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 (CODA) ارسی زبانانو پ صورت جلسه شورای منطقه ایران نهمین بیست و

با حضور مسئولین کادر اداری کمیته های با خواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه هموابستگان گمنام  01جلسه راس ساعت 

 شروع شد. فرعی،رابطین محترم و مهمانان گرامی 

 اداری،کمیته های فرعی و رابطین به شرح زیر انجام شد.حضور و غیاب مسئولین  -0

 مسئولین کمیته اداری مسئولین اداری

 نام پست خدماتی
ساعت 

 ورود

ساعت 

 خروج
 نام پست خدماتی

ساعت 

 ورود
 ساعت خروج

 موقت گرداننده

 نایب گرداننده
 01:51 01 رضا د کمیته نشریات 01:51 01 بهمن

 01:51 01 مسعود سایتکمیته  01:51 01 ناصر منشی

 01:51 01:51 جمال کمیته آدرس جلسات غ غ مظاهر ط خزانه دار

 01:51 01:01 احمد کمیته اطالع رسانی 01:51 01 ناصر هیئت امناسخنگوی 

 01:51 01 امیر حسن مسئول پذیرایی 01:51 01:51 مهدی رابط خدمات جهانی

 مسئول کارگاه
_ _ _ 

 

نایب  که شامل هدف و تبصره و به عناوین شرایط و وظایف،گرداننده، 8ه بازبینی و تنظیم اساس نامه با تجارب کلیه حاضرین در جلسه تا صفح -5

 انجام شد.میباشد  و کیمته کارگاه هاو کیمته اطالع رسانی آدرس جلسات و نشریاتکمیته  و خزانه دار و گرداننده و منشی

 گزارش شفاهی و کتبی مسئولین اداری،کمیته ها و رابطین به شرح زیر ارائه شد. -3

 

 

 

 ساعت خروج ساعت ورود رابط استان ساعت خروج ساعت ورود رابط استان

 01:51 01:51 گ وهاب خوزستان 01:51 01:51 مهدی کاشان

 01:51 01 شهرزاد همدان 01:51 01 مریم اراک

 01:51 01 مسعود شیراز 01:51 01:51 مجید آ خراسان

 01:51 00 رضا تهران 01:51 01:01 محمد البرز

 _ _ _ کرمان _ _ _ هرمزگان

 01:51 01 علی د یزد
 _ _ _ بوشهر

 01:51 01:51 مهرانه گروه آنالین
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 اران :زگزارش خدمتگ

 د.پاسخگو رابطین بودنبرای رابطین بازگو کردند و شفاهی  گزارش خود را منشی و نایب گرداننده: ناصر و بهمن گزارش

 در غیاب خودش به صورت کتبی برای رابطین ارائه شد. خزانه دار :مظاهرگزارش 

 ارائه داد.به رابطین کتبی را این کمیته  گزارش کتبی :شورا  آدرس جلساتکمیته جمال گزارش 

 نامه فصلی تایید شد.پیشنهاد کمیته نشریات برای گاه رضا گزارش کتبی خود را به رابطین ارائه داد و  مسئول نشریات :رضا گزارش 

 آینده موکول گردید. شفاهی پاسخگوی رابطین بود و به دلیل اتمام وقت مابقی گزارش به جلسه  : سایت کمیتهمسعود مسئول  گزارش

 د.پاسخگو رابطین بودنتوضیح داده و و و شفاهی  هرائه دادگروه تلکرام شورا ارا در  خودگزارش  گزارش مهدی رابط خدمات جهانی :

 اری از مهدی که یک دوره خدمت در شورا انجام دادند.زسپاسگ با

 گزارش سخنگوی هیئت امنا :

حضور  پ در جلسه شورا_ب ، مسعود ، جعفر و محمد_ل ، محمد_ناصر ، مهدی ، محمد . اعضای هیات امنا:دادندسخنگوی امنا، گزارش شفاهی  

 .همکاری و بررسی با هیئت امنا را درخواست کردندجهت  یرای تشکیل کارگروهپیشنهاد مجید ب، خوزستان به  خراسان رابط یزد ، داشتند.

 به صورت کتبی به منشی ارائه دهند(از تمامی کمیته های فرعی و هیئت امنا عاجزانه تقاضا دارم گزارش خود را ) 

 گزارش کتبی رابطین محترم به شرح زیر میباشد.

