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 (CoDAصورت جلسه شورای منطقه ای ایران ) چهارمینو  بیست

 03/39/99مورخ 
 به پایان رسید. 01 صبح  با خواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه آغاز و در ساعت01:  01 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

 01:21 01:01 جمال کمیته آدرسها 01:21 01 مهدی گرداننده

 01:21 01:01 د رضا کمیته نشریات - - - نایب گرداننده

 - - - کمیته کارگاهها 01:21 01 ناصر ت منشی

کمیته روابط  01:21 01 مظاهر خزانه دار

 عمومی
- - - 

 کمیته سایت و 01:21 01:21 مهدی هیئت امنا

 فضای مجازی
 01:21 :01:0 مسعود

 

شد: ارائهبه شرح زیر  خدمتگزارانرابطین، نمایندگان و در ادامه گزارش کتبی و شفاهی   

جلسه، زمان برگزاری جلسات  6تعداد جلسات  تومان ، 111/5:1فروش نشریات  نفر، :5:  تعداد تازه واردین  رابط خراسان گزارش مجید-1

و  می باشداعلام  :تا  5کلینک صداقت طبقه دوم ساعت  02و  01هیئت نمایندگان دوشنبه آخر ماه به آدرس مشهد بلوار مصلا بین مصلا 

 است. انتخاب اطلاع رسان و اطلاع رسانی  :موفقیت های هیئت نمایندگان

جلسه، مشکلات هیئت نمایندگان: عدم آگاهی و اختلاف بین اعضا  5نفر، تعداد جلسات  :0تعداد تازه واردان :  گزارش رویا رابط شیراز _ 2

روهها، برگزاری جشن تولد دو سالگی و دو دسته شدن گروه ها از طرف اعضای مخالف، نیازها : برگزاری کارگاه خدماتی و نشریات اهدایی به گ

 گروه های همای سعادت و آفرینش در شیراز در دی ماه 

 11: اعانه به خزانه شورا نفر، 8تعداد تازه وارد  ،هزار تومان 11 فروش نشریات ،جلسه 5: تعداد جلسات  کاشان رابطگزارش فریبا  _0

: برگزاری کارگاه سنت ها و چگونگی عملکرد قدم های کدا که رای آن گرفته شده است، زمان برگزاری جلسات  نیاز هیئت نمایندگانتومان، هزار

 فرهنگسرای مهر 8تا  6دی ماه ساعت  21هیئت دوشنبه 

ه هیئت : درخواست کارگا نمایندگان ، نیاز هیئتتومان 111/211، فروش نشریات   جلسه 7: تعداد جلسات  گزارش حسام رابط کرمان _4

 دی خیابان مصطفی خمینی بعد از پارک معلم روبروی بانک رسالت  01نمایندگان چیست؟ ، زمان برگزاری جلسه هیئت هفته دوم هر ماه 

هیئت  نماینده ساعت ورود ساعت خروج

 نمایندگان

هیئت  نماینده ساعت ورود ساعت خروج

 نمایندگان

 کرج سمانه-بهزاد 01 01:21 کرمان حسام 01 01:21 

 شیراز رویا 01 01:21 مرکزی بهمن :01:0 01:21

 خراسان مجید آ 01 01:21 یزد علی 01:21 01:21

 خوزستان احمد 01 01:21 کاشان فریبا م 01 01:21
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 : یزد بلوار بسیج کافی شاپ  دوحهنمایندگانتومان، مکان برگزاری جلسه هیئت  111/21 شورا : اعانه به خزانه گزارش علی رابط یزد _5

    ،رنف :5تومان، تعداد تازه وارد  :11/18:، فروش نشریات جلسه 6: تعداد جلسات سمانه  رابط البرز و نایب رابطهزاد گزارش ب_6

یی تعطیلی گروه سروش رها ، نیاز ها : مکان جهت برگزاری جلسه،البرز هیئت نمایندگانجلسات ساختار مشکلات : نداشتن مکان جهت برگزاری 

 زاری جلسهبرگ به علت نداشتن مکان

نفر بوده  0:1الی  011ریزش گروه ها به شکلی که آمار قبلی اعضا مشکلات: ، جلسه 8:  تعداد جلسات  خوزستان رابط گزارش احمد _9

دگان هیئت نماینگروه   8خزانه دار، از  ،، نیاز ها : اطلاع رسان، مسئول آدرس جلسات، نایب گردانندهمی باشدنفر  21الی  :0ولی آمار فعلی بین 

 هیئت نمایندگان وجلسات برگزاری مرتب جلسات بهبودی و اداری و برگزاری مرتب  :موفقیت ها ،گروه ساختار را حمایت نمیکنند  2 خوزستان

اهواز در  20/01/77، زمان و مکان جلسه هیئت نمایندگان: می باشد برگزاری مرتب کارگاه های ادواری در دل گروه ها و ارائه نشریات به گروه ها

