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                                                     به نام خدا                                                       

  که هنوز در عذابند ، جلسه را با دعاي قدم سوم آغاز می کنیم یی سکوت براي الکلی هابعد از چند لحظه  – 1

  

دارم ، با من کن و از من ساز ، آنچه خود اراده کنی ، از اسارت نفس رهایم  پروردگارا ، خود را تقدیم تو می( 

کن ، تا انجام اراده ات را بهتر توانم ، مشکالتم را بگیر ، تا پیروزي بر آنها شاهدي باشد ، براي کسـانیکه ، بـا   

  ) آمین.  ن نهمقدرت تو ، عشق تو ، و راه تو ، یاریشان خواهم داد ، باشد که همیشه بر اراده ات گرد

  

 .هستم اداري جلسه این  و گرداننده الکلی ....................اسم من  – 2

  .ضور دارند ، خیلی خوش آمدید آیا الکلی هاي دیگري در جلسه ح – 3

  .از دوستی که سنت هاي دوازده گانه الکلی هاي گمنام  را دارد خواهش می کنم آنرا برایمان بخواند  – 4

  ور و غیاب خدمتگزارانحض – 5     

  )جمعه  –پنجشنبه  –چهارشنبه  –سه شنبه  –دوشنبه  –یکشنبه  –شنبه ( منشی ها  –

  خزانه دار –

  مسئول نشریات –

  نماینده گروه –

  علی البدل نماینده گروه –

  .قرائت گزارش جلسه اداري ماه قبل توسط منشی جلسه اداري  – 6

  .از دوستانی که گزارش جلسه قبل را شنیدند خواهش می کنم با بلند کردن دست آنرا تأیید کنند  – 7

  بیان گزارش توسط خدمتگزاران – 8

  )جمعه  –پنجشنبه  –چهارشنبه  –سه شنبه  –دوشنبه  –یکشنبه  –شنبه ( گزارش منشی ها  –

  گزارش خزانه دار –

  گزارش مسئول نشریات –

  روهگزارش نماینده گ –

  گزارش علی البدل نماینده گروه –

  .انتخاب خدمتگزاران  – 9

  .دات ماه قبل ابررسی پیشنه – 10

  .پیشنهادات براي ماه آینده  – 11

وز در ـــ کـه هن یی ی هـا ــوت براي الکلــد از چند لحظه سکـعـب،  با تشکر از همکاري صمیمانه شما – 12

 .ی دهیم عذابند ، جلسه را با دعاي قدم هفتم خاتمه م

  

  خدا یار و نگهدارتان باشد

                                                                                             


