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 شورای منطقه ایی انجمن هم وابستگان گمنام ایران و فارسی زبانانصورت جلسه  مینو یک سی

 52/11/98مورخ   31شماره 
به  01 : 31آغاز و در ساعتنفر از خدمتگزاران  6نفر رابط و  3با حضور  خدماتی مفاهیم01صبح  با خواندن  01:01جلسه راس ساعت 

 پایان رسید.

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

 فرعیهای  مسئولین کمیتهو  مسئولین اداری

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

آدرس کمیته  01:  31 01 ناصر گرداننده

 جلسات
 01:  31 01:31 جمال

 01:  31 01 رضا کمیته نشریات 01:  31 01:31 بهمن نایب گرداننده

 - - - کمیته کارگاهها 01:  31 01 محمد منشی

کمیته روابط  01کاش:  31 01 مظاهر خزانه دار

 عمومی
 01:  31 01 احمد

 کمیته سایت و 01:  31 01 ناصر سخنگوی امنا

 فضای مجازی
 01:  31 01 مسعود

 03 01 نیامیر حس مسئول پذیرایی
رابط خدمات 

 جهانی
 - - حمید

 01:31 01 مظاهر خوش آمدگو

 

 
 

 نماینده ساعت ورود ساعت خروج
هیئت 

 نمایندگان
 نماینده ساعت ورود ساعت خروج

هیئت 

 نمایندگان

 خوزستان وهاب 01:31 01:  31
 تهران رضا 01:01 01:  31

 همدان - - -
 کاشان مهدی 01 01:  31

 شیراز سید مصطفی 01:01 01:  31
 و یاسوج

 خراسان مجید 01 01:  31

 هرمزگان - - - اراک مریم 01:31 01:  31

 یزد علی 01 01:  31 آنالین مهرانه 01:11 01:  31

 اسالمشهر پری 01 01:  31
 البرز بهزاد 01:31 01:  31
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شد: ارائهدر ادامه گزارش کتبی و شفاهی از رابطین به شرح زیر   

 50تعدداد لسسدا  ناهیده    تومدان    8000000نفدر  میدنان فدروش نادریا      51تعدداد تدا ه واردیدن     – مجیاد  :  هیئت نمایندگان خراساان 

 لسسه  برگناری همایش عاق بدون مر   استار  لسسه لدید بهبودی

 ندارد. –وهاب  : هیئت نمایندگان خوزستان

سالگی هیئت نمایندگان  کاشان نتوانست اعانه ای به  9به عست برگناری لادن  نفر   26تعداد تا ه واردین  – مهدی کاشاان:  دگانهیئت نماین

 کدا سالگی  9  برگناری همایش و لان ا  فرمانداری کدای کاشان توسط کمیته اطالع رسانی مجو  فعالیتموفقیتهای بدست آمده:  شورا بدهد.

 نفر. 33ومان  تعداد تا ه واردین ت 2100000لسسه  مینان فروش ناریا   6تعداد لسسا   –مریم  هیئت نمایندگان اراک:

 لسسه. موفقیت برگناری منظم کمیته کارگاه ها  6 تومان  برگناری لسسا  2000000مبسغ اعانه به شورا  –علی  هیئت نمایندگان یزد:

 غایب - حمیرا  هیئت نمایندگان هرمزگان:

لسسده  تعدداد    2  تعدداد لسسدا  اداری برگدنار شدده     لسسده  1تعدداد لسسدا  آنالیدن در هفتده      -آنالیان: مهراناه  هیئت نماینادگان  

ندام گدروه پدنن شدنبه آلمدان فارسدی  باندان بدا رای         نفدر.   4الدی   3لسسه  تعداد تا ه واردان در هر لسسده   5لسسا  اداری خدمت گنارها 

  درخواسدت برنامده ای بدرای ارانده ندرم افنارهدای لدیدد در        Pdfاعضاء به گروه فارسی  بانان مهر تغییر کرد. درخواسدت نادریه بردور     

 در خددپت  رتدایی " موضدوع  بدا  مادتر   تجربده  فرمدت  بدا  مجدا ی  کارگداه اولدین  برگدناری  لهت بهتر برگناری شددن لسسدا  مجدا ی.   