 است. نادری شرقی حسینه کاظمینها

                   ،تومان 111/51سه، اعانه به خزانه جل 1، تعداد جلسات : نفر 21: تعداد تازه واردین  گزارش رضا نماینده گروه چشمه تهران _8

 نیاز ها : همکاری بیشتر شورا با گروه های جدا شده و ارائه راه کار و یا تجربه بهتر 

ن اهیئت نمایندگان خود را جامع و کامل به صورت تایپ شده ارائه دادند و زم 22/7/77: گزارش کتبی مورخ گزارش بهمن رابط اراک  _ 9

در خانه تشکل های مردمی برگزار خواهد شد ضمنا این  2به همراه کارگاه سنت  6تا    1ساعت  27/01/77برگزاری جلسه بعدی آن هیئت را 

 ش منشی میشود.گزارش ضمیمه گزارض

 voice recordingمهدی رابط موقت خدمات جهانی در مورد در ادامه در راستای مسائل و مشکلات و هدف اصلی تبادل نظر شد و پیشنهاد 

مخالف و موافق گفتگو شد و آرا به تساوی رسید و با حق رای گرداننده صوتی شدن جلسه شورا  02)ضبط کردن صدا( در جلسات طبق مفهوم 

 تصویب رسید. به 

  گزارش مهدی رابطcsc :0- اریگزارش که جهت اطلاع اعضا در اخت یو ترجمه فارس جهانی کنفرانس خدمات 2108گزارش  افتیدر 

 میبا سنتها و مفاه یهماهنگ یدر خصوص ترجمه و ثبت، در راستا مشورت -5، اتیپک کامل نشر درخواست -2 رفت.خواهد گقرار  تیساو

 .یجهت اطلاع رسان تیو  سا اتینشر تهیبه کم csc یها هیو ارسال اطلاع افتیدر -CoDA 1 یخدمات

 موجهودی غیهر نقهدیتومهان،  0135823087 موجهودی نقهدیمراجعهه بهه بانهک یهک نوبهت،  : گزارش رضا مسئوو  کمیتئه نشئریات 

بههه تنخههواه کمیتههه  26/17/77تومههان بنهها بههه رای وجههدان شههورا در تههاری   53:113111قابههل رکههر اسههت کههه مبلهه  تومههان، 2132:13:81

 .اضافه شده است، براورد مبل  کل تنخواه نشریات احتیاج به انبارگردانی دارد

 شماره حساب خزانه  جهت دریافت کمک های نقدی، ریال می باشد. 0537:13111موجودی نقدی خزانه مبل  : گزارش مسوو  خزانه مظاهر

 جهت دریافت رسید لطفا پس از واریز بامی باشد که بنام طاهرخانى و ضرابى   872010257710:61:دار انجمن هم وابستگان گمنام ایران 

  .مظاهر تماس حاصل فرمایید  7020012281شماره 

 21تماس تلگرامی و ارسال آدرس جلسات، دریافت حدود 51تماس تلفنی با خط ماندگار، بیش از  :1: مظاهر گزارش کمیته آدرس جلسات 

نفر از کانال آدرس جلسات  011رسانی از رابطین و نمایندگان و ویرایش آدرس جلسات هیئت نمایندگان. کاهش حدود  روزارتباط تلگرامی به 

 آدرس جلسات شورا بدلیل عدم درج آدرس جلسات تهران و برخی از هیئت نمایندگان در کانال

 بهینه سازی قالب سایت، بهینه سازی منوی وبسایت و قرار دادن منوی دو زبانه کردن سایت،  : گزارش کمیته وبسایت و فضای مجازی مسعود

از فرآیند دوزبانه کردن وبسایت، ساخت ایمیل اختصاصی کمیته وبسایت و قرار دادن در فرم تماس با ما در فوتر سایت، بهینه  %81انجام بیش از 

مختلف و گوگل موثر است. قرار دادن لینک خدمات جهانی و نیز گزارشات شورا و گزارشات  سازی امنیت و سئو وبسایت که در سرچ مرورگرهای

و استیکر اطلاعات انجمن. قبول  01و برج  7کنفراس خدمات جهانی و گزارشات نشریات در وبسایت و اپلیکیشن. ساخت دو استیکر تقویم برج 

نسخه دوم که در  iosیته. ساخت اپلیکیشن نسخه یک انجام شده و اپلیکیشن خدمت آدرس جلسات مجازی به دلیل نبود خدمتگزار در این کم

 دست اقدام می باشد.
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 در جهت هزینه های امورکاری، ثبت و روزنامه  51/7/77فعالیت و هزینه های انجام شده توسط هیئت امنا تا تاری   :گزارش هیوت امنا مهدی

تومان باقی مانده است. در  5113111تومان بود که  03:113111افتی توسط هیئت امنا تومان می باشد. مبل  دری 032113111رسمی به مبل  

تومان دیگر نیاز است )هزینه های انگشت نگاری و سوء پیشینه اعضای هیئت امنا  03:113111جهت حصول به مراحل بعدی و ادامه کار به مبل  

اقل سه نفر دارد که از رابطین محترم درخواست تفویض اختیار جهت انتخاب آنان همچنین هیئت امنا جهت تکمیل اعضاء خود نیاز به حد و ...(.

