
٠٠/ ٠٠/ ٠٠: میتنظخیتارخدانامبھ

گمناممعتادانانجمن...........گروهیمشخطواساسنامھ

:فادھا
انیمدرگریکدیباراخودیبھبودامیپبتوانندمعتاداندرآنکھیجلساتیبرگزار–١

)کمیمفھوم.(کنندتیحماNAیخدماتساختارگریدسطوحازنیوھمچن) پنجمسنت(بگذارند

:شوندانتخابگروهوجدانیرابایستیبایمکھیگزارانخدمت–٢

؛و سکھپیچمسئول؛ اتینشرمسئول؛ دارخزانھ؛یبھبودجلساتیمنش(

.)بازجلساتمسئول،یادارجلساتگرداننده؛ یادارجلساتیمنش؛ گروهندهینماالبدلیوعلندهینما

:گروهدرخدمتجھتگزارانخدمتیعمومطیشرا

.محولھفیوظاانجامییتواناوخدمتبھلیتما–١

ھاکمپوادیاعتیکیزیفترکبامرتبطاموردروگریدھای NGOوھاانجمندریستیبایمداوطلب–٢
.باشدنداشتھیتیفعال

.خدمتطولدرمداومیپاکحفظ–٣

١صفحھ



:یبھبودجلساتیمنش
خدمتیطیشرا

:شنبھیمنش–١

): (جلسھفرمت

.سنت١٢وقدم١٢آشنایی  با/ کارکرد؛خدمتطولدریپاکحفظویپاکسال.....حداقل

:کشنبھییمنش–٢

)(: جلسھفرمت

.سنت١٢وقدم١٢آشنایی  با/ کارکرد؛خدمتطولدریپاکحفظومداومیپاکسال.....حداقل

:شنبھدویمنش–٣

): (جلسھفرمت

.سنت١٢وقدم١٢آشنایی  با/ کارکرد؛خدمتطولدریپاکحفظویپاکسال.....حداقل

:شنبھسھیمنش–۴

): (جلسھفرمت

.سنت١٢وقدم١٢آشنایی  با/ کارکرد؛خدمتطولدریپاکحفظویپاکسال.....حداقل

:شنبھچھاریمنش–۵

): (جلسھفرمت

.سنت١٢وقدم١٢آشنایی  با/ کارکرد؛خدمتطولدریپاکحفظویپاکسال.....حداقل

: پنجشنبھیمنش–۶

): (جلسھفرمت

.سنت١٢وقدم١٢آشنایی با/ کارکردخدمتطولدریپاکحفظویپاکسال.....حداقل

: جمعھیمنش–٧

): (جلسھفرمت

.سنت١٢وقدم١٢آشنایی با/ کارکرد؛خدمتطولدریپاکحفظویپاکسال.....حداقل



:ھایمنشفیوظاشرح 

)( خدمتمدت

.یانیپاوشروعساعتراسدرجلسھیبرگزارویخدمتجلساتھیکلدرحضور–١

درحضور؛یبھبودجلساتازمکتوبگزارشارائھویاضطرارویادارجلساتھیکلدرحضور–٢
.فصلھردرھایمنشآموزشیھاکارگاه

باروزھمانیبراوندارندگروهوجدانیرابھازینکھیگزارانخدمتوسخنران؛ گردانندهانتخاب–٣
.ییپاسخگووتیمسئول

.گروهخدمتگزارانبامشورت–۴

.جلساتداخل درامنیتونظمحفظ–۵

.زیتموآراستھیظاھر–۶

.ھایصندلکردنجمعودنیچ–٧

٣صفحھ



:بازجلساتمسئول
.میباشد.......................مبلغباجلساتتنخواه

)(خدمتمدت

:یخدمتطیشرا
): (بازجلسھفرمت

. مفھوم١٢سنت١٢وقدم١٢آشنایی با/ کارکرد؛خدمتطولدریپاکحفظومداومیپاکسال.....حداقل

)(گروهدرخدمتدورهکیتجربھحداقل

.بازجلسھازینموردگزارانخدمتانتخابدردقتومحولھخدمتانجامیبراییتواناوییآشنا

۴صفحھ



:بازاتجلسمسئولفیوظاشرح 

.یانیپاوشروعساعتراسجلسھیبرگزارویخدمتجلساتھیکلدرحضور–١

کارگاهدرحضور، بازجلساتازمکتوبگزارشارائھویاضطرارویادارجلساتھیکلدرحضور–٢
.بارکییخدمت) (دورهدرھرھایمنشآموزشیھا

