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   :مقدمه

 تنهاد، عضويتي مطالبه نميشوحقو  رجمخادر آن عضويت اي برو  ميستين سازمان كي ،كلمه عام يمعنا به ما
 مذهبِ  اي فرقه مان،يا از يبخصوص نوع چيه با ما. است يخوارمشروب توقف به ليتما ت،يعضو يالزمه
كمك به مبتاليان به  ما يرزوآ تنها .وَرزيممخالفت نمي هم كسهيچ با ضمن در و ميندار يوستگيپ خاصي

   .الكل است
  "اولگفتار چاپپيش –گمنام هايبرگرفته از كتاب الكلي"

  
لي در طور كُاي در انجمن بهتغييرات گسترده ،كرده است حفظرا  .A.A اميپيكپارچگيِ  ما نشريات آنكه با

هاي تكنولوژي، برداري از پيشرفتهاي داخليِ جمعيت، بازتاب داشته است. با بهرهرسم و رسومات و فعاليت
 گريد با و كنند شركت نيآنال صورتبه و يمجاز جلسات در تواننديم وتريكامپ لهيسوبه .A.Aي اعضامثالً 
 جلسه هر در اعضاء حال هر به .ازنددبپر مشاركت به ايدن سرتاسر در اي و خود مملكت سراسر در هايالكل

A.A.، اعضاء. كنند كمك هايالكل گريد به و بمانند اريهُش تا گذاشته مشاركت به را دشانيماُ و نيرو يتجربه 
 تِينها در و دخو قلب زبان با رو، در رو و جلسه قيطر از چه و نترنتيا يجهان يشبكه و وتريكامپ قيطر از چه

  .كننديم گووفتگُ گريكدي با يسادگ
  "چهارمگفتار چاپپيش –هاي گمنام برگرفته از كتاب الكلي"

  
  : .A.Aآنالين تعريف گروه

(بَستر يا محيط ين عَ مُفضاييدر و  در ساعت مشخصالكل) كه براي هُشياري (ترك عضوي نفرسهيا  دوهر 
بدانند به شرطي كه  .A.Aهاي انجمن توانند خود را يكي از گروهگِرد هم جمع شوند، مياينترنتي مشخص) 

  جاي ديگري وابسته نباشند.عنوان يك گروه بهبه
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  :فُرمت برگزاري جلسات گروه

 فرمت برگزاري جلسات
  فرمت برگزاري جلسه  برگزاري جلسه ساعت  روز
     شنبه
    يكشنبه
    دوشنبه

    شنبهسه
    چهارشنبه
    پنجشنبه
    جمعه

  

   :محيط برگزاري جلسه

 جلسه آنالين ............
  اَپكانال پشتيبان واتس آيدي  محيط برگزاري جلسه

  كالكنفرانسفري
FreeConferenceCall 

  
  

  

  
  :سن هُشياري و مدت زمان خدمتِ خدمتگزاران

 خدمتگزاران گروه
  تلفن مدت خدمت سن هُشياري خدمتگزار
    ماهسه    منشي
        دارخزانه
        نشرياتمسئول

        هنماينده گرو
        البدل نماينده گروهعلي
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  شرايط و وظايف خدمتگزاران

  
  منشي*
  

  :شرايط الف)

 .شياري در طول خدمتهُشياري مداوم و حفظ هُ ................   اقلدح -١

 تمايل به خدمت، توانايي انجام وظايف محوله و آگاهي از نحوه خدمت. -٢

 .نتس12ُقدم و 12 آشنايي با -٣

 برگزاري جلسات.جهت  كنفرانسفري افزارآشنايي با نرم -۴

 باشدمي ............. .ها مدت زمان خدمت براي منشي. 

  
  :وظايف ب)

ي با همـاهنگي نماينـده گـروه يـا كميتـه ي موضوع جلسهدهندهتجربه ياگرداننده  با  انتخاب و هماهنگي  -١
  .كُننده در صورت نيازهدايت

 .فضاي بهبودي سازيآمادهو  قبل از شروع جلسه دقيقه ........... .حداقل حضور  -٢

 يا گرفتن پيشنهادات و ... دقيقه پس از اتمام جلسه به منظور رَد و بَدل شدن شماره ......... .حضور حداقل  -٣

 و مديريت زمان.رعايت زمان شروع و اتمام جلسه و نيز تنظيم  -۴

 توانند از ساير خدمتگزاران استفاده نمايند)ميها (منشي چَتيآمدگو جهت مديريت صفحهانتخاب خوش -۵

 

 كهضور داشته عنوان پشتيبان در جلسه حغير از منشي همان روز، بهها بهتبصره: هر روز يكي از منشي
دليل ارتباط منشي به باشد. همچنين در صورت قطعِمي گراندسازي صفحه بكي ايشان آمادهوظيفه

