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 صورت جلسه شورای منطقه ای سی و دومین

 ایران و فارسی زبانان انجمن هم وابستگان گمنام

 23/28/99مورخ   23شماره 

 و دومین صورت جلسه بصورت مجازی برگزار شد(سی )

 به پایان رسید. 05:21 در ساعت آغاز و مفاهیمصبح  با خواندن دعای آرامش و  01:01جلسه 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

 05:21 01:01 جمال کمیته آدرسها 05:21 01:01 ناصر گرداننده

 05:21 01:01 رضا کمیته نشریات 05:21 01:01 حسین  نایب گرداننده

 - - حسین کمیته کارگاهها 05:21 01:01 محمد منشی

 - - مظاهر خزانه دار
کمیته روابط 

 عمومی
 05:21 01:01 احمد

 05:21 01:01 ناصر سخنگوی امنا
 کمیته سایت و 

 فضای مجازی
 - - مسعود

رابط خدمات 

 جهانی
     05:21 01:01 حمید

 

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

.یمات را بصورت آنالین برگزار می کن:  از شهریور ماه جلسهیئت نمایندگان خوزستان   

تومان و ارائه دو پیشنهاد زیر. 010111اعانه این هیئت به شورا  :هیئت نمایندگان یزد  

گروه و یک  0تعداد گروه های جلسات آنالین شامل  88و  89دوره شش ماهه سال  :  درهیئت نمایندگان فضای مجازی 

است. جلسه کارگاه آموزشی  

هیئت  رابط ساعت ورود ساعت خروج

 نمایندگان

هیئت  رابط ورود ساعت ساعت خروج

 نمایندگان

 کاشان پوریا 01:01 05:21 شیراز مصطفی 01:01 05:21

 البرز - - - کرمان - - -

 تهران پری 01:01 05:21 مرکزی - - -

 خراسان - - - یزد علی 01:01 05:21

 خوزستان وهاب 01:01 05:21 مجازی مهرانه 01:01 05:21

 گرگان جواد 01:01 05:21 هرمزگان - - -
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 جلسات آنالین در فضای مجازی بصورت زیر برگزار می گردد: 

 01الی  05:21جمعه ساعت  22:21الی  20شوق راهایی: روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت  -0

 در فری کنفرانس 20الی  08:21ه شنبه، پنجشنبه ساعت شوق پرواز: روزهای یکشنبه، س -2

 در فری کنفرانس 09:21الی  01شوق بهبودی: روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت  -2

 در اسکایپ 00الی  04:21بهبودی آنالین : روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه ساعت  -4

 رانسدر فری کنف 24الی  22:21لیون فرانسه: روزهای سه شنبه ساعت  -5

 در فری کنفرانس 22:21الی  20آنالین مهر: روز پنجشنبه ساعت  -0

 22الی  20برگزاری یک جلسه کارگاه آموزشی در سومین یکشنبه هر ماه ساعت  -1

 نفر در هر گروه 05تا  01واریز سبد سنت هفتم به حساب خزانه شورا، تعداد تازه واردان تقریبا بین 

 موفقیت های این هیئت نمایندگان: 

 نظم و اتحاد خدمتگزارها در جلسات با اعضاء جلسه -0

 ساختن پک اهدایی تازه واردان در جلسات آنالین -2

 کلی(ساختن بنر اطالع رسانی )لینک گروه، نام گروه، نام خدمتگزار و مشخصات هر جلسه آنالین در بنر  -2

 اطالع رسانی از طریق )واتساپ و کانال تلگرام و سایت خدمات جهانی( -4

 جلسه کمیته کارگاه آنالین یک جلسه مجزا به جلسات آنالیناضافه شدن  -5

 اضافه شدن سه گروه شوق پرواز، شوق بهبودی و بهبودی آنالین به جلسات مجازی -0

 مشکالت اعضاء:

نمی توانند این اپلیکیشن ها را  ءاپلیکیشن های انجمن در مایکت برای اعضای خارج از ایران فعال نیست و اعضا -0

 .تهیه نمایند

 

 )یک میلیون( تومان است. 001110111موجودی خزانه  خزانه دار:گزارش 

 

 آدرس جلسات:  99- 98ماهه  6گزارش 

صابح انجاام مای شاود.  تعامال باا کمیتاه وب ساایت در          8تعداد اعضای کمیته دو نفر، باارگزاری آدرساها: لبال از    

مااورد ساااخت اسااتیکر تقااویم، تعاماال بااا کمیتااه نشااریات در مااورد در ایاان لحظااه و  داسااتان هفتگاای و نسااخه 

کاااربر،  019نااال واتساااپ کاااربر، تعااداد مخاطبااان کا  0244، تعااداد مخاااطبین کانااال تلگاارام   CoDAگاهنامااه 

گاروه، حضاوری    20جلساه، گاروه هاای فعاال      29گروه، تعاداد جلساات فعاال     2کانالهای اطالع رسانی در واتساپ 

