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 به نام خداوند جان و خرد                        

  زارش شورای منطقه ایرانگ   

 64شماره       
  

 

 
 

 

 

 صورت جلسه منطقه ایرانگزارش 
   

 02/1401/ 16تاریخ:                                   64شمارهصورت جلسه  
 

 

 

ایران متشکل   کم درآمدان گمنام  منطقه  رای جلسه شو

الی 15  ساعت  16/02/1401  مورخ  ناحیه روز جمعه  7  از

و   مسئولین اداری  واحیه  ن  7رابطین  با حضور  23:00

فری   هیتکم مجازی  فضای  در  منطقه  شورای  فرعی  های 

  .شدکنفرانس بر گزار 
 

 

 *اصالح و تایید گزارش ماه قبل 

 

 *مورد تایید رابطین و خدمت گزاران منطقه قرار گرفت.  
 

 

 پیشنهادات تایید شده از قبل

 

پ1 بit  تهیکم  لیتشک  شنهادی_  توسط  تا  تای.   دییو 

 .ادگاریمحمدرضا و 
 یخدمات جهان  ساختار  حیتشر  یبرا  تایدر خواست ب  _2

 رضا. دیو س دیوح دییو تا تایتوسط ب
اپلیکیشن    _3 بابت  مسعود  جلسات  پیشنهاد  و آدرس 

  مصطفی و رضا. تایید

پیشنهاد مسلم بابت برگزاری جلسات شورا در طرف   -4

 .مهدی-مهرزاد-صبح تایید رضا

 
 برگزار میگردد 20/03/1401جلسه بعدی شورا در تاریخ جمعه

Underearners Anonymous 
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* عناصر خدماتی حضور و غیاب*   

 

 

 

 

 

حضور و غیاب اول و آخر جلسه رابطین نواحی*  

 

ردی

 ف

اول  نام خدمت

 جلسه

اخر 

 جلسه

تعداد پایان خدمت شروع خدمت شماره تماس

 غیبت

سید  گرداننده 1

 رضا

 0.5 1401شهریور 1400شهریور 09131424363 حاضر حاضر

نائب  2

 گرداننده

 0.0 1401آبان  1400آبان  09131678622 حاضر حاضر مسعود

 0.0 1401مهر  1400مهر  09397977179 حاضر حاضر وحید منشی 3

 1.5 1401اسفند  1400اسفند 09139382861 حاضر غایب بیتا رابط اول 4

        رابط دوم 5

خزانه  6

 دار

 0.0 1401فروردین 1400فروردین 09138421901 حاضر حاضر لیال

سید  UAثبت  7

 رضا

     حاضر حاضر

اطالع  8

 رسانی

     حاضر حاضر مسعود

کارگاهها 9

 ی آموزشی

 0.5 1401مهر  1400مهر  09135369663 حاضر حاضر محمود

سایت و  10

 آدرس ها

 0.0 1401آذر  1400آذر  09035061800 حاضر حاضر مهدی

 0.5 1401آبان  1400آبان 09113264975 غایب حاضر محمدرضا نشریات 11

کمیته  12

 ترجمه

     حاضر حاضر مسعود

 رابط  ناحیه

 اول

اول 

 جلسه

اخر 

 جلسه

رابط  شماره تماس

 دوم

اول 

 جلسه

اخر 

 جلسه

 شماره تماس

1 - - - - - - - - 

 09029979139 حاضر حاضر مسلم 09136189235 حاضر حاضر مهدی 2

 09139351277 حاضر غایب مهرزاد 09211057409 حاضر حاضر مصطفی 3

4         

 09359075220 حاظر غایب تورج 09138412927 غایب حاضر حسین 5

 09127919522 حاضر حاضر ابراهیم 09150024331 حاضر حاضر دیمج 6

     09917180815 حاضر غایب یادگار 7

 09302702811 غایب حاضر حمید 09127678508 حاضر حاضر رضا پ 8

 09103335357 حاضر حاضر داریوش     9



 

3 

 

 خردبه نام خداوند جان و 

 ۱۴۰۱ بهشتیارد رانیمنطقه ا یشورا تراز
 

 

 

 

 

 

 

 

