
 

 

 نام خدا هب

    یخدمات 8 هیماه ساختار ناح بهمن گزارش

 1400  ماه اسفند 6:  خیتارهب

 «UA» 

 ها آغاز شد با دعا و قرائت سنت 30/8جلسه راس ساعت 

 خالصه جلسه به شرح زیر است:

 :یشامل استانها رانیهشتم ا هیناح

 البرز، قم، همدان، سمنان ن،یقزو تهران،

 منحل شده رایکه البته اخ النیگروه گ و

 

 ��یحضور یگروهها

 : گروه 11

 

 تهران ua تمدن گروه

 تهران یخوان هیگروه نشر 

 درخشش تهران گروه

 عملکرد تهران گروه

  قم یابیو کام دیام گروه

 تهران  فیشر یابیکام گروه

 مهر خاوران تهران  گروه

 تازه تهران دیام گروه

 همدان یابیکام گروه

 تهران یو فراوان یابیکام گروه

 راه نور گروه

 

 ��یمجاز جلسات

 : گروه 5

  گرمسار ییرها گروه

 یسالم به هست گروه

 نیقزو یابیکام گروه

 کرج دینور و ام گروه

 UA یهنرها گروه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 بهنام  حاضر  گرداننده

 بیغا  دهیسع  یمنش

 میگرداننده  ندار نائب

 دار  معصومه  حاضر خزانه

 محمد  حاضر  اتینشر

 حاضر  یکارگاه  عل تهیکم

 آدرسها  رضا  حاضر مسئول

 اول  رضا  حاضر رابط

 دوم  مسلم  حاضر رابط

 حاضر   رعباسیام  یاطالع رسان مسئول

 

 ها ندهینما

 بیغا  یتمدن تهران  مرتض یحضور گروه

 زهرا  حاضر    "  یخوان هینشر      "      "

 حاضر  نیحس   "درخشش       "    "

 روزبه    حاضر   "عملکرد       "    "

 حاضر  ماین  " فیشر یابیکام    "    "

 حاضر  دایالبدل  ش یعل

 حاضر  دایش   "مهر خاوران     "    "

 حاضر  درضایمج  "تازه    دیام    "    "

 حاضر   یعل   "جنوب    یو فراوان یابیکام   "   "

 قم  رضا  حاضر یابیو کام دیام   "   "

 همدان  بهراد  حاضر یابیکام  "   "

 بیگرمسار  نال   غا ییرها    "     "

 حاضر  رعباسیتهران  ام یسالم به هست  یمجاز گروه

 حجت  حاضر  نیقزو یابیکام    "   "

 حاضر  رضایالبدل  عل یعل

 بیغا  میکرج  مر دینور و ام   "  "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حضور و غیاب
 

 افتیخاتمه  10/15شروع و در ساعت   8/30جلسه 
خانم معصومه خزانه دار گروه لطف کردن و خدمت  شونیا یداشتن که بجا بتیموجه غ لیخانم بدل دهیجلسه سع یمنش

 . کردند

 . ها انجام شد تهیکم نیو مسئول هاندهینما گزارش

 :آن یانجام شد که ط یریگ یرا

 آدرسها رو بعهده گرفتن تهیکم تیرضا مجددا مسئول یآقا
 شدن یاطالع رسان ی تهیکم تیعهده دار مسئول رعباسیام یآقا و

 : آورد یرا ریمعوقه انجام ، و موارد ز شنهاداتیپ یریگ یرا انیپا در

 ،  شیساعت افزا ۲جلسه به  زمان

 
 

 گزارش گرداننده



 

 

 . کرد دایپ رییتغ 8زمان شروع جلسه به ساعت  و

 
 تشکر با
 8 هیبهنام گرداننده ساختار ناح-

 گزارش منشی ----                                                 

 گزارش نائب گرداننده به خدمتگزار ازین

  یبهبود زیدرود خدمت همه دوستان عز
  کم درآمد یعل

 هشتم هیناح یکارگاهها تهیبهمن ماه کم گزراش
  کارگاه نبود یبرگزار یبرا یدرخواست چیماه ه نیتو ا دوستان
  تنخواه =صفر یموجود

  ها =صفر نهیهز
  بود هیناح یکارگاه ها تهیماه خدمت من به عنوان کم نیآخر نیا
 میتا کارگاه برگزار کرد 5بنده  یکارگاه میت

 شده یبارگزار یها همه در کانال تلگرام لیفا
 خواهد شد یخدمتگزار بعد لیکانال تحو و

 
 