  گيرد. خرابي اينترنت و غيره، وظايف ايشان را برعُهده مي
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  وظايف خدمتگزارانشرايط و 

  
  دارخزانه*

  :شرايط الف)

  هُشياري مداوم و حفظ هُشياري در طول خدمت. ............ حداقل -١
 تمايل به خدمت، توانايي انجام وظايف محوله و آگاهي از نحوه خدمت. -٢

 .نتس12ُقدم و 12 از كافي آگاهي -٣

 كنفرانس.افزار فريآشنايي با نرم -۴

 .ن ماليكُمَتَداشتن  -۵

دار البدل و يا خزانهعنوان نماينده، عليخدمتي) به كاملخدمت (فصلي ي يك دورهتجربهداشتن حداقل  -۶
 .  .A.Aهاي حضوري يا آنالين در يكي از گروه

  باشدمي ................ . دارخزانهمدت زمان خدمت براي  

  :وظايف ب)

 .بهبودي جلسات يحضور در تمام -١

 امانتدار بودن و مسئوالنه خرج كردن. -٢

گـروه و اختتـام حسـاب  هفـتمسُنتاعانات اعضاء به سبد ديجيتال  مُختصِساب عابر بانك افتتاح يك ح -٣
 ي خدمت.مذكور پس از پايان دوره

 طور روزانه.هبي گزارش شفاف و ارائهاعالم موجودي خزانه  -۴

  ارائه ي گزارش گردش حساب خزانه به صورت ماهيانه در جلسات اداري گروه. -۵
 .......................  .ي به حساب خزانه ييد)س از تأخزانه گروه (پواريز مازاد  -۶

عنوان بازو اختيار نمايد تا در غياب ايشان گزارش خزانه را تواند يكي از اعضاء را بهدار ميتبصره: خزانه
  باشد.دار مياعالم نمايد. بديهي است كه نقطه پاسخگويي خزانه
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  شرايط و وظايف خدمتگزاران

  
  :مسئول نشريات*

  :شرايط الف)

  هُشياري مداوم و حفظ هُشياري در طول خدمت. ............  حداقل -1
 تمايل به خدمت، توانايي انجام وظايف محوله و آگاهي از نحوه خدمت. -2

 .نتس12ُقدم و 12 آشنايي با -3

 .كنفرانسافزار فريآشنايي با نرم -4

  باشدمي ....................  مسئول نشرياتمدت زمان خدمت براي 

  
  :وظايف ب)

 جلسات بهبودي. تماميحضور مرتب در  -1

 . واردينبه تازهگمنام هايالكلي كتابارسال  -2

 از  به كتـاب دسترسـي ندارنـد اني كه در گروه اعالم هُشياري نموده وواردتازه كتاب و ارسال بهي هزينه
 .باشدگروه ميخزانهمحل

 ي متقاضي.اعضابه  جهت فروش ارسال نشريات -3

 باشد.مي هزينه نشريات و هزينه ارسال با متقاضي  
 معرفي نشريات به اعضاء با هماهنگي منشي. -4

 
  باشد.مي .............................................................تبصره: تنخواه نشريات 

وظـايف عنوان بازو اختيار نمايـد تـا در غيـاب ايشـان تواند يكي از اعضاء را بهمي مسئول نشرياته: تبصر
  باشد.مي مسئول نشريات. بديهي است كه نقطه پاسخگويي نشريات را برعهده گيرد
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  شرايط و وظايف خدمتگزاران

  
  :نماينده گروه*

  :شرايط الف)

  هُشياري مداوم و حفظ هُشياري در طول خدمت. ............  حداقل -١
 تمايل به خدمت، توانايي انجام وظايف محوله و آگاهي از نحوه خدمت. -٢

 .نتس12ُقدم و 12 از كافي آگاهي -٣

 .كنفرانسافزار فريآشنايي با نرم -۴

البدل در يكـي ي خدمت (فصل كامل خدمتي) به عنوان نماينده يا عليي يك دورهاشتن حداقل تجربهد -۵
 .  .A.Aهاي حضوري يا آنالين از گروه

  باشدمي ................... نماينده گروهمدت زمان خدمت براي  

  :وظايف ب)

 .بهبوديجلسات  تماميدر مرتب حضور  -١

 .خدمتگزاران گروهساير هماهنگي با ارتباط و  -٢

 .همكاري و همفكري با منشي جهت انتخاب گرداننده و سخنران -٣

و يـا كميتـه آناليـن شـوراي منطقـه ايـران جهـت ثبـت آدرس  .......... .عمومي ارتباط با كميته ي روابط -۴
 حتمالي و ... .اجلسات، تغييرات 

 
ايست با همـانگي بالبدل در جلسات بهبودي الزامي نبوده وليكن ميتبصره: حضور همزمان نماينده و علي