خیلی  عالی سواالت

 خوب

خیلی  ضعیف متوسط خوب

 ضعیف

 میاز سنت ها و مفاه  یکادر ادار  یآگاه  زانیم-1

 و قدم ها چگونه است؟ 
1 3 4 6 1 0 

سنت   یخدمات  یها  تهیکم  یآگاه  زانیم-2 از 

 و قدم ها چگونه است؟ میها،مفاه
1 3 5 1 5 0 

 میاز سنت ها،مفاه  ینواح  ن یرابط  یآگاه  زانیم-3

 و قدم ها چگونه است؟
1 2 3 7 2 0 

شورا چگونه   یازهایدر مورد ن  یده  شنهادینحوه پ-4

 است؟
2 3 4 5 1 0 

پ-5 ن  یده  شنهادینحوه  مورد   ینواح  یها  ازیدر 

 چگونه است؟
2 2 3 7 0 1 

شفاف  یسادگ  زانیم-6 بودن   تیو  درک  قابل  و 

 اساسنامه شورا چگونه است؟
4 1 8 1 0 1 

از اساسنامه چگونه   ینواح  نیرابط  یآگاه  زانیم-7

 است؟
1 1 4 1 6  2 

 یها و کادر ادار  تهیکم  نیمسئول  یآگاه  زانیم-8

 از اساسنامه چگونه است؟
1 1 4 4 2 2 

انسان  ،یساختارخدمات-9 ن  یمنابع  خود   ازیمورد 

 دارد؟ اریرا در اخت
0 1 1 9 2 2 

 یها توجه م  تهیکم  یازهایبه مشکالت و ن   ایآ-10

 شود؟
2 2 7 2 2 0 

خدمتگزاران   نیاصل چرخش در خدمات در ب  ایآ-11

 شود؟یم تیرعا
2 4 5 2 1 1 

منطقه سر وقت   یورود و خروج عناصر خدمات  ایآ-12

  رد؟یگ یصورت م
4 1 6 4 0 0 

و   یشده به موقع بررس   شنهادیموضوعات پ  ایآ-13

 شود؟ یم یریگ میتصم
1 4 5 4 0 1 

خدمتگزاران با    ن یدر ب  ینظم و همکار  یبرقرار-14

 وجود دارد؟ یگردانندگ میت
2 3 3 4 0 3 

اعضا به    ن یدر ب  یریگمیو تصم  یسازمیپرسه تصم-15

 رد؟یگ یشکل م یدرست
2 2 5 4 1 1 

پول، خدمتگزار و   ده،یا  ینواح  قیاز طر  ایآ-16

 رد؟یگیصورت م یروحان تیحما
3 2 5 3 1 1 

شود و   یالزم داده م  اریها اخت  تهیبه کم  ایآ-17

 شود؟یم افتیالزم در ییگزارشات و  پاسخگو
2 4 6 3 0 0 

برنامه   ینواح  ازیطبق ن  یفرع  یها  تهیکم  ایآ  -18

 کنند؟ یم یزیر
2 1 5 2 5 0 

به طور   یاتهیو درون کم  یجلسات هماهنگ  ایآ-19

 شود؟ یمرتب برگزار م
2 3 4 5 2 1 

ارتباط سازنده با سطح فرا منطقه وجود   ایآ-20

 دارد؟
1 1 4 5 3 2 

 یو خدمتگزاران شورا  ینواح  نیرابط  نیارتباط ب-21

 چگونه است؟ رانیمنطقه ا
1 0 6 3 2 1 

مجاز-22 جلسات  خدمتگزاران   نیشورا،رابط  یدر  و 

حضور  الزم  تمرکز  با   و  مناسب  مکان  در  منطقه 

 دارند؟

2 0 6 3 0 3 

 نهیمنطقه مسئوالنه هز   یپول در سطح خدمات  ایآ  -23

 شود؟  یو اعانه م
2 3 6 4 0 1 

 رانیمنطقه ا یمخالف در شورا یصدا ایآ-24

 شود؟ یم دهیشن
2 1 7 3 2 1 

 یبه منطقه و صدا یگروه ها و نواح یصدا ایآ-25

 رسد؟ یم یمنطقه به گروه ها ونواح
4 1 4 3 0 1 

 

 نفر رای دادند. 15رای دهنده داشتیم که    20گزارش تعداد  
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 منطقه ایران نائب گرداننده گزارش

   

                                                                                                             64صورت جلسه شماره

 02/1401/ 14تاریخ: 
 

 

 
 

 * با خواندن دعای آرامش جلسه شروع شد.

 گانه کم درامدان گمنام. 12* خواندن سنت های 

 * حضور و غیاب اول و آخر جلسه.

 

  

ردی

 ف

اول  نام خدمت

 جلسه

اخر 

 جلسه

تعداد پایان خدمت شروع خدمت شماره تماس

 غیبت

سید  گرداننده 1

 رضا

 0.5 1401شهریور 1400شهریور 09131424363 حاضر حاضر

نائب  2

 گرداننده

 0.0 1401آبان  1400آبان  09131678622 حاضر حاضر مسعود

 0.0 1401مهر  1400مهر  09397977179 حاضر حاضر وحید منشی 3

 1.5 1401اسفند  1400اسفند 09139382861 غایب غایب بیتا رابط اول 4

        رابط دوم 5

خزانه  6

 دار

 0.0 1401فروردین 1400فروردین 09138421901 حاضر حاضر لیال

     حاضر حاضر مسعود UAثبت  7

اطالع  8

 رسانی

     حاضر حاضر مسعود

کارگاهها 9

 ی آموزشی

 1 1401مهر  1400مهر  09135369663 غایب حاضر محمود

سایت و  10

 آدرس ها

 1.5 1401آذر  1400آذر  09035061800 غایب غایب مهدی

 0 1401آبان  1400آبان 09113264975 غایب حاضر محمدرضا نشریات 11

کمیته  12

 ترجمه

     حاضر حاضر مسعود
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 *گزارش کادر اداری شورا منطقه ایران 
 