 
 

 هاکارگاهگزارش کمیته 

 ی  _سالم دوستان معصومه 

 �� هیخزانه دار ناح  هستم
 

1400/1۲/6 
 1400گزارش خزانه بهمن  

👇 
 مانده خزانه قبل

 
 الیر 7،975،000

 

 �� ها اعانه
 

 گروه تمدن الیر  1،000،000
 

 یسالم به هست الیر۲،030،000
 

 گروه نور کرج الیر 360،000
 

 گروه درخشش الیر1،735،000
  

 uaیگروه  هنرها الیر ۲،090،000

 
 فیشر یابیکام  الیر1،000،000

 
 نیقزو یابیگروه کام 550،000

 

 ها یافتدری ��مجموع

 
 
 
 
 

 دارگزارش خزانه



 

 

 
8،765،000 

 

 �� یخروج
 

  سیتازه تاس یپک گروها ۲،470،000
 

 ��8 هیخزانه ناح مانده
 

  الیر 14،۲70،6۲1
 

1400/1۲/1 
 

 :لوا طبار اضر 
 درود خداقوت

 .و دو کیمنطقه: رابط شماره  یشورا یخدمات یازهاین -1

 .ترجمه تهیمسول کم-۲

 است. نیاساسنامه شورا در حال تدو-3

 
 
 

 گزارش رابط اول شورا

 :مود طبار ملسم 
 در کنار رابط اول در جلسه شورا حضور داشتن

 گزارش رابط دوم شورا

 :تایرشن هتیمک رازگتمدخ دمحم 
 محمد مسئول نشریات:

 اتینشر تهیگزارش کمسالم دوستان 
 1۲۲7500تومان پول نقد 177۲500 یرنقدیغ اتینشر

 
 گزارش نشریات

 اطالع رسانگزارش  رسان انتخاب شدنعنوان اطالعه ب رعباسیام

 دمآرد مک متسه اضر 
 
 8هیناح یآدرس ها تهیمسؤل  کم

 میتماس با خط ماندگار داشت 10 گزارش
 .درج شد تیدرسا رانیآدرس جلسات کل ا ستیل

 .درج شد pdf لیفا ستیدر ل 8 هیجلسات ناح ستیل

 هست شونیدست ا 8هیناح یکارت برا میمسعود تماس گرفت گفت دوعدد س یخدمتگذار قبل️⚠
 هیته دیکارت جد میس  میکارت به من نشد که مجبورشد میس لیکردم و موفق به تحو یریگیبار پ نیچند شیپ چندماه

 میکن

 
 جلساتگزارش آدرس 

 سالم   و   درود
 هستم  عباسی  ام
 گروه  سالم  به  هست     ندهینما

 باشدیجلسه م  ۲  یدارا  گروه
 ها   ..فرمت  کتاب بزرگ کشنبهی

 گرداننده  ار یشنبه ها.به اخت سه
 برگزار شد  یادار   جلسه
 خدمتها  تمام
 ندهیالبدل  نما جز  عیل به

 
 
 
 
 
 
 

 گزارش نمایندگان
 



 

 

 باشدیهمه  پر  م یگرداننده ادار   و 
 کشنبهیجلسه   ی   انگیم
 نفر  ۲۰تا  ۱۰  ی   ب
  جلسه  سه شنبه ی   انگیم
 نفر ۴۰تا ۲۰ ی   ب
 نفر ۵تازه وارد در ماه    ی   انگیم

 باشدیصفر  م  خزانه
 خزانه  به  ساختار داده شد  همه

 :ها تیموفق 

 خوب، داشی   خدمتگزاران متعهد اساسنامه
 8 هیگروه صبح ناح   ی   اول
 
 
 

 سالم
 :فیش   اب  یکامگروه    گزارش

کت کنندگان  تعداد   نفر 6۰ش 
 نفر ۴هر جلسه  ی   انگیم نیتازه وارد تعداد 

  ۵اسفند جشن  ۱۱ چهارشنبه
 
 . شود یتوسط گروه برگزار م یا و ی سالگ

 
 سالم و درود

 نیقزو  اب  یکام  گروه
 جلسه در هفته کی یدارا یبهبود گروه

 میهفته هر ماه دار  نیماه رو هم اخر  انیتراز پا ا ی یجلسه ادار  و 
 ۱6:۳۰تا  ۱۵شنبه ها ساعت  سه