ریاال، تمااس روزاناه     50591ه شاار  خاط   دنا ریاال، ما  1110111ایان کمیتاه   گروه، مانده تنخاواه   00گروه،  آنالین  02

پیاام، ببات جلساات آنالیان در ساایت خادمات جهاانی،         0الای   4اپ پیاام، واتسا   2الای   2تماس، تلگارام   4الی  2

فاروردین، نارم افزارهاای برگازاری جلساات آنالیان: فاری کنفارانس و          4فارم ببات جلساات آنالیان در      9تکمیل 

 18282980104اسکایپ، خط ماندگار کمیته: 
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درصاد جلساات    91توضیح: با توجه به شیوع کرونا و تعطیلای بیشاتر مجاام  و تشاکل هاا و فرهنگساراها، حادود        

مااه اخیار، دو مرتباه در فواصال      0حضوری ایران در اکثر نواحی خدماتی تعطیال مای باشاد و ایان کمیتاه در ایان       

یاا بساته باودن جلساات خاود       مختلف از رابطین در گروه شورا، درخواسات ارساال گزارشای مبنای بار بااز باودن       

کرده که مورد استقبال رابطین نبوده و حتی هیچ گزارشی از نماینادگان گاروه هاا هام باه کمیتاه ارساال نشاده تاا          

 بشود گزارش تهیه کرد. 

، میازان فاروش   باار  51باار، ارساال بساته از طریاق پسات و بااربری        2مراجعاه باه چاپخاناه     : گزارش مسئول نشریات

 502110111تومااان، موجااودی نقاادی  009210801درصااد(  21تومااان، صاارر تقریااب فااروش ) 108290511نشااریات 

 تومان، تنخواه کمیته نشریات نیاز به انبار گردانی دارد. 000510111ها: جم  کل هزینه تومان، 

 شامل: 88تا مهر  89فعالیت های کمیته از بهمن 

 مورد( 21از سایت خدمات جهانی ) ءترجمه و ویرایش داستان اعضا -0

 بازبینی نهایی نشریه کارکرد لدم در لالب گروه )در حال انجام( -2

ماورد انجاام شاده     04بازبینی ترجمه و ویرایش تجربه اعضاء کتاب هام وابساتگان گمناام )در حاال انجاام کاه        -2

   است(

 چیست؟ CoDAطراحی پمفلت  -4

 انجام(بازبینی ترجمه، ویرایش و صفحه آرایی نشریه ابزارهای بهبودی )در حال  -5

 ترجمه و صفحه آرایی نشریه دعاها -0

 "برای تازه واردان"تهیه فایل  -1

 و صفحه آرایی از مکالمه متقابل )در حال انجام( ویرایش تجربیاتی از مکالمه متقابل -9

 راهنمایی: چه چیزی در آن بدست می آورم؟ و صفحه آرایی آن )در حال انجام( ویرایش -8

 ها در کارهای خدماتی )در حال انجام(بازبینی ترجمه خط مشی بکارگیری سنت   -01

گاهنامه: ترجمه داستان های اعضاء موجاود در فصالنامه خادمات جهاانی، ترجماه کارگااه کان و ماری، تهیاه           -00

 فصل بهار، تابستان و پاییز 2و انتشار گاهنامه در 

از اعضاایی کاه تجرباه و تمایال باه خادمت       . ایان کمیتاه   نیازمند خدمتگزار اسات  ،گروه ویرایش نیازهای این کمیته: 

در زمینه های حسابداری، ترجماه، ویراساتاری، طراحای و صافحه آرایای دارناد دعاوت باه همکااری مای نمایاد.            

 18818011284خااط ماناادگار هماااهنگی و ارسااال نشااریات:   -  18804299121خااط ماناادگار کمیتااه نشااریات :  

ب تاا ک، اعضایی کاه عاللاه مناد باه خریاد نشاریات باه زباان اصالی )          Lit@coda-ir.orgایمیل کمیته نشریات:  

چاااپی و الکترونیکاای( هسااتند ماای تواننااد از طریااق سااایت نشااریات خاادمات جهااانی الاادام نماینااد.         

www.corepublications.org 
 :رابط خدمات جهانیگزارش 

ات هیئت امناای خادمات جهاانی )بصاورت ماهیاناه بارای نظاارت و بررسای نشاکالت و          شرکت منظم در جلس -0

 در کل برگزار می شود( CoDAامور کمیته ها و 

mailto:Lit@coda-ir.org
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تشکیل جلسات متعادد باا کمیتاه ارتباطاات در ماورد برگازاری کارگااه و مساائل مرباور باه ک ای رایات و               -2

اری جلسااات سااخنرانی آنالیاان، باارای برگااز CoDAو بنیااانگزاران  CSCهمکاااری جهاات دعااوت از اعضااای 

ایاران و پیگیاری    CoDAتبادل نظر در مورد وصال شادن کشاورهای فارسای زباان و کشاورهای همساایه باه         

 .ایران در سایت خدمات جهانی CoDAمسائل مربور به اطالع رسانی 

ایاران )جلساه امساال کاه      CoDAو ارائاه گازارش یکسااله     CoDAکنفارانس خادماتی    2121شرکت در جلسه  -2