 گرداننده : آقا رضاگزارش *

 

 درود و عرض ادب خدمت خدمتگزاران عزیز

 
 بشرح ذیل اعالم میگردد. 1401/02/09الی   1401/12/13از مورخه  

 یکشنبه  1400/12/15
 دقیقه( 8)       20:29الی  20:21از ساعت 

 تماس منشی شورا آقا وحید،دغدغه ایشان برای خدمات.
 دوشنبه 1400/12/16

 دقیقه( 8)       11:35الی  11:27از ساعت 
 ارتباط منشی شورا،جهت گزارشات و فراخوان خدمتگزار.

 دوشنبه  1400/12/16
 دقیقه( 13)      19:55الی  19:42از ساعت 

 تماس احمد آقا و نائب و اکبر آقا و آقای زین العابدین جهت هماهنگی کمیته اساسنامه.
 دوشنبه  1400/12/16

 دقیقه( 7)       20:20 الی 20:13از ساعت 
 تماس منشی شورا جهت گزارش و صورت جلسه شورا.

 سه شنبه  1400/12/17
 دقیقه( 15)      10:54الی  10:39از ساعت 

 ارتباط منشی شورا  بابت گزارش شورا و پیش نویس صورتجلسه شورا آتی.
 سه شنبه  1400/12/17

 دقیقه( 13)    22:20الی  22:07از ساعت  
 گزارش نویسی.

 پنجشنبه  1400/12/19
 دقیقه( 10)  18:23الی    18:22از ساعت  

 ارتباط نائب گرداننده جهت فرمت جلسه.
 پنجشنبه  1400/12/19

 دقیقه( 6)      19:06الی    19از ساعت  
 ارتباط منشی شورا جهت فرمت جلسه.

 جمعه  1400/12/20
 (دقیقه 101)        13:41الی   12از ساعت  

 جلسه تیم گردانندگی.مطالعه اساسنامه و دغدغه های تیم گردانندگی.
 جمعه  1400/12/20

 دقیقه( 427)        22:07الی    15از ساعت  
 جلسه شورا منطقه ایران.

 
 جمعه  1401/01/12

 دقیقه( 85)        21:25الی   20از ساعت  
 جلسه نائب.

 چهارشنبه  1401/01/17
 دقیقه( 60)        21الی   20از ساعت  

 جلسه  کمیته اساسنامه معتمدین.
 جمعه  1401/01/19

 دقیقه( 10)     11:05الی   10:55از ساعت  
 چک کردن پیامهای شورا منطقه.

 جمعه  1401/01/19
 دقیقه( 455)       22:35الی   15از ساعت  

 جلسه شورا منطقه ایران.
 شنبه  1401/01/20

 دقیقه( 12)    20:13الی    20:01از ساعت  
 ارتباط با منشی شورا.جهت تاییدیه پیشنهاد ها.

 دوشنبه  1401/01/22
 دقیقه( 15)       00:35الی    00:20از ساعت 

 چک کردن پیامهای شورا در واتس آپ.
 شنبهسه  1401/01/23

 دقیقه( 30)   22:15الی    21:45از ساعت  
 جلسه درون کمیته اطالع رسانی.

 شنبه  1401/01/27
 دقیقه( 73)        17:10الی    15:57از ساعت  

 جلسه درون کمیته  تیم گردانندگی.
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 شنبهسه  1401/01/30
 دقیقه( 56)        9:25الی    8:29از ساعت  

 جهت بعضی ابهامات. 8و ناحیه  2ارتباط با  رابط ناحیه 
 چهارشنبه  1401/01/31

 دقیقه( 27)      18:35الی    18:08از ساعت 
 دقیقه. 14تماس با اعضا کمیته ثبت 18:21تماس با تیم گردانندگی جهت پاره ایی از اقدامات 

 شنبه  1401/02/03
 دقیقه( 41)      18:25الی    17:44از ساعت  

 جلسه درون کمیته  تیم گردانندگی جهت پاره ایی از اقدامات و طرح سوال های تراز شورا.
 یکشنبه  1401/02/04
 دقیقه( 64)        18:04الی    17اعت  از س

 جلسه تیم گردانندگی جهت خرد جمعی طرح سواالت تراز شورا.
 جمعه  1401/02/09

 دقیقه( 13)      14:55الی   14:42از ساعت  
 هماهنگی با تیم گردانندگی جهت برگزاری جلسه شورا.