 برگزارشد یادار  جلسه
 باشدیخدمت ها پر م تمام
نفر و در  ۴۰ ایل ۳۰ ی   اعضا در دوهفته گذشته ب ی   انگیمون م یگزارش گرداننده بهبود  طبق

 نفر بودند۱6هفته قبل هم 
 مینفر داشت۳تازه وارد  تعداد 
 گروه صفر  خزانه
 تومان کل خزانه ،اعانه شد به ساختار۵۵۰۰۰ مبلغ

 مشارکت و نحوه مشارکت تیبا موضوع اهم میمون درخواست کارگاه داشت طبق وجدان گرویه 
 

 سالم و درود
 گرمسار  ب  رها گروه
 کندیبرگزار م  یجلسه بهبود نیبصورت آنال  میون ۱۱تا۱۰سه شنبه ساعت  هر 

 جلسه در هفته کی یدارا یبهبود گروه
 میهفته هر ماه دار  نیماه رو هم اخر  انیتراز پا ا ی یجلسه ادار  و 

 برگزارشد یادار  جلسه
 هزار تومان ۱۳۰گروه   خزانه

 
  درود بر دوستان

 گروه  ندهیهستم نما زهرا 
 ua خواب   هینش   یجلسه حضور ها  شنبه

 
 

 گزارش نمایندگان



 

 

خوانده  ی  درماه اخua وکتاب درباره شود وتفکرما خوانده یم یکم درآمد  هینش   ✨جلسه  فرمت

  .شد

  .سپس  مشارکت است دهند،واعضا تجربه یم شود خوانده یم هیجلسه نش   هر 

 نفر بوده است۱9تا8اعضا   تعداد 
 عضو۳تازه وارد   تعداد 
 ۱8:۳۰تا  ۱7جلسه  ساعت

 پور قیل د یکوچه شه  ،الیه بیحب ابانینو، خ انیمحله در  یمکان  تهران، شا 
 به ساختار صفر اعانه
 

 سالم ودروود فراوان

 ��گزارش��
 کم درامد  هیهستم  عیل
 جنوب تهران وفراواب   اب  یگروه کام  ندهینما

 وسه شنبه ها کشنبهی یروزها میکنیجلسه برگزارم۲ما  درهفته
 ومشارکت اعضااخر جلسه۴قدم  یخواندن سوالها کشنبهیروز  فرمت
 ومشارکت اعضا خواب   هیروز سه شنبه نش   فرمت

 نفرهست۲۰ایل8: تعداداعضا 
 نفر۵وارد:  تازه

 باشدیم۲۰:۳۰تا۱9جلسه:  ساعت
 ابادطبقه اول سالن بزرگ محله خاب   یتره بارشا دانیم یجلسه:تهران:روبه رو  مکان
 به ساختار:صفر اعانه
 

 سالم
 ....روزبه هستم،کم درآمد من

 تهران فیگروه عملکرد ش  و خدمتگزار   ندهینما
  ۱9 ایل ۱7:۳۰دوشنبه راس ساعت  یما در روزها ی  نظو ب   عایل گروه
 .کند  خود را برگزار یم یمعنو  جلسه

  نفر بوده ۲۵-۴۰ ی   گروه ب  یاعضا تعداد 
 .مینفر تازه وارد دار  ۱-۳در طول ماه،ما .

  فیمحله ش   یقرار است: شا نیما بد یجلسه معنو  آدرس
یس که و را دار  هم دسی   .اعضا شخیص یو هم خودرو  میآسان از می 

 .شود یم دا یپ پارک هم براحت   یجا

 
 درود و عرض ادب

 محله قبا( ی)شا درخشش ندهینائب نما یکم درآمد  یمار یاز ب یهستم در حال بهبود ی   حس
 برقرار هست ۲۰تا  ۱8:۳۰ساعت  کشنبهی یگروه درخشش در روزها  جلسات
 .است ت  یوجدان گروه، اساسنامه گروه در حال بازب یرا طبق

برگذار  یاضطرار  یجلسه ادار  ۱۴۰۰/۱۲/8 خی    البدل در تار  و عیل ندهینما علت خال خدمت   به
 .خواهد شد

  البدل گروه، عیل  ی   ب ندهینما ،یادار  منش   ،ی: گرداننده ادار خدمت   خالء
کت کننده در ماه گذشته:  یاعضا متوسط  نفر۲8ش 
  نفر 6: ی  ماه اخ تازه وارد یط تعداد 
 تومان۱7۳.۵۰۰هشت:  هیبه ناح اعانه
 