 اسم برای انجمن در نظر گرفته شده است که به شرح ریل می باشد: :را دارد. همچنین 

 هم وابستگان بینام -0

 هم وابستگان سابق -2

 هم وابستگان خانواده -5

 هم وابستگان ناشناس -1

 هم وابستگان ناشناس خانواده -:

 می باشد. رابطینرای توسط رابطین در جلسات گذشته شورا صادر گردیده لذا در مورد سه اسم دیگر نیاز به رای  :و  1در مورد دو اسم 

 و همچنین هیئت امنا از محل نگهداری نشریات بازدید کرده است، جای بسیار عالی و نشریات بخوبی نگهداری میشود. در ضمن به دلیل داشتن میز

 ی تواند محل نشست اضطراری و جلسات هیئت امنا باشد.صندلی م

 

 رای انتخاب و به عنوان مسئول کمیته  8رای از 6با کاندیدایی داوود و جمال رای گیری شد و جمال با  انتخاب مسوو  کمیته آدرس جلسات

 .نمودادرس جلسات فعالیت خود را شروع 

 

 وولین کادر اداری و کمیته های فرعی به شرح زیر میباشد.سوالات و انتقادات و پیشنهادات کتبی رابطین از مس

 به  جلسه بعد موکول گردید. هر ماه با توجه به آنلاین شدن جلسات را داد.در برگزاری جلسات شورا به پیشنهاد : فریبا رابط کاشان _1

 گردد.چرخشی سکه داده میشود؟ در ضمن جلسات شورا  CODA: آیا برای تولد ها  در سایر نقاط جهان در  مجید رابط خراسان _2

 شفاف سازی برای اعضایتر در انجمن هموابستگان را داد. اتحاد و همدلی و توجه به منافع مشترک در ساختار و روند بهپیشنهاد به : رویا رابط شیراز _0

 .نی و آدرس جلسات هماهنگ تر باشندمسئول اطلاع رسابه جلسه بعد موکول گردید. که  گروه ها و بنده در مورد شورا

تازه تاسیس.  اتمبل  بیشتر به پکیج اهدایی به جلساهدا  که به جلسه بعد موکول گردید.فصلی شدن جلسات شورا را داد  به : پیشنهاد علی رابط یزد _4

 انبارگردانی( )تقاضایارش کامل و روشن شدن تنخواهوسط رضا مسئول جدید کمیته نشریات. گزشفاف سازی و فروش و چاپ نشریات قبل از گرفتن مسئولیت ت

دادن رارق دیر شورا،  انتقاد از منشی بابت کامل نبودن گزارشو ارسال با دیگر باربری ها،  با باربری وطن ارسال نشریاتعدم : علت بهزاد رابط البرز _5

لت عاند.  قرار داده شدهبرخی وقایع در گزارش جلسه گذشته، آدرس جلسات بطور اشتباه در کانال و وبسایت  سایت، اشتباه قرار دادنوبشورا در  اتگزارش

 .منشی محترم وقایع جلسه شورا را به طور کامل منعکس کند .مرداد شورا در سایت 26حذف گزارش 

 ت شورا و عملکرد این شورا را داد.ان جهت آگاهی از خدماخدمات و پیام رسانی به گروه های تهر به : پیشنهاد رضا نماینده چشمه تهران _6

 از نمایندگان محترم تقاضا میشود به تمامی نمایندگان گروه های بهبودی اطلاع رسانی شود تا در جلسات خود نیاز های پست خدماتی و وقایع:  فراخوان

 شورا آمادگی خود را  برای موارد زیر اعلام کنند: 

 دو سال حضور  نایب گرداننده با _0

 سال حضور 5مسئول کارگاه های آموزشی با  _2

 سال حضور  5مسئول کمیته روابط عمومی با  _5

 رابط خدمات جهانی        _1

 سنت و یک دوره خدمت در کیمته های خدماتی را دارا باشند. 02قدم و  02شرایط همه کاندید ها : 

 سنت دعوت به عمل می آید. 02اصلی و تنظیم اساس نامه و همخوانی از  برای آگاه سازی در جهت هدف CoDAاز تمامی اعضا 
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 : دستور کار جلسه

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

 گرفتن گزارش ها  _2

که در اساس نامه نیاز به تغییرات دارند را قبل از جلسه شورا یاداشت بازبینی و تنظیم اساس نامه )از رابطین و خدمتگزاران شورا تقاضا میشود نکته هایی  _ 5

 .(برداری کرده تا از زمان جلسه استفاده مفید شود

 ابد. ی خاتمه می 01صبح شروع و ساعت  01ساعت  26/00/77جلسه بعدی تاری  : 

 خوش آمد گو: محسن

  

، ایده ، وجدان افرادی را در جهت خدمت گذاری به شورا بفرستن  ، منابع ، پول CODAگروه ها مسئول اند تا در جهت هدف اصلی 

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

 

 

 

 