 
 جمعه  1401/02/09

 دقیقه( 430)     22:05الی    14:55از ساعت  
 .1400جلسه شورا منطقه جهت تراز سال 

 جمعه  1401/02/09
 دقیقه( 35)    1:15الی   00:40از ساعت  

 نوشتن گزارش عملکردم.
 دقیقه( 2014جمع کل زمان خدمت  ) 

 1401/02/09تا پایان مورخه   
 این فقط موفقیت آفریدگارم است.

 

 *گزارش نائب گرداننده : آقا مسعود 
 

 سالم و درود و عرض ادب و احترام

 
تهیه فرمت دستور جلسه نائب گرداننده و برگزاری جلسه نائب . 1  

 و ارسال گزارش آن به منطقه 63گرداننده 
 حضور.2  

منطقه و بررسی بازبینی 63، همکاری و گردانندگی بخشی از جلسه 

 اساسنامه
اردی که در اساسنامه به تایید رابطین نواحی بروز رسانی مو.3

 رسید
تشکیل کارگروه در مورد بررسی و تنظیم اساسنامه  فرامنطقه و .4

 ارائه پیشنهادات الزم 
برگزاری درون کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی و برگزار .5

 کارگاه اطالع رسانی و روابط عمومی چیست توسط کمیته کارگاه ها
ن کمیته کارگاه ها و هماهنگی کارگاه اطالع رسانی حضور در درو.6

 20ساعت  1401.02.15با مسئول کمیته کارگاه های آموزشی به مورخ

 21.30الی
همکاری و هماهنگی با مسئول کمیته سایت و آدرس جلسات برای .7

 برگزاری درون کمیته ای و شرکت در آن کمیته
مورد مسائل شورا و سه جلسه هماهنگی با تیم گردانندگی در .8

تراز شورا و فرمت دستور جلسه شورا و همکاری های الزم با منشی و 

 گرداننده
همکاری با کارگروه بررسی و  تذکر به خدمات جهانی بابت بنر . 9

 کارگاه اوکراین
 حضور و همکاری در جلسه تراز سالیانه شورا منطقه.10
 حضور و همکاری با کمیته ترجمه منطقه.11
 ری جلسه حضوری شورا و هزینه های آن و ارسال گزارش کتبیپیگی.12
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*گزارش کارگروه تنظیم اساسنامه پیشنهادی برای 

 مسعود نایب گردانندهمنطقه:  فرا

 
 سالم و درود و عرض ادب و احترام ️▪
 شروع به فعالیت به شرح زیر  1401.02.3این کارگروه  مورخ ️▪

 
درون کارگروهی انجام  لسهج 21روزهای سه شنبه هر هفته ساعت  ️▪

 می شود
ارسال اساسنامه هیئت نمایندگان خدمات جهانی و اساسنامه هیئت  ️▪

امنای خدمات جهانی به کمیته ترجمه برای ترجمه و بررسی آن در 

 این کارگروه
دریافت نشریه ساختار خدمات جهانی از کمیتهای ترجمه برای  ️▪

 بررسی در کارگروه
مند افرادی که مسلط به مکالمه انگلیسی این کارگروه نیاز ️▪

 هستند می باشد
 

 

 *گزارش منشی : آقا وحید
 

 در ماه گذشته اقدامات به شرح ذیل صورت پذیرفت.

 _ تهیه و تنظیم گزارشات ماه قبل.

 _ ارتباط با اعضا و انجام وظایف.
 _همکاری و شرکت در جلسات هماهنگی تیم گردانندگی.

 برگزاری جلسه تراز شورا._ مشارکت در 
 _شرکت در  جلسه کمیته موقت ثبت.

 البدل های گرانقدر.تقدیر و تشکر از خدمتگزاران و رابطین و علی

 

 

 *گزارش رابطین شورا منطقه: خانم بیتا
 

 نیگزارش کارگروه اکرا
 1401 بهشتیارد 6 مورخ
گرداننده ، رابط  بیشورا شامل نا یبا حضور سه تن از اعضا جلسه

 .الملل برگزار شد نیدو و رابط ب هیاول ناح
انجام شده با  یها و گفتمان ها یجلسه که پس از بررس نیا یط

حاصل شد که تذکر  جهینت نیصورت گرفت ، ا یساختار جهان یمنش

در حال حاضر  یجلسات  ساختار جهان یاطالع رسان یبه نحوه یلسان

 .باشد یم یکاف

 
 الملل نیتشکر رابط ب با
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 *گزارش خزانه دار: خانم لیال

 