 شدنبه  لسسدا   بدرای  گدروه  بدین  نمایندده  انتخدا  .شدد  برگدنار  اعضدا  تیاکثیر رضایت با. یند 9 ناهیه کارگاه کمیته همکاری با " بهبودی

. مداه  هدر  دوشدنبه  آخدرین  در اداری لسسده  برگدناری .لسسدا   لیند   و لسسدا   رسدانی  اطدالع  بدرای  بندر  ساخت. چهارشنبه و دوشنبه

 .میگردد انجام انجمن لهانی سایت  و واینستاگرام اپ واتس  تسگرام درگاه طریق ا  نکهالی و لسسا 

 2100000لسسده  میدنان فدروش نادریا       1نفدر  تعدداد لسسدا  ناهیده در هفتده       15تعداد تا ه واردیدن   -  بهزاد: البرزهیئت نمایندگان 

تومان. ماکال  هیئدت نماینددگان: عددم برگدناری کارگداه و مادکد کمبدود خددمتگنار بدرای پسدت هدای             5000000تومان و اعانه به شورا 

 خدمتی  بسته شدن دو گروه به لهت نبود مجو  فعالیت

 نفر. 20تعداد تا ه واردین  -  سید مصطفی: یاسوجنمایندگان هیئت 

 100000تومدان    3800000لسسده  میدنان فدروش نادریا       دونفدر  تعدداد لسسدا      46تعداد تدا ه واردیدن    –رضا  :تهرانن گاهیئت نمایند

 تومان مبسغ اعانه به شورا

 گزارش کمیته های اصلی و فرعی:

پیدام  گدنارش فعالیدت هدای      4 – 6تمدا، و ارسداپ پیامد      6-4تمدا،  واتسداپ    4-3تماسهای تسگرامدی   جمالمسئول آدرس جلسات 

. لسسدا  تدا ه   لسسده در هفتده   1لسسده در هفتده  لسسدا  آنالیدن      69لسسده در هفتده  لسسدا  هضدوری      54گروه: تعدداد لسسدا    

نیدا  هدای    رهدایی لیرفدت.    رهدایی شادم  . لسسدا  تعییدد شدده:    تعسق یاسوج  رهایی یاسوج  مدالره یاسدوج بدانوان یاسدوج    تاسیس: 

اعدالم مسدئولین آدر، لسسدا  هدر ناهیده بده کمیتده آدر، هدا لهدت عضدویت در گدروه            تومدان    100000وارین تنخواه به مبسغ کمیته: 

 ایران   درج کاناپ و شماره ماندگار آدر، لسسا  در تمام گروه های بهبودیآدر، ها و اطالع رسانی در واتساپ

 ریاپ می باشد. 104230595مولودی خنانه تاکنون   مظاهرخزانه دار 

بدار  مرالعده بده باند   دریافدت       20بدار  ارسداپ بسدته ا  طریدق پسدت و بداربری        3مرالعه بده چاپخانده     رضا  گزارش مسئول نشریات

تومدان  تنخدواه کمیتده نادریا  بده       202500000تومدان  ردرف فدروش نادریا       908360500چیپ و سکه  لمد  نادریا  ارسداپ شدده     

 تومان می باشد. 3800000دلید تغییر شیمت ناریا  اهتیاج به انبارگردانی دارد  لم  کد هنینه ها 

 برور  شفاهی گنارش خود را ارانه نمود و پاسخگوی رابیین شد. –ناصر  امناگوی نگزارش سخ

 ارانه نمود و پاسخگوی رابیین شد.برور  شفاهی گنارش خود را  – کمیته وب سایت مسعودگزارش 

 برور  شفاهی گنارش خود را ارانه نمود و پاسخگوی رابیین شد. – کمیته اطالع رسانی احمدگزارش 



3 
 

  تصمیمات گرفته شده در جلسه شورا:

 رابط یند اعالم آمادگی کرد  وکیسی را معرفی کند و با سخنگوی هیئت امنا هماهنگی ال م را به عمد آورد. -5

 ه سه نفره برای لسسه آینده  موظف به اعالم گنارش کتبی کار خود شد.کارگرو -2

رای موافدق نسدبت بده برگدناری همدایش بده        1در مورد الرای همایش سراسری  رابیین به بحد  و تبدادپ نظدر پرداختندد و بدا       -3

 ست کمبود بودله تا اطالع یانوی معوق گردید. ع

 : مصوبات گرفته شده در جلسه شورا

مسئوپ ناریا  مبنی بر اینکه نادریا  خددماتی در و  سدایت و کانالهدای انجمدن در دسدتر، اعضداء شدرار گیدرد بدا           پیانهاد  -5

 اکثریت آرا رای آورد.

 اعضدای  ا  )بده اسدامی مظداهر  ناردر  مجیدد  وهدا  و اهمدد         نفدر  1 شدد  گرفتده  ترمیم وهد   ایجاد و یکم سنت راستای در -2

 هیئدت  لسسده  در لدنوم  ردور   در کنندد و  مالشدا   تهدران  و نماینددگان گدروه هدای     خددمتگناران  بدا  ی فارسدی  باندان  شورا

 تمدام  بده  گدویی  آمدد  خدوش  بدر  مبندی  خددماتی  شدورای  مای خط و مختسف های کمیته خدما  و شوند هاضر تهران نمایندگان

 .برسانند ها گروه نمایندگان اطالع به را  بان فارسی اعضای و ها گروه

 مرو  شد لسسا  شورای منیقه ای پارسی  بانان  ا  لمعه آخر ماه به لمعه اوپ ماه تغییر یافت.با رای اکثر رابیین  -3

 ماه عضویت در انجمن با اکثریت آرا برای ی  دوره دیگر رای آورد. 3ساپ و  8رضا مسئوپ ناریا  با  -4

 و آمو ش را به عهده گرفت. ساپ عضویت در انجمن برای ی  دوره با اکثریت آرا  مسئولیت کمیته کارگاه 50هسین با  -1

 رای انتخا  گردید. 6ماه عضویت در انجمن به عنوان نایب گرداننده با  55ساپ و  1هسین د با  -6

ا  رابیین  محترم تقاضا میاود به تمامی نمایندگان گروه های بهبودی اطالع رسانی شود تا در لسسا  خود نیا  های پست خدماتی  فراخوان : 

 گی خود را  برای موارد  یر اعالم کنند: و وشای  شورا آماد

 نایب خدما  لهانی -5

 مسئوپ کمیته و  سایت -2

 ته های خدماتی را دارا باشند.یسنت و ی  دوره خدمت در کم 52شدم و  52شرایط همه کاندید ها : 

 سنت دعو  به عمد می آید. 52برای آگاه سا ی در لهت هدف ارسی و تنظیم اسا، نامه و همخوانی ا   CoDAا  تمامی اعضا 

 پیشنهادات و سواالت رابطین هیئت نمایندگان:

آیدا اطدالع رسدان کمیتده بدرای خدود تادکید داده اسدتر دسدت آوردهدای ایادان ا  ارگدان هدای               –هیئت نمایندگان کاشان: مهادی  

 ا  کسین  ها و ... چه بودهر دولتی  بیمارستان ه

 :سی و دوم شورای منطقه ایی انجمن هم وابستگان گمنام ایران و فارسی زبانان دستور کار جلسه

 محترم رابیین و فرعی های کمیته اداری  کادر غیا  هضور -5

  رابیین کتبی گنارش گرفتن -2

 شورا برای هسابر، گیری ترمیم -3

 اساسنامه با بینی -4

 رابیین به پاسخگویی و فرعی های کمیته کتبی گنارشگرفتن  -1

  اعالم میشود. متعاقبابرگزار میشود مکان  2/15/99به تاریخ  12الی  11جلسه بعدی در ساعت

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