یھماھنگومشورتبا) آقایان و بانوان(بازاتجلسژهیوگزارانخدمتوسخنران؛ گردانندهانتخاب–٣
.روزھمانیبرا) (گروهگزارانخدمت

.بازاتجلسبھترچھھریبرگزارجھتگروهخدمتگزارانبامشورت–۴

.بازاتجلسیبرگزاریبرازیتموآراستھیآمدگوھاخوشانتخابوزیتموآراستھیظاھر–۵

.بازجلساتنظافتوگروهیبنرھانصبوھایصندلکردنجمعودنیچ–۶

.جلسھتیامننظم وحفظ–٧

.ماهھرطولدرگروهیبھبودجلسھ......حداقلدرحضور- ٨

.مسئول جلسات باز می باشدبعھدهبازجلساتدرسخنراننفراتتعداد–٩

راخودشانیپاکتجربھتوانندیمقھیدق۵تا٣نیبباشدیمشانتولدکھینفراتفقط/میندارمشارکت–١٠
.بازجلساتدروآرامشونظمحفظ. بدھند

روزجھتماهھردر.. .....خدماتیمحدودهگریدیھاگروهندهینمابھامکیپقیطرازیرساناطالع- ١١
.بازاتجلسیبرگزارساعتو

اساسنامھطبقیخدمتطیشراکھ) گروهخدمتگزارانازایخودش(بازجلساتیبرایمنشانتخاب–١٢
).در خدماتچرخشاصلتیرعاخاطربھ(باشندداشتھرابازجلسات

.برگزار میشود) ......الی ....(ھرماه از ساعت................................جلسات باز گروه –١٣

5صفحه

:بازاتجلسمسئولفیوظاشرح 

.یانیپاوشروعساعتراسجلسھیبرگزارویخدمتجلساتھیکلدرحضور–١

کارگاهدرحضور، بازجلساتازمکتوبگزارشارائھویاضطرارویادارجلساتھیکلدرحضور–٢
.بارکییخدمت) (دورهدرھرھایمنشآموزشیھا

یھماھنگومشورتبا) آقایان و بانوان(بازاتجلسژهیوگزارانخدمتوسخنران؛ گردانندهانتخاب–٣
.روزھمانیبرا) (گروهگزارانخدمت

.بازاتجلسبھترچھھریبرگزارجھتگروهخدمتگزارانبامشورت–۴

.بازاتجلسیبرگزاریبرازیتموآراستھیآمدگوھاخوشانتخابوزیتموآراستھیظاھر–۵

.بازجلساتنظافتوگروهیبنرھانصبوھایصندلکردنجمعودنیچ–۶

.جلسھتیامننظم وحفظ–٧

.ماهھرطولدرگروهیبھبودجلسھ......حداقلدرحضور- ٨

.مسئول جلسات باز می باشدبعھدهبازجلساتدرسخنراننفراتتعداد–٩

راخودشانیپاکتجربھتوانندیمقھیدق۵تا٣نیبباشدیمشانتولدکھینفراتفقط/میندارمشارکت–١٠
.بازجلساتدروآرامشونظمحفظ. بدھند

روزجھتماهھردر.. .....خدماتیمحدودهگریدیھاگروهندهینمابھامکیپقیطرازیرساناطالع- ١١
.بازاتجلسیبرگزارساعتو

اساسنامھطبقیخدمتطیشراکھ) گروهخدمتگزارانازایخودش(بازجلساتیبرایمنشانتخاب–١٢
).در خدماتچرخشاصلتیرعاخاطربھ(باشندداشتھرابازجلسات

.برگزار میشود) ......الی ....(ھرماه از ساعت................................جلسات باز گروه –١٣

5صفحه

:بازاتجلسمسئولفیوظاشرح 

.یانیپاوشروعساعتراسجلسھیبرگزارویخدمتجلساتھیکلدرحضور–١

کارگاهدرحضور، بازجلساتازمکتوبگزارشارائھویاضطرارویادارجلساتھیکلدرحضور–٢
.بارکییخدمت) (دورهدرھرھایمنشآموزشیھا