*گزارش کمیته اطالع رسانی  و روابط عمومی شورا منطقه 

 مسعود نایب گردانندهایران : 
 باسالم و درود  عرض ادب و احترام

 21ساعت  23/1/1401جلسه با خواندن دعای آرامش آغاز گردید مورخ 

 22:30الی 

 گزارانحضور غیاب خدمت 

 مسئول کمیته.    مسعود نایب گرداننده        حاضر      حاضر

 علی البدل کمیته

 منشی کمیته

 خزانه دار کمیته

 :  محمد               حاضر        حاضر2اطالع رسان ناحیه 

 : مصطفی و           حاضر        حاضر3اطالع رسان ناحیه

 : .........5اطالع رسان ناحیه

 :..........6اطالع رسان ناحیه

 :  اصغر              حاضر        حاضر7اطالع رسان ناحیه 

 : امیر عباس         حاضر        حاضر8اطالع رسان ناحیه 

 :..........9اطالع رسان ناحیه

 اقدامات انجام شده درماه گذشته

 *پاسخگویی به خط خدماتی بصورت مداوم

و موفقیت ها و دستاوردهای و تبادل  *بررسی مشکالت و نیازها

 تجربه فی ما بین نواحی 

*هماهنگی ما مسئول کمیته کارگاههای جهت برگزاری کارگاه اطالع 

 21:30الی  20ساعت  15/02/1401رسانی روابط عمومی چیست مورخ  

در  16/02/1401این کمیته نیازمند مسئول کمیته میباشد که مورخ 

 انتخابات برگزار میگردد 22الی  17ایران ساعت صحن شورای منطقه 

 نایب گرداننده : مسعود 
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 *گزارش کمیته کارگاه های آموزشی و خدماتی :
 

 

 ایران   کمدرامدان   انجمن   منطقه   شواری   های کارگاه   کمیته   گزارش 

 

 باسالم درود خدمت خدمتگزاران شواری منطقه ایران

 

 عملکرد کمیته طی ماه گذشته به شرح زیر تقدیم میگردد

 اقدامات انجام شده:

بهبودی در تاریخ . برگزاری کارگاه چالش های بانوان؛ فضای امن 1

 .1401اردیبهشت  2جمعه 

جلسه هماهنگی قبل از کارگاه جهت تولید محتوا،  3)برگزاری 

 انتخاب و هماهنگی با سخنرانان، اطالع رسانی های مربوطه و...(

. برگزاری جلسه هماهنگی با حضور عناصر خدماتی کمیته و مسولین 2

 . 1401بهشت اردی 5محترم کارگاههای نواحی در تاریخ دوشنبه 

)گفتگو در خصوص موفقیت ها، دستاوردها، برنامه های مسولین 

محترم کارگاههای نواحی و شنیدن چالش ها و درخواست های ایشان و 

 نیز گزارش عناصر خدماتی کمیته و بررسی برنامه های پیش رو(. 

. حضور در جلسه شورای منطقه ایران با موضوع تراز شورا در 3

 .1401دیبهشت ار 9تاریخ جمعه 

 14. حضور در جلسه نائب شورای منطقه ایران در تاریخ چهارشنبه 4

 .1401اردیبهشت 

 2. حضور نایب گرداننده کمیته در جلسه درون کمیته ای ناحیه 5

پیرامون مشکالت و چالش های به خصوص موازی کاری ها در تاریخ 

 .  1401اردیبهشت  11یکشنبه 

 اقدامات پیش رو:

ی کارگاه متمرکز اطالع رسانی و روابط عمومی به . برگزار1

 .1401اردیبهشت  15درخواست این کمیته در تاریخ پنجشنبه 

)تهیه محتوا و پاور مربوطه، انتخاب و هماهنگی سخنرانان، تهیه 

 بنر و اطالع رسانی های مربوطه( 

 6شماره:
 تاریخ:

1401/01/20 
 ندارد پیوست:
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. برگزاری کارگاه برقرای قواعد نظم در صحن شورای منطقه ایران 2

 .1401اردیبهشت  16جمعه  در تاریخ

)تهیه پاور، انتخاب سخنران و هماهنگی های الزم با تیم محترم 

 گردانندگی شورای منطقه ایران(.

. برگزاری کارگاه با موضوع "ازپنهان شدن تا درخشیدن" در 3

 و دعوت از سخنران خارجی. 1401اردیبهشت  19تاریخ دوشنبه 

رسانی های مربوطه در اسرع  )هماهنگی های الزم بعمل آمده و اطالع

 وقت صورت خواهد گرفت(.

 .

 حضور، غیاب شماره تماس نام خدمتگزار پست خدماتی ردیف

مسئول کارگاه ناحیه  1

2 

 09122862807 فاطمه
✓  

مسئول کارگاه ناحیه  2

3 

 09138316794 مصطفی
 

مسئول کارگاه ناحیه  3

4 

.... .... 
 