 

 

            سالم رضا هستم کم درآمد
  قم اب  یو کام د یام جلسه
کت کنندگان  تعداد                نفر ۲۱ش 
 نفر ۵تازه وارد  تعداد 
                            جوان کلبه هی   یفرهنگشا دائیم شگاهی: جلسه قم جنب نمامکان

                     ۱9.۳۰ ایل ۱8ساعت
 . ماه برگذار شد و خدمتگذاران فصل بعد انتخاب شدند  انیپا  یادار  جلسه

 
 به نام خدا

 سالم
  یهستم کم درآمد در حال بهبود بهراد 
 همدان اب  یو کام د یگروه ام  ندهینما
ح  ۱۴۰۰گزارش بهمن ماه   ش 

  نیالدجمال د یواقع در همدان بلوار س ۱8ایل۱6:۳۰جمعه ساعت  یگروه روز ها  نیا جلسات
 شود برگزار یم یتره بار آزاد دانیم یروبرو 

 دیسال جد یگروه: نداشی   مکان مناسب برا  مشکالت
 نفر۲تازه وارد:  تعداد 

 حضور اعضاء :پنج نفر ی   انگیم
 . شد  مهیهزار تومان که ضم ۵۰۰۰۰ هیبه ناح ائانه
 

  دوستان سالم
  کم درامد  هیرضا  د یمج

  تازه د یام یحضور  سیجلسه  تازه تاس گزارش
  یبرگزار  زمان
 ۱6 ایل۱۴:۳۰ها ساعت  جمعه
  هر جلسه یاعضا حضور  تعداد 
  نفر 7 با یتقر 
  نفر 6وارد  تازه

 خواب   هیجلسه :نش   فرمت
 

گروه در حال حاض  به دنبال اجاره   نیاگروه راه نور موقت   ندهیدرآمد نماهستم کم یبا سالم مار 
جلسه اسفند ماه انتخاب  ۴ یبزرگی  است خدمتگزاران به صورت موقت برا یفضا یمکان برا
  .اندشده

 .کند  جلسه خود را برگزار یم 8:۳۰تا  7دوشنبه ساعت  یگروه در روزها  نیا

 یجلسه ادار  ۱تاکنون برگزار شده و  یجلسه بهبود 6
 کنند  نیم یکه سازمان ها با ما همکار   میحال حاض  مشکل اجاره مکان دار  در 

 عباس به عنوان اطالع رسان انتخاب شدن ی  ام
 مسئول آدرسها انتخاب شدن یرضا دوباره برا یآقا

 دادن اتیاضافه شدند درخواست پک نش   هیجلسات پرند به ناح ندهینما یمار  خانم
 اورد  یرا ۲۲ ایل۲۰از  هیجلسه ناح ساعت
  قبول نکرد خزانه رو کش خدمت

 
 ندهیمعصومه خزانه دار ماند تا ماه آ فعال 

  
 محمد یهم فعال آقا اتینش   مسئول

  ندهیهسی   تا ماه آ 

موضوعات بررسی شده 
 در این جلسه



 

 

 
 میکار گاه ها  ندار   تهیکم  مسئول
 میگرداننده هم ندار   نائب
 
 نی  رو نگ هیبدن و وقت ناح دوستان که خدمتگزاران گزارش کتت   شنهاد یپ
 گرفته  بشه  یرا ندهیماه آ یبرا

 خودش ؟ یکار یاومده بود و با لوگو یلیچرا خدمتگزار با اسم و نام فام-

 اشخاص نام برده یبعض یلیگرداننده از نام فام-

 : در مورد کارگروه جشن-

 ارائه شد با نام عوامل سخنران و گرداننده یشنهادینشد و در ابتدا بنر پ یکارگروه جشن نظرخواه یبا اعضا چرا

 . افتاد ، جهت احترام به عوامل کارگروه یقبل از انتخاب ، م دیاتفاق با نیا کهیدرحال

 ! شده بود کتهید یشنهادیکه بنر پ دیرسیواقع بنظر م در

 
 .شود . دهیمنطقه پرس یاز اطالع رسان شورا هیموارد توسط رابط ناح نیا لطفا

 
 
 

درخواست از رابط برای 
به شورا در ارتباط  لانتقا

 UAسالگی  5با جشن 

 

 . دیرس انیپاه ب با دعای آرامش قهیدق 30/22جلسه در ساعت 

 8 هیساختار ناح منشی سعیده-