یھماھنگومشورتبا) آقایان و بانوان(بازاتجلسژهیوگزارانخدمتوسخنران؛ گردانندهانتخاب–٣
.روزھمانیبرا) (گروهگزارانخدمت

.بازاتجلسبھترچھھریبرگزارجھتگروهخدمتگزارانبامشورت–۴

.بازاتجلسیبرگزاریبرازیتموآراستھیآمدگوھاخوشانتخابوزیتموآراستھیظاھر–۵

.بازجلساتنظافتوگروهیبنرھانصبوھایصندلکردنجمعودنیچ–۶

.جلسھتیامننظم وحفظ–٧

.ماهھرطولدرگروهیبھبودجلسھ......حداقلدرحضور- ٨

.مسئول جلسات باز می باشدبعھدهبازجلساتدرسخنراننفراتتعداد–٩

راخودشانیپاکتجربھتوانندیمقھیدق۵تا٣نیبباشدیمشانتولدکھینفراتفقط/میندارمشارکت–١٠
.بازجلساتدروآرامشونظمحفظ. بدھند

روزجھتماهھردر.. .....خدماتیمحدودهگریدیھاگروهندهینمابھامکیپقیطرازیرساناطالع- ١١
.بازاتجلسیبرگزارساعتو

اساسنامھطبقیخدمتطیشراکھ) گروهخدمتگزارانازایخودش(بازجلساتیبرایمنشانتخاب–١٢
).در خدماتچرخشاصلتیرعاخاطربھ(باشندداشتھرابازجلسات

.برگزار میشود) ......الی ....(ھرماه از ساعت................................جلسات باز گروه –١٣

5صفحه



:دارخزانھ
.باشدیمتومان..................مبلغبماهکیبرای اجارهبابت ؛گروهخزانھتنخواه

)(خدمتمدت

:خدمتیطیشرا
.خدمتمدتطولدریپاکحفظومداومیپاکسال......حداقل–١

.محولھامورانجامییتواناوخدمتبھلیتما–٢

.سنت١٢وقدم١٢کارکرد/آشنایی–٣

.مناسبیمالوضعداشتن–۴

.خودتیمسئولبابازوگرفتن–۵

:فیوظاشرح 
.بازوایخودشبازویبھبودجلساتھیکلدرحضور–١

.ھاپرداختوھاافتیدرازمکتوبگزارشارائھویاضطرارویادارجلساتھیکلدرحضور–٢

.گروهیھانھیھزھیکلموقعبھپرداخت–٣

.گروهگزارخدمتیاعضابامشورتویھماھنگ–۴

یھماھنگباتومان.........ریزوداردگروهوجدانیرابھازینتومان...........یباالگروهمخارج–۵
.دندارگروهیرابھازینواستمانعبالگروهخدمتگزاران

