722

راه اندازی ارسان دیدگاه از طریق گوشی در اپلیکیشن و وبسایتت راه اندازی فیلد راهنمای  مسعود. :گزارش کمیته وب سایت و فضای مجازی

استتاده از اپلیکیشن. به روز نمودن آدرس جلسا  و  راردادن در وبسایت و اپلیکیشن و کانان آدرس جلسا . ساخت اپلیکیشن نسبه ی  

 نسبه دوم در دست ا دام iosو اپلیکیشن 

ه اوتنب جهتمیلیون تومان  ی تقاضای  تنمایندگانسوالا  هیئت طی گیار  شتاهی و پاسبگویی به : امنا مهدیگزارش مسئول هیئت 

 که با رای اکثر نمایندگان به تصویب رسید. این هیئت جهت انجام کارهای اداری نمودند

 CoDA یخدما  جهان نیو گروه رابط IMCدر  تی( عضوCoDA یخدما  جهان سی)سرو CSCارتباط با  -0: مهدی CSCگزارش رابط موقت 

سا  خدمات -0 صور  زنده  انهیسال یشرکت در جل صور   رانیارائه گیار  ا و  livestream)هتدهم تا نوزدهم مهر ماه نودوهتت( به  به 

 ( WCC یو ارتباطا  خدما  جهان یاطلاع رسان تهیکم ی)با همکار یکتب

شر -0  ست پ  کامل ن ستا تهی)کم TMCبا  یو همکار CoDA ا یدرخوا صوص تائید ترجمهت در را   تی یسنت ها تیرعا یترجمه( در خ

 ( ا ینشر تهیکم یخهار و دوازده )با هماهنگ

ستق ن یو ارائه ل افتیدر -1 سال میپبش م سه  سان تیسا تهیبه کم انهیجل ضا هیبه کل یجهت اطلاع ر   ن یل ارائه رانیدر ا CoDA یاع

coda-ir.org تیسا CoDA (تیوبسا تهیکم ی)با هماهنگ یجهت اطلاع رسان رانیا 

انجام شدهت که در صور  درخواست  info@coda-ir.org رانیا تیسا لیمیا قیاز طر CoDA یخدما  جهان یها تهیمکاتبا  با کم هیکل-1

 .گرددیارسان م شانیها برا لیمیرونوشت ا ندگانتیاز نما  یهر

 به مد  ی  سان نمایندگان  سان و ی  ماه با رای اکثریت 00با مد  حضور  انتخاب منشی جدید شورا،  ناصر

با آگاه شدن خدمت گذاران شورا و هیئت نمایندگان بنا به اعلام جدایی و استقلان این  تهران به شورا 3نامه ناحیه  در خصوصتصمیم گیری 

هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی  CoDAنیم و سنت دهم که ناحیه و بنا به اصل اصون گمنامی و سنت شش که نه رد و نه تایید میک

 .ندارد تصمیم گرفته شد در این باره هیچ گونه اظهار نمری نشود
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 :انجمن هم وابستگان گمنام ایرانتصمیمات گرفته شده در جلسه 

 رسید.تصویب نمایندگان به پیشنهاد فصلی شدن جلسا  شورا به دو ماه یکبار با رای اکثریت  -0

یب تصوهای برگیاری جلسا  توسط هیئت نمایندگان درخواست کننده به  جلسا  شورا با پرداخت هیینه شدنپیشنهاد خرخشی  -0

 رسید.

با توجه به پیشنهاد فریبا رابط هیئت نمایندگان کاشانت اساتان هاایی کاه باه شاورا متصال مای گردنادت باا ساه گاروه یا   -0

 رابط و ی  حق رای داشته باشند.

و خریدشان توسط مسئون نشریا  هیئت  توانند مستقیما از کمیته نشریا  خرید کنندنگروه ها  تپیشنهاد احمد رابط خوزستان -1

 . نمایندگان باشد که رای نیاورد

 علاوه بر سایت و اپلیکیشن از طریق کانان آدرس جلسا  هم اطلاع رسانی بشود. انجمنتصمیم گرفته شد که و ای  و رویداد های  -1

 

 تا در جلسه نیاز های کننداز نمایندگان محترم تقاضا میشود به تمامی نمایندگان گروه های بهبودی اطلاع رسانی ن خدماتی : فراخوا

 پست خدماتی شورا آمادگی خود را  برای موارد زیر اعلام کنند: 

 حضور مد  نایب گرداننده با دو سان  _0

 حضورمد  سان  0مسئون کارگاه های آموزشی با  _0

 حضورمد  سان   0مسئون کمیته روابط عمومی با  _0

 مسلط به زبان انگلیسی رابط خدما  جهانی _1

 سنت و ی  دوره خدمت در کیمته های خدماتی را دارا باشند. 00 دم و  00شرایط همه کاندید ها : 

 سنت دعو  به عمل می آید. 00 برای آگاه سازی در جهت هدف اصلی و تنمیم اساس نامه و همبوانی از CoDA ءاز تمامی اعضا

 

 :انجمن هم وابستگان گمنام ایران  جلسه شورای نمایندگان خهارمینبیست و   دستور جلسه

 حضور و غیاب کادر اداری ت مسئولین کیمته های فرعی ت نمایندگان استان ها  _ 0

 گرفتن گیار  ها  _0

 نهاد احمد نماینده خوزستانتصمیم گیری برای سرویس دادن شورا به گروه ها مکمل پیش _0

 بازبینی اساسنامه  _ 1

 02/7/77جلسه بعدی تاریخ : 

افرادی را در جهت خدمت گذاری به شورا  ت وجدان گروهت مناب  ت پون ت ایده ت  CoDAگروه ها مسئون اند تا در جهت هدف اصلی 

 و این گروه ها هستند که اختیار دار همه امور خدماتی میباشند. دبترستن

 