تومان ،  010111فروش نشریاتجلسه،  9جلسات  نفر و تعداد 51 در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین گزارش مجید رابط خراسان :_1

صورت  خدمتگزارانپرسش : آیا جلسه هماهنگی بین ، پیشنهاد : برگزاری همایش سالگرد کدا ایران تایید میخواهد، برگزاری کارگاه اسکایپ

  میگیرد یا خیر؟ آیا هیئت امنا گزارش کتبی میدهد؟

 59/0/98موفقیت ها : برگزاری کارگاه ، زمان و مکان : دوشنبه 

قدم  05ار که زگ، مشکالت : نبودن خدمت جلسه 1نفر، تعداد جلسات  011ماه  5در  تعداد تازه واردان : شیراز موقت رابطمسعود گزارش  _ 2

  .باشد، عدم مکان ثابت و مناسب برای برگزاری جلسات، عدم مسئولیت پذیری به انجام وظایف محولهسنت کار کرده  05و 

 .اران برای هیئت نمایندگان، درخواست کارگاه داریم و چندین بار درخواست کرده ایم و نتیجه نگرفتیمزنیاز ها : خدمتگ

شورا : بررسی مبلغ پرداختی برای هیئت امنا برای گرفتن مجوز، درخواست جلسه ، پیشنهاد هیئت نمایندگان به 6 گزارش علی رابط یزد : _3

 چاپ در اختیار رابطین قرار بگیرد تا همه ی اعضا به فهم مشترک برسند. زدارد که نشریات دو قبل ا

اولیتی است ؟ آیا نظر شخصی  و تهیه نشریات جدید بر اساس چه هپرسش از کادر اداری : گروه فضای مجازی آیا اساسنامه دارد یا خیر ؟ ترجم

 خود مسئول نشریات است یا بر اساس نیاز خود گروه ها اعالم میشود؟ 

   .تومان  111/011فروش نشریات :  تومان، 111/11اعانه به خزانه :،  جلسه 6تعداد جلسات  البرز :موقت  رابط محمد گزارش _4

نمایندگان، پیشنهاد : جلسات شورا به روزهای جمعه اول هر ماه تغییر یابد تا جلسات ار در گروه های بهبودی و هیئت ز: نبودن خدمتگمشکالت

  .هیئت نمایندگان بتوانند گزارش کامل گروه ها را بدست آورند
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  .تومان 111/150، فروش نشریات : جلسه 1 تعداد جلسات ،نفر 0در گزارش کتبی خود تعداد تازه واردین  : اشانرابط کمهدی  گزارش _5

: نبودن منابع مالی و تومان، مشکالت  111/90نشریات : ، نفر 51 :تعداد تازه واردین، جلسه 9جلسه تعداد گزارش وهاب از خوزستان :  _6

 ضعف مالی، نیاز ها: برگزاری کارگاه های آموزشی سنت و ...

  ال آن گروه و نشریات آن گروه چه باید کرد؟ومماه از برگزار نشدن آن میگذرد با ا  6پرسش از کادر اداری: گروهی که به بیش از 

: فراوان است و نیاز به حمایت از طرف کمیته کارگاه های نمایندگان ، مشکالت هیئتنفر 08تازه وارد: تعداد رابط همدان:  شهرزادگزارش  _9

ود دارد در واتساپ هم قرار بگیرد، جدر تلگرام و شورا داریم، پیشنهاد: در واتساپ هم شماره ها و کانال قرار داده شود و لطفا همه اطالعاتی که

ید و پرسش: با چه پروسه ای گردهمایی مختلط بدون مشکل از طرف مسئولین کشوری در تهران تشکیل شد؟ لطفا در این مورد راهنمایی فرمای

 ؟چه کسی میتواند پاسخگو باشد

مشکالت : نداشتن آدرس تومان ،  111/313/0فروش نشریات :  جلسه، 0ات نفر، تعداد جلس 11تعداد تازه واردینگزارش رضا رابط تهران:  _11

نشریات نیازمدیم، چاپ آدرس جلسات شهر تهران، پیشنهاد: آدرس جلسات کل ایران و تهران کامل : نمایندگان نیاز های هیئتجلسات یکپارچه، 

 چاپ شود.