روز پیااپی   4باه صاورت تصاویری باه مادت       Zoomلرار بود در کانادا برگزار شود به دلیل کرونا در نارم افازار   

برگزار شد( که من هم به عنوان رابط ایاران در تصامیم گیاری هاای مختلاف شارکت داشاتم و گازارش کامال          

صاات مقتضاای ایاان گاازارش را ترجمااه و در  آن در سااایت خاادمات جهااانی موجااود اساات و ان شاااا  در فر 

 رابطین لرار خواهم داد. اختیار

 

 : و فضای مجازی گزارش مسئول سایت

کلیه نشریات انجمن هم وابستگان گمنام ایران، اپلیکیشن اندروید صوتی کتاب  IOSساخت اپلیکیشن اندروید و  -0

 ز صوتی کندن پوست پیا  IOSهم وابستگان گمنام و اپلیکیشن اندروید و 

)به دلیل وجود تحریم امکان ارائه و فروش آن به اعضای لراردادن اپلیکیشن ها در مایکت جهت خرید و دانلود  -2

 خارج از ایران وجود ندارد(.

 لراردادن منوی اخبار و اطالعیه های خدمات جهانی با دوازده زیر منو با همکاری رابط خدمات جهانی حمید  -2

 تمدید هاست و دامنه های وب سایت انجمن به مدت یکسال شمی   -4

 برنامه های آتی این کمیته:           

 آپدیت و ویرایش وب سایت شورا -0

 ترجمه انگلیسی وب سایت شورا -2

 محتوا سازی اخبار و اطالعیه های خدمات جهانی با همکاری رابط خدمات جهانی -2

 سئو و بهینه سازی وب سایت شورا -4

 وب سایت شورا با امکان پخش فایل صوتی و تصویری iosساخت اپلیکیشن اندروید و  -5

  صوتی در این لحظه iosساخت اپلیکیشن اندروید و  -0

 نفر بازو دارد. 5این کمیته جهت برنامه های آتی خود نیاز به  نیازهای این کمیته:

یک نفر جهت آپدیت وب سایت شورا، یک نفر آشنا به زبان انگلیسی جهت کمک به ترجمه وب سایت و کمک به رابط 

خدمات جهانی جهت آپدیت اخبار و اطالعیه های خدمات جهانی، یک نفر جهت سئو و بهینه سازی وب سایت شورا، یک 

به برنامه های طراحی و فتوشاپ جهت طراحی و ساخت ، یک نفر طراح آشنا iosنفر جهت ساخت اپلیکیشن های اندروید و 

 .استیکر های مورد نیاز این کمیته و کمیته آدرس جلسات
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 :هیئت نمایندگان رابطین  خدمتگزاران و و سواالت پیشنهادات

 سخنگوی هیئت امنا: پیشنهاد خرید سیمکارت برای سخنگوی هیئت امنا  -0

واینساتاگرام در جهات اطاالع رساانی از یادداشاتها و داساتانهای       کمیته نشریات: تشاکیل گاروه تلگرامای     -2

 اعضاء

 بارای  کارگااه  -2ات شاورا باا پیشانهاد رابطاین باشاد.      تشاکیل جلسا   -0 پیشانهاد   هیئت نمایندگان یازد:  -2

  .شود برگزار ادواری بصورت خدماتی ساختارهای شناخت

هیئت نمایندگان فضای مجاری: آیا رسیدهای انتقال وجاه حمایات سابد سانت هفاتم اعضااء را بایاد جما           -4

 کل نشریات. pdfپیشنهاد ساخت  وآوری کرد؟ 

 تصمیمات گرفته شده در جلسه شورا:

 تصویب خرید سیمکارت سخنگوی هیئت امنا -0

 تصویب تشکیل گروه تلگرامی و اینستاگرامی برای کمیته نشریات -2

 پیشنهادات هیئت نمایندگان یزد رای نیاورد. -2

 

از رابطین محترم تقاضا می شاود باه تماامی نماینادگان گاروه هاای بهباودی اطاالع رساانی کنناد تاا در              :فراخوان

 جلسات خود نیازهای پست خدماتی و ولای  شورا آمادگی خود را برای موارد زیر اعالم کنند:

 نایب خدمات جهانی -0

 سایتمسئول کمیته وب  -2

 مسئول کمیته کارگاه ها -2

 مسئول کمیته آدرس جلسات -4

 سنت و یک دوره خدمت در کمیته های خدماتی را دارا باشند. 02لدم و  02شرایط همه کاندیداها: 

   سانت   02بارای آگااه ساازی در جهات هادر اصالی و تنظایم اساسانامه و همخاوانی از           CoDAاز تمامی اعضاا        

 دعوت به عمل می آید.

 

 

 تشکیل می گردد. 20/02/0299در تاریخ  جلسه بعدی شورا

 ثمره اصلی خدمت عاشقانه در نفس خدمت است و موسم آن به وقت خود فرا خواهد رسید.