۶صفحھ 



:تاینشرکلمسئول
.باشدیمتومان ...................مبلغ؛ گروهاتینشرتنخواه

)(خدمتمدت

:خدمتیطیشرا
.خدمتمدتطولدریپاکحفظومداومیپاک............حداقل–١

.محولھامورانجامییتواناوخدمتبھلیتما–٢

.سنت١٢باییآشناوقدم١٢کارکرد/ آشنایی –٣

:فیوظاشرح 
.بازوایخودشبازویبھبودجلساتدرمرتبحضور–١

.گروهبھمکتوبگزارشارائھویاضطرارویادارجلساتھیکلدرحضور–٢

.خودتیمسئولبابازوانتخاب–٣

.اتینشریکارگاھاھیکلدرحضور–۴

.گروهیبرااتینشربموقعدیخر–۵

٧صفحھ



:سکھوپیچمسئول
.باشدیمعدد............تعداد گروهپیچتنخواه

.باشدیمتومان.............مبلغ؛ گروهسکھتنخواه

)(خدمتمدت

:خدمتیطیشرا

.خدمتمدتطولدریپاکحفظومداومیپاک..........حداقل–١

.محولھامورانجامییتواناوخدمتبھلیتما–٢

.سنت١٢باییآشناوقدم١٢کارکرد/آشنایی –٣

:فیوظاشرح 

.بازوایخودشجلسھاولو جاذبھیدھپیچھای روزبازویبھبودجلسھدرمرتبحضور–١

.گروهبھمکتوبگزارشارائھویاضطرارویادارجلساتھیکلدرحضور- ٢

.گروهبازویبھبودجلساتیبراسکھوپیچھیتھ–٣

٨صفحھ

:سکھوپیچمسئول
.باشدیمعدد............تعداد گروهپیچتنخواه

.باشدیمتومان.............مبلغ؛ گروهسکھتنخواه

)(خدمتمدت

:خدمتیطیشرا

.خدمتمدتطولدریپاکحفظومداومیپاک..........حداقل–١

.محولھامورانجامییتواناوخدمتبھلیتما–٢

.سنت١٢باییآشناوقدم١٢کارکرد/آشنایی –٣

:فیوظاشرح 

.بازوایخودشجلسھاولو جاذبھیدھپیچھای روزبازویبھبودجلسھدرمرتبحضور–١

.گروهبھمکتوبگزارشارائھویاضطرارویادارجلساتھیکلدرحضور- ٢

.گروهبازویبھبودجلساتیبراسکھوپیچھیتھ–٣

٨صفحھ

:سکھوپیچمسئول
.باشدیمعدد............تعداد گروهپیچتنخواه

.باشدیمتومان.............مبلغ؛ گروهسکھتنخواه

)(خدمتمدت

:خدمتیطیشرا

.خدمتمدتطولدریپاکحفظومداومیپاک..........حداقل–١

.محولھامورانجامییتواناوخدمتبھلیتما–٢

.سنت١٢باییآشناوقدم١٢کارکرد/آشنایی –٣

:فیوظاشرح 

.بازوایخودشجلسھاولو جاذبھیدھپیچھای روزبازویبھبودجلسھدرمرتبحضور–١

.گروهبھمکتوبگزارشارائھویاضطرارویادارجلساتھیکلدرحضور- ٢

.گروهبازویبھبودجلساتیبراسکھوپیچھیتھ–٣

٨صفحھ



:نماینده
)(خدمتمدت

:خدمتیشرایط
.خدمتمدتطولدرپاکیحفظومداومپاکی..........حداقل–١

.محولھامورانجامتواناییوخدمتبھتمایل–٢

.گروهدرخدمتدوره.......تجربھحداقل–٣

NAخدماتیمفھوم١٢وسنت١٢وقدم١٢کارکرد/آشنایی–۴

:شرح وظایف
.بازوبھبودیجلساتدرعلی البدلیاخودمرتبحضور–١

.شھریکمیتھدرگروهگزارشارائھ–٢

.گروهبھشھریکمیتھگزارشارائھ–٣

.گروهبھمکتوبگزارشارائھواضطراریواداریجلساتکلیھدرحضور–۴

.نمایندهالبدلعلیبھخدمتیتجربھارائھ–۵

.آنھابرنظارتوگروه بھبودیجلساتبرایپذیراییمسئولینانتخاب–۶

٩صفحھ



:نمایندهالبدلعلی
)(خدمتمدت

:خدمتیشرایط
.خدمتمدتطولدرپاکیحفظومداومپاکیسال٢حداقل–١