مسئول کارگاه ناحیه  4

5 

 09139443809 ابوذر
 

مسئول کارگاه ناحیه  5

6 

 09103551003 رزا
✓  

مسئول کارگاه ناحیه  6

7 

 09139153004 علیرضا
✓  

مسئول کارگاه ناحیه  7

8 

 09129491026 علی
✓  

مسئول کارگاه ناحیه  8

9  

- - 
✓  

  ✓ 09135369663 محمود مسئول 9
  09127678508 رضا نایب مسئول 10
  ✓ 09162866481 ژاله منشی 11
  ✓ 09171599239 داوود خزانه دار 12
  09139374805 رضا آموزش 13
  09395969489 محمد تحقیق و پژوهش 14
  09128589446 مجید طرح و برنامه 15
اعزام سخنران  16

 وگرداننده

 09155156305 حمید
✓  

  09130699600 مرضیه امور رایانه 17
  09156414547 مجید انفورماتیک 18

  09910571468 احمد تیم مشورتی 19
  09133767235 فرید تیم مشورتی 20
  ✓ 09904101307 مسعود تیم مشورتی 21

لطفا" با انتقادات سازنده و پیشنهادات راهگشای خود یاری گرمان 

 باشید. 

 پیشاپیش سپاس            

 ایران   UAمسول کمیته کارگاههای شورای منطقه 

 ( 09135369663) محمود،ش  

 *گزارش کمیته سایت و آدرس جلسات : آقا مهدی

 به نام حضرت عشق 
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 1401اردیبهشت  گزارش کمیته سایت و آدرس ها 

 لایر است. 4،900،000مانده تنخواه کمیته مبلغ  - 1

به مدت یک  1401فروردین  30جلسه درون کمیته ای در تاریخ  – 2

دقیقه برگزار گردید و خانم مرضیه بعنوان منشی کمیته  30ساعت و 

، آقای میثم بعنوان مسئول بارگذاری و بروزرسانی آدرس ها در 

وان مدیر فنی سایت و آقای مصطفی بعنوان سایت و آقای رضا بعن

 آدرس جلست انتخاب شدند.  PDFمسئول بروز رسانی و ساخت 

آدرس جلسات تا ابتدای بهمن بر طبق آنجع از رابطین  آخرین  - 3

محترم به کمیته رسیده است آماده سازی، بروز رسانی گردیده و از 

رابطین نواحی باید آن تاریخ اطالعات بروزرسانی جلسات که توسط 

در واتس آپ مخصوص آدرس جلسات بارگذاری گردد ، بروز رسانی 

نگردیده است.لذا از کلیه رابطین نواحی خواهشمند است هر گونه 

تغییر در ساعت ، روز برگزاری آدرس جلسات چه بصورت حضوری و یا 

آقا  09211057409مجازی صورت میگیرد را از طریق شماره تلفن  

 ا با عضو شدن در گروه واتس آپمصطفی و ی

https://chat.whatsapp.com/Dc8mQsXQJNPKdzjtaj5hM8 

در اختیار بازوی آدرس های کمیته سایت ارسال کنند تا در ابتدای 

 هر ماه ، بروز رسانی گردد.

بعنوان مسئول  09157177131فن آقای مهدی ج با شماره تل - 4

پاسخگوی تلفنی کمیته سایت و آدرس ها با این کمیته همکاری کرده 

و از طریق شماره تلقن مذکور و همچنین از طریق لینک واتس آپ 

https://wa.me/+989157177131 

 جوابگوی دوستان خواهند بود.

بعنوان مسئول آدرس  09211057409فی  با شماره تلفن آقای مصط - 5

 ها در خدمت دوستان هستند .

شخصی به اسم مهدی از ایران که  1401اردیبهشت  4در تاریخ  – 6

خود را به مسئول کمیته تلفن و تکنولوژی خدمات جهانی معرفی 

کرده است در پیام واتس آپی از بنده تقاضا کرده است که ایمیلی 

رسانی آدرس جلسات فارسی زبانان اختصاص داده شود .  بابت بروز

 از آنجایی که آدرس سایت مذکور به آدرس :

https://uagsrc.org 

با آدرس خدمات جهانی متفاوت بوده و مشخص نیست که مربوط به چه 

ت گروه یا اشخاصی است ، از رابط بین الملل درخواست دارم هوی

آقای مهدی وهمچنین سایت مزبور را شفاف سازی نمایند تا همکاری 

 الزم با ایشان صورت پذیرد.

https://chat.whatsapp.com/Dc8mQsXQJNPKdzjtaj5hM8
https://wa.me/+989157177131
https://uagsrc.org/
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 درخواست : 

با عنایت به حفظ یکپارچگی و نظم و جلوگیری از هر گونه  – 1

اختالل، هر گونه تغییر در آدرس یا جزئیات گروه ها اعم از مجازی 

و حضوری جهت تغییر در بخش دفترچه آدرس ها و سایت ، فقط و فقط 

 انجام بپذیرد. 3از رابطین نواحی و از طرق مطرح شده در در بند 

تقاضا میشود با مراجعه به سایت و  از کلیه اعضای انجمن – 2

استفاده از بخش های مختلف آن ، کمیته سایت و آدرس ها را از 

 پیشنهادات خودشان مستفیض کنند.