 36:تعداد تازه واردین ،نفر 100: تعداد کل اعضا تومان، 111/31 :خزانه ، گزارشتومان111/618نشریات: سقف  گزارش مریم رابط اراک: _ 11

، مشکل مکان داریم، نداشتن مجوز برای اجاره مکان، پیشنهاد: ماهانه یک خدمتگزارانعدد، مشکالت: تعهد نداشتن  11، تعداد چیپ اهدایی: نفر

 .برگزار شود خدمتگزارانکارگاه جهت شرح وظایف 

 جلسه، 1ت نفر، تعداد جلسا 1الی  0: هر جلسه تعداد تازه وارد :گروه آنالین و مجازی مهرانه رابطگزارش 

 8:31الی  0:31، پنجشنبه 05:31الی  00: ارشنبهه، چ55:31الی  50، دوشنبه: 00:31الی  06روزهای جلسه یکشنبه :  اطالعیه

 اینستاگرام، کانال آدرس جلسات در تلگرام انجام شود.اطالع رسانی جلسات آنالین از طریق سایت انجمن، واتساپ، :  پیشنهاد

ت برای اعضای آنالین صورت ین اجرا میشود؟ چگونگی خرید نشریات از کمیته نشریانالپرسش: نیاز اعانه کردن سنت هفتم به چه طریق در گروه آ

پیگیری و راه  صورت می گیرد؟ ر سراسر ایران و جهان، چگونگی اجرای اپلیکیشن نشریات و کتاب بهبودی برای اعضای آنالین و نشر آن دمیگیرد

 چگونه است؟جلسات آنالین  اضافی شدن گروه ها درکار برای 

 تصمیمات گرفته شده:

 (.فصل نامه )تایید شد ابرای تهیه و توزیع گاه نامه ی :پیشنهاد رضا مسئول کمیته نشریات -1

برای چاپ دفترچه آدرس جلسات کل ایران تایید شد و تنظیم آدرس ها با مسئولیت جمال مسئول کمیته آدرس  :پیشنهاد رضا رابط تهران -5

 .رضا مسئول کیمته نشریات میباشدها و چاپ و توزیع آن توسط 

 برای تشکیل کارگروه جهت همکاری و بررسی با هیئت امنا را درخواست کردند و تایید شد. :پیشنهاد مجید -3 

 برای تهیه خط تلفن این کمیته توسط خود ایشان تهیه شود رای آورد . درخواست احمد مسئول کمیته اطالع رسانی -4

 :انتخابات

 نشی شورا به مدت یکسال انتخاب شد.روز در کدا با رای اکثریت به عنوان م 51سال و  6محمد با حضور  -0

 سال انتخاب شد. 5مات جهای به مدت ماه در کدا با رای اکثریت به عنوان رابط خد 0سال و  3حمید هم با حضور  -5

 ماه در کدا با رای اکثریت به عنوان گرداننده به مدت یکسال انتخاب شد. 0سال و  03ناصر با حضور  -3
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 فراخوان : 

وه های بهبودی اطالع رسانی شود تا در جلسات خود نیاز های پست خدماتی و وقایع شورا از رابطین  محترم تقاضا میشود به تمامی نمایندگان گر

 آمادگی خود را  برای موارد زیر اعالم کنند: 

  سال حضور 3مسئول کارگاه های آموزشی با   -0

  نایب رابط خدمات جهانی   -5

 های خدماتی را دارا باشند.ته سنت و یک دوره خدمت در کمی 05دم و ق 05شرایط همه کاندید ها : 

 سنت دعوت به عمل می آید. 05برای آگاه سازی در جهت هدف اصلی و تنظیم اساس نامه و همخوانی از  CoDAاز تمامی اعضا 

 عدی:بدستور کار جلسه 

 حضور و غیاب کادر اداری، مسئول کمیته های فرعی و رابطین محترم  -0

 تبی و شفاهیگرفتن گزارش رابطین محترم به صورت ک -5

  تنظیم اساسنامه  -3

  گرفتن گزارش کمیته های فرعی به صورت کتبی و پاسخگویی به رابطین -1

 شهرستانی  خدمتگزارانپرداختن هزینه برای  -1

 گرفتن وکیل برای انجمنبه تصمیم  -6

 ردن به پمپلت منشی جلسه بهبودیتصمیم گیری برای یک بند اضافه ک -0

 کارگاه سراسری کنفرانستصمیم گیری  -8

 تصمیم گیری برای اطالع رسانی در واتساپ و تلگرام  -9

 تصمیم گیری برای چاپ گاه نامه یا فصل نامه تایید شد. -01

 برگزار میشود مکان متقابال اعالم میشود. 59/9/98ه تاریخ ب 01 الی 01در ساعتبعدی جلسه 

 مهدیخوش آمدگو:  

 نفس خدمت و موسم آن به وقت خود فرا میرسد...ثمره اصلی خدمت عاشقانه در 