.محولھامورانجامتواناییوخدمتبھتمایل–٢

.گروهدرخدمتدورهیکتجربھحداقل–٣

.سنت١٢وقدم١٢کارکرد/آشنایی–۴

.گروهنمایندهباتنگتنگاونزدیکارتباط–۵

:وظایفشرح 
.بازوبھبودیجلساتدرنمایندهیاخودمرتبحضور–١

.شھریکمیتھدرگروهگزارشارائھ–٢

.گروهبھشھریکمیتھگزارشارائھ–٣

.گروهبھمکتوبگزارشارائھواضطراریواداریجلساتکلیھدرحضور–۴

.نمایندهغیبتزماندرگروهنمایندهوظایفگرفتنبعھده–۵

.گروهگزارانخدمت کردنغیبتیاجدیدگزارت خدمانتخابزمانتاکارهنیمھھایخدمتکلیھانجام–۶

١٠صفحھ

:نمایندهالبدلعلی
)(خدمتمدت

:خدمتیشرایط
.خدمتمدتطولدرپاکیحفظومداومپاکیسال٢حداقل–١

.محولھامورانجامتواناییوخدمتبھتمایل–٢

.گروهدرخدمتدورهیکتجربھحداقل–٣

.سنت١٢وقدم١٢کارکرد/آشنایی–۴

.گروهنمایندهباتنگتنگاونزدیکارتباط–۵

:وظایفشرح 
.بازوبھبودیجلساتدرنمایندهیاخودمرتبحضور–١

.شھریکمیتھدرگروهگزارشارائھ–٢

.گروهبھشھریکمیتھگزارشارائھ–٣

.گروهبھمکتوبگزارشارائھواضطراریواداریجلساتکلیھدرحضور–۴

.نمایندهغیبتزماندرگروهنمایندهوظایفگرفتنبعھده–۵

.گروهگزارانخدمت کردنغیبتیاجدیدگزارت خدمانتخابزمانتاکارهنیمھھایخدمتکلیھانجام–۶

١٠صفحھ

:نمایندهالبدلعلی
)(خدمتمدت

:خدمتیشرایط
.خدمتمدتطولدرپاکیحفظومداومپاکیسال٢حداقل–١

.محولھامورانجامتواناییوخدمتبھتمایل–٢

.گروهدرخدمتدورهیکتجربھحداقل–٣

.سنت١٢وقدم١٢کارکرد/آشنایی–۴

.گروهنمایندهباتنگتنگاونزدیکارتباط–۵

:وظایفشرح 
.بازوبھبودیجلساتدرنمایندهیاخودمرتبحضور–١

.شھریکمیتھدرگروهگزارشارائھ–٢

.گروهبھشھریکمیتھگزارشارائھ–٣

.گروهبھمکتوبگزارشارائھواضطراریواداریجلساتکلیھدرحضور–۴

.نمایندهغیبتزماندرگروهنمایندهوظایفگرفتنبعھده–۵

.گروهگزارانخدمت کردنغیبتیاجدیدگزارت خدمانتخابزمانتاکارهنیمھھایخدمتکلیھانجام–۶

١٠صفحھ



:اداریجلساتمنشی

)(خدمتمدت

:خدمتیشرایط
.خدمتمدتطولدرپاکیحفظومداومپاکیسال.........حداقل–١

.محولھامورانجامتواناییوخدمتبھتمایل–٢

.سنت١٢وقدم١٢کارکرد/آشنایی–٣

:شرح وظایف
.گروهاضطراریواداریجلساتکلیھدرحضور–١

.گروهاداریجلساتدرآنھاگزارشکتبیدریافتوگزارانخدمتبینصورتجلسھتوزیع–٢

.گروهاضطراریواداریجلساتبرگزاریتاریخازگروهگزارانخدمتنمودنمطلعوھماھنگی–٣

. گروهجلساتصورتدفتردرآننتایجوشدهبحثوقایعکلیھثبت–۴

.ماهھرطولدرگروهبھبودیجلسھ........حداقلدرحضور- ۵

١١صفحھ



:اداریجلساتگرداننده
)(خدمتمدت

:شرایط خدمتی
.خدمتمدتطولدرپاکیحفظومداومپاکی........حداقل–١

.محولھامورانجامتواناییوخدمتبھتمایل–٢

.گروهدرخدمتدورهیکتجربھحداقل–٣

NAخدماتیمفھوم١٢وسنت١٢وقدم١٢کارکرد/آشنایی–۴

:شرح وظایف

.گروهاضطراریواداریجلساتکلیھدرحضور–١

.گروهگزارانخدمتبینھماھنگیایجاد–٢

.گروهجلسھصورتگزارشتھیھبرنظارت–٣