منتظر پیشنهادات و انتقادات قشنگ تون جهت پر بار شدن خدمت 

 کمیته سایت و آدرس ها هستیم.

 مهدی نوپو عاشقانه دوستتون دارم

 شورای کم درآمدان منطقه ایران کمیته سایت و آدرس های

 **گزارش کمیته نشریات : آقا محمد رضا
 

خانم   : ایران  منطقه  شورا  ترجمه  کمیته  *گزارش 

 *فاطیما

 
 دوهفته یک بار  برگذار میشود هر جلسات درون کمیته ای

 - ترجمه ساختار خدماتی - ترجمه نشریه راهنما ورهجواقدامات :  

 uaبازبینی راهنمای کارکردقدم 

 نشریات درحال ترجمه
 GSRآیین نامه سرویس هیات خدماتی    
 فرمت جلسات چشم انداز   
کتابچه کمیته خدماتی ) نماینده بین گروها( کم درآمدان    

 گمنام

 گزارش خزانه کمیته
هنوز تسویه خدمات کارکنان خاص  مانده  میلیون3موجودی خزانه:   

 .است
ت ) ساختارخدماتی،راهنماورهجو،راهنمای کارکردقدم نشریا

 یوای،آیین نامه خدماتی (

 

 *: آقای سید رضاUaگزارش کمیته ثبت *
 جلسه با حضور و غیاب و خواندن دعای آرامش به پایان رسید️▪

ساعت  1401.03.13جلسه بعدی شورای نائب گرداننده جمعه مورخه ️▪

 .برگزار می گردد 20

 گرداننده مسعودنایب 
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 گزارشات نواحی

 

 *2 دو هیناح ندگانینما ئتیگزارش جلسه ه*

 به نام خدا

 روز جمعه  1401/ 2/ 2 مورخ

 ان یپا  22شروع و ساعت    18آرامش از ساعت    یبا خواندن دعا  جلسه

 . افتی

از   فراتر   -بانو    گروه-نو  نگرش-شب8  رانیا  یوای:    غایب  یهاگروه-

 رقم 9

 گرداننده  بیغایب: نا خدمتگزار

  ی گذاره یو سرما  یو گروه معامله گر  سندگانیغایب: گروه نو  ندگانینما

 گزارش فرستادند. ندگانینما ئتیه یگروه برا 19تعداد  -

و صد و نو هزار   ونیلیتومان ) چهار م4،109،000خزانه    یموجود  -

 باشد.  یتومان ( م

هزار تومان 150کارگاه و    تهیکم  یهزار تومان تنخواه برا300  ضمنا

 در نظر گرفته شد. یرساناطالع تهیکم یبرا

به خدمتگزار   ازیدو ن  هیو ناح  دیرس انیبه پا  اتیخدمت مسؤل نشر  -

 باشد.  یم اتیمسؤل نشر

کل   ات یشماره تلفن مسؤل نشر  کماهیگرفته شد در طول مدت    میتصم  -

 ات ینشر  ییها داده شود.و آقا محمدرضا پاسخگووهآقا محمدرضا در گر

 ات ینشر  دی. و خرندهی ماه آ  اتیتا انتخاب مسؤل نشر باشدیها مگروه

 انجام شود.

 09113264975آقا محمدرضا  شماره

  ندهیماه آ یشده برا دییتا شنهاداتیپ-

خدمت کند تا   گریماه د  2  شودیهر خدمتگزار که خدمتش تمام م  -1

 انتخاب شود یخدمتگزار بعد

 مکرر دارند.   بتیکه غ  ییهاگروه  یبرا  ندهیدر ماه آ هیتمرکز ناح-2

 شود دییتا ندهیتوسط دو نما شنهادیهر پ -3

  رانیاز شورا منطقه ا هیناح درخواست
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و    دی حساب شورا   درخواست کن  نتیگرداننده  پر  می_  لطفا  ازت 1 

 دیبخواه  دیجد  یاز مسول خزانه دار  ا یبه صورت مکتوب  ارائه بدهد    

  .ردیبگ شانیکه از ا

که گزارش ندادن  پاسخگو باشند به صورت مکتوب که    یی ها  تهی_  کم2

 ؟ ستیعدم ارائه گزارش چ لیدل

اصال و بر طرفرکردن   ای  شیرایو  یبرا  اتینشر   تهیبه کم   شنهادی_ پ3 

تازه وارد قسمت کار کردن با   هینشر  ک یفوق      اتیابهام در نشر

 که دوازده قدم را در انجمن ها کار کرده  ییراهنما

شفاف   دیاستفاده کن  یدوازده قدم  اتیاز نشر  گهیدوم که م  هینشر  و

منظور داوزده   ایاستفاده بشود    یدوازده قدم  اتیبشود از تمام نشر

 .دیباش یم  AA یقدم

   رانیا یمنطقه  شوراخدمتگزاران  یفراوان از همه   یسپاسگزار با

 یو مهد مسلم 2 هیناح نیرابط

 