.نظرمورداصلیمسئلھازگروهانحرافازجلوگیریواضطراریواداریجلسھدرنظمحفظ–۴

.ماهھرطولدرگروهبھبودیجلسھ.....حداقلدرحضور–۵

.میباشدآنھاوظایفدارعھدهگروهنمایندهنایبونمایندهغیبتصورتدر–۶

١٢صفحھ

:اداریجلساتگرداننده
)(خدمتمدت

:شرایط خدمتی
.خدمتمدتطولدرپاکیحفظومداومپاکی........حداقل–١

.محولھامورانجامتواناییوخدمتبھتمایل–٢

.گروهدرخدمتدورهیکتجربھحداقل–٣

NAخدماتیمفھوم١٢وسنت١٢وقدم١٢کارکرد/آشنایی–۴

:شرح وظایف

.گروهاضطراریواداریجلساتکلیھدرحضور–١

.گروهگزارانخدمتبینھماھنگیایجاد–٢

.گروهجلسھصورتگزارشتھیھبرنظارت–٣

.نظرمورداصلیمسئلھازگروهانحرافازجلوگیریواضطراریواداریجلسھدرنظمحفظ–۴

.ماهھرطولدرگروهبھبودیجلسھ.....حداقلدرحضور–۵

.میباشدآنھاوظایفدارعھدهگروهنمایندهنایبونمایندهغیبتصورتدر–۶

١٢صفحھ

:اداریجلساتگرداننده
)(خدمتمدت

:شرایط خدمتی
.خدمتمدتطولدرپاکیحفظومداومپاکی........حداقل–١

.محولھامورانجامتواناییوخدمتبھتمایل–٢

.گروهدرخدمتدورهیکتجربھحداقل–٣

NAخدماتیمفھوم١٢وسنت١٢وقدم١٢کارکرد/آشنایی–۴

:شرح وظایف

.گروهاضطراریواداریجلساتکلیھدرحضور–١

.گروهگزارانخدمتبینھماھنگیایجاد–٢

.گروهجلسھصورتگزارشتھیھبرنظارت–٣

.نظرمورداصلیمسئلھازگروهانحرافازجلوگیریواضطراریواداریجلسھدرنظمحفظ–۴

.ماهھرطولدرگروهبھبودیجلسھ.....حداقلدرحضور–۵

.میباشدآنھاوظایفدارعھدهگروهنمایندهنایبونمایندهغیبتصورتدر–۶

١٢صفحھ



:توضیحاتوتبصره
.میشودبرگزارماهھر......................گروهاداریجلسات–١

....موجھدلیلبدوناضطرارییاواداریجلساتدرگروهاداریجلسھمنشیوگردانندهچنانچھ–٢
.شدخواھندبرکنارگروهآرای٣/٢گرفتنبانمایندغیبتجلسھ

و اضطراریواداری-کارگاه ھا (جلسھ......گروهبھبودیجلساتمنشیگزارانخدمتچنانچھ–٣
)پاسخگوییعدموپذیریمسئولیتعدم(شدخواھندبرکنارنمایندغیبت)بھبودی

کاندیداینکھمگرنمایندخدمتپستھردرمتوالیدورهدوحداکثرتوانندمیگروهگزارانخدمت–۴
.باشدنداشتھ وجودپستآنبرایدیگری

٣/٢حتماآنشکستنبرای؛استآمدهبعملگیریرایکھپیشنھادیکبرایگروهوجدانرایازپس–۵
.بدھندرایآنشدنشکستھبھبایدآرا

.گیردنمیقراربررسیموردماهیکتانیاوردهراییاوآوردهگروهوجدانرایکھپیشنھادیھر–۶

میباشدفصلھمانبرایفقط، شدشکستھگزارانخدمتبرایسنت؛قدم؛پاکیبرایکھراییآھر–٧
.نمیشودزدهدستاساسنامھبھو

معنایبھآشناییلغتومیباشدراھنماباآنکاملکردنکارمعنایبھمفاھیموسنتوقدمکارکردلغت–٨
.باشدمیمفھوم١٢،سنت١٢،قدم١٢باآشنایی

.داردرسمیتو خدمتگزاران گروهاعضاءھر چند نفر ازشرکتبااداریجلسات–٩

جمعاکهگروهعادياعضايازنفر2وگزارانخدمتازنفر3درخواستبامیتواندگروهاضطراريجلسات–10
.شودرسانیاطالعبهبوديجلسه3دربایدحتماوبرگزاربرسدنفر5به

گردانندهبرسدنصابحدبهرايوبشکندگیريرايدرتساويتاباشدرايیکبهنیازکهصورتیدرفقط-11
.داردرايحقاداريجلسه

١٣صفحھ



.بگیردقرارکاردستوردرتاشودتاییداعضاءازیکیتوسطبایدحتماجدیدپیشنھاد–١٢

بھکمکماننداستآشکاروواضحNAاصولباآنھمخوانیکھتصمیماتییاانتخاباتجھت–١٣
.کندمیکفایتبیش از نصف آرارای، خزانھ

ھرکالیاوموعدازپیشاساسنامھایناصالحوتغییریاگزارانخدمتکردنجایگزینجھت–١۴
نیازدھندگانرای٣/٢حداقلرایبھباشدگزارتاثیرNAیادیگرھایگروهبراستممکنکھتصمیمی

.است

.میباشداالجراالزمودارداعتبارسال..........مدتبھ............مورخازاساسنامھاین–١۵

.باشدمیجزء خدمات خود گروه گروهبازجلسات–١۶

. استشدهتاسیساعضاءحضوربا………..…مورخ.……………گروه–١٧

.استشدهبرگزارراه اندازی و ............مورخ............گروهبازھجلساولین –١٨

:اداریجلساتگرداننده:                                          اداریجلساتمنشی

:  گروهدارخزانھ:                                               گروهنماینده

))ھر گروه فقط یک ھدف اصلی دارد رساندن پیام بھ معتادی کھ ھنوز در عذاب است((

١۴صفحھ 

.بگیردقرارکاردستوردرتاشودتاییداعضاءازیکیتوسطبایدحتماجدیدپیشنھاد–١٢

بھکمکماننداستآشکاروواضحNAاصولباآنھمخوانیکھتصمیماتییاانتخاباتجھت–١٣
.کندمیکفایتبیش از نصف آرارای، خزانھ

ھرکالیاوموعدازپیشاساسنامھایناصالحوتغییریاگزارانخدمتکردنجایگزینجھت–١۴
نیازدھندگانرای٣/٢حداقلرایبھباشدگزارتاثیرNAیادیگرھایگروهبراستممکنکھتصمیمی

.است

.میباشداالجراالزمودارداعتبارسال..........مدتبھ............مورخازاساسنامھاین–١۵

.باشدمیجزء خدمات خود گروه گروهبازجلسات–١۶

. استشدهتاسیساعضاءحضوربا………..…مورخ.……………گروه–١٧

.استشدهبرگزارراه اندازی و ............مورخ............گروهبازھجلساولین –١٨

:اداریجلساتگرداننده:                                          اداریجلساتمنشی

:  گروهدارخزانھ:                                               گروهنماینده

))ھر گروه فقط یک ھدف اصلی دارد رساندن پیام بھ معتادی کھ ھنوز در عذاب است((

١۴صفحھ 

.بگیردقرارکاردستوردرتاشودتاییداعضاءازیکیتوسطبایدحتماجدیدپیشنھاد–١٢

بھکمکماننداستآشکاروواضحNAاصولباآنھمخوانیکھتصمیماتییاانتخاباتجھت–١٣
.کندمیکفایتبیش از نصف آرارای، خزانھ

ھرکالیاوموعدازپیشاساسنامھایناصالحوتغییریاگزارانخدمتکردنجایگزینجھت–١۴
نیازدھندگانرای٣/٢حداقلرایبھباشدگزارتاثیرNAیادیگرھایگروهبراستممکنکھتصمیمی

.است

.میباشداالجراالزمودارداعتبارسال..........مدتبھ............مورخازاساسنامھاین–١۵

.باشدمیجزء خدمات خود گروه گروهبازجلسات–١۶

. استشدهتاسیساعضاءحضوربا………..…مورخ.……………گروه–١٧

.استشدهبرگزارراه اندازی و ............مورخ............گروهبازھجلساولین –١٨

:اداریجلساتگرداننده:                                          اداریجلساتمنشی

:  گروهدارخزانھ:                                               گروهنماینده

))ھر گروه فقط یک ھدف اصلی دارد رساندن پیام بھ معتادی کھ ھنوز در عذاب است((

١۴صفحھ 



))ھر گروه فقط یک ھدف اصلی دارد رساندن پیام بھ معتادی کھ ھنوز در عذاب است((
))انجمن معتادان گمنام..................کادر اداری گروه ((:تھیھ و تنظیم