 نایب محترم ترجمه موقت کمیته از جواب

ابزار  5و   یا ویابزار مختص 7ما  یا ویکتابچه  یطبق متن اصل 

 ؛ میارانجمن ها د گریمشترک با د

 :یا ویابزار مختص  7

 قدرت _ اهداف یها برگه _ عملکرد جلسات_  ارعملکردی_ زمان  ثبت

 انداز پس_  اه ییاز دارا یگاهآ_  پرداخت

 ابزار مشترک:5

 رتباط ا_ اتینشر_  جلسات_  راهنما_  خدمت

در مورد  میتوان ینم یگونه دخل و تصرف چی: ما هUaترجمه  مایفاط

کلمه هر  نجایا  میحفظ امانت انجام بد یتازه وارد برا جیپک

با  دیبخواه یاز دفتر خدمات جهان دیامده پس با یقدم 12 یراهنما

 یقدم 12 یکرده و راهنما دایگسترش پ یا ویانجمن  نکهیتوجه به ا

 رو اصالح کنند چیپک نیدارد ا ادیز
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 * 8 هشت هیناح یها تیگزارش فعال*

 خدا نام به

 سالم

 بهمن کمی خیدر روز جمعه تار هیجلسه ناح ی_ برگزار

 یمجاز جلسه

 همدان، سمنان ن،یتهران، قم، قزو یهشت شامل استانها هی_ناح

 گروه ازدهی یحضور یگروهها تعداد

 شش گروه یمجاز یتعدادگروهها 

 09127678508تلفن : شماره : رضاهی_رابط اول ناح 

 09302702811تلفن:   شماره دی:حمهی_رابط دوم ناح

 میبه شورا : ندار هی_اعانه ناح

 :هیناح یها تی_موفق

 :هیناح ماتی_تصم

 دیفصل جد انتخابات

 احمد ا. دیفصل جد اتینشر مسول

 رضاپ کی رابط

 : یسوال، درخواست و انتقاد از شورا و ساختار جهان شنهاد،ی_پ

برگزار کند  یحضور شیکه کارگاه و هما 8 هیدر ناح شنهادیپ طرح

 .جذب تازه وارد و آشنا شدن اعضا با هم.. یبرا

 

 *(9نه ) هیناح یها تیگزارش و فعال*

 احساس خالق نام به
 10:00  ساعت     01/02/03    خیتار  : ندگانینما  ئتیه   یبرگزار  زمان

 13:13 الی
 :هیجلسه ناح برگزاری مکان و زمان

 22 یال 21فرد  روزهای 21:30 یال 20زوج  روزهای 
 ساعتها و چهارشنبه ها   کشنبهی  بانوان  10:30  الی  9 ساعت  ها  جمعه 

 19:30 الی 18

 5بست الله  _کوچه هاشم خان _بن  رانشهریا  ابانی_خزد ی  :  مکان         

 ابوالفضل  هینی_حس
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 زدی استان 9 هی:ناحهناحی  اسم
 09103335357: تلفن شماره وشی: دارهناحی اول رابط
 ی:خأل خدمتهناحی دوم رابط
 گروه4:یحضور های گروه تعداد
 تومان هزار85/ 000: شورا به اعانه
 :هیناح یها تیقموف

سنت   یگذار در راستا  ریمنظم، ُپر شور و تاث  یجلسات حضور  یبرگزار

 پنجم
  ندگانینما ئتیه یجلسه  یبرگزار
 خوب و سازنده  شنهاداتیرأي اعتماد، خدمتگزار، انتقادات و پ  گرفتن
 ئتیه یمنش  یپست خدمت یصبا برا انتخاب
  یپست خدمت یاکبر برا انتخاب
 گرداننده نائب

 و آدرس جلسات یاطالع رسان ی تهیکمی پست خدمت یمحمد برا انتخاب
 :هیناح مشکالت
 رو شکر رو به ُرشد خدا
 ازشورا: هیسوال، درخواست و انتقاد ناح شنهاد،پی

 ها: درخواست
 کارگاه اندرو یاز کار گروه در مورد برس ی_ درخواست جواب کتب1
دن را توضیح چاپ نکر ل یگزارش خزانه دار و دل  زی_ درخواست چاپ ر2

 دهند. 
 گرفته شده: ماتیتصم
  ندگانینما ئتیه یساعت جلسه  یبرگزار ریی_تغ1
 اول هر ماه یشب جمعه  8صبح جمعه به  7ساعت  از
کارگاه ها   تهیکارگاه نشانه ها و ابزارها )مسئول کم  ی_ برگزار2

 (9 هیناح
 .سپاس با