بـراي منزله غيبت به در جلساتحضور همزمان يكديگر يكي از ايشان در جلسات حضور داشته باشند. عدم
  باشد. هر دو خدمتگزار مي

  



٩ 
 

   ALCOHOLICS   ANONYMOUS 

گمنامهايانجمن الكلي  
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  شرايط و وظايف خدمتگزاران

  
  :گروه دل نمايندهالبعلي*
  

  :شرايطالف)
  

  هُشياري مداوم و حفظ هُشياري در طول خدمت.  ............حداقل   -١
 تمايل به خدمت، توانايي انجام وظايف محوله و آگاهي از نحوه خدمت. -٢

 .نتس12ُقدم و 12 آشنايي با -٣

 .در صورت نياز كنفرانس جهت برگزاري جلساتافزار فريآشنايي با نرم -۴

 باشدمي ................ وهگر دلالبعلي مدت زمان خدمت براي 

 
  

  :ب)وظايف

 جلسات بهبودي. تماميحضور مرتب در  -١

 .خدمتگزاران گروهساير هماهنگي با ارتباط و  -٢

 .برعهده گرفتن ساير وظايف نماينده در صورت عدم حضور ايشان -٣

 حضور منشي يا پشتيبان)(در صورت عدم .ست خدماتي خاليانجام خدمت در پُ -۴

  
بايست با همـانگي البدل در جلسات بهبودي الزامي نبوده وليكن ميو علي تبصره: حضور همزمان نماينده

منزله غيبت بـراي حضور همزمان در جلسات بهيكديگر يكي از ايشان در جلسات حضور داشته باشند. عدم
 .باشدهر دو خدمتگزار مي
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  ي هدايت كُنندهكميته
  شود)هاي گمنام از كجا آغاز مياز كتابچه: گروه الكلي 47(صفحه

  كُننده داشته باشيمهدايت يكميتهچرا بايد يك 
رستي از هايي را ندارند. با اين حال براي آنها كه دارند، سؤاالت مربوط به كارهاي گروه، انتخاب فهها چنين كميتهي گروههمه

ي خدماِت شوند. (يا كميتهعهده گرفته ميكُننده بههدايتي كانديدها براي دفتر و ديگر موضاعات گروه در ابتدا توسط كميته
خدمتان قديم، شوند. در بسياري از موارد، صاحبعُهده گرفته ميباشند، بهگروهِي اعضاء ميگروهي) كه مسئول تصميم وجدان

  كنند.بندي شده با يكديگر مالقات ميي زماناين كميته را شكل مي دهند كه معموالً طبق يك برنامه
عضو 12باشد. براي گروه هاي بزرگتر از عضو خوب مي 5يا  3ُكننده متشكل از ي هدايتبراي يك گروه كوچك، يك كميته

ي ها يك كميتهتوانند بارِ كاري را با يكديگر تقسيم كنند. در بعضي از گروهييا بيشتر، تجربه گروهي بهتري را فراهم كرده و م
  كنند.كُننده خدمت ميي هدايتچرخند) در راستاي همين هدف، به عنوان كميتهطور تناوبي ميچرخشي (كه اعضاي آن به

  

  :شرايط الف)

  طول خدمت.حداقل ........................ هُشياري مداوم و حفظ هُشياري در  - ١
 تمايل به خدمت، توانايي انجام وظايف محوله و آگاهي از نحوه خدمت. - ٢

 مفهوم خدماتي.12و  سُنت12 ،قدم12آگاهي كافي از  - ٣

 كنفرانس جهت برگزاري جلسات.افزار فريآشنايي با نرم - ۴

يكي از البدل در ي خدمت (فصل كامل خدمتي) به عنوان نماينده يا عليي يك دورهداشتن حداقل تجربه -۵
 .  .A.Aهاي حضوري يا آنالين گروه

  باشدميي هدايت كُننده ............... كميته مدت زمان خدمت براي 

  
  :وظايف ب)

  و مي تواند شامل موارد ذيل گردد: وظايف آنها از نوع نظارت و سرپرستي بوده
 هماهنگي با خدمتگزاران  رسيدگي به درخواست آنان. -1

 ها.دهنده به منشياز اعضاء جهت معرفي سخنران و تجربه ي فهرستيتهيه و ارائه -2

 بازبيني اساسنامه در صورت درخواست. -3

  معرفي خدمتگزاران جديد به گروه. -4
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  :هاتبصره

ط آوردن راي اعتماد مجدد ه به شر................ دوره متوالي در گروتوانند حداكثر ..خدمتگزاران گروه مي -١
  خدمت نمايند.

يش از بـ پـذيري و يـا غيبـت  درمسـئوليتپاسـخگويي، عـدمت عـدمتوان بـه علّـخدمتگزاران گروه را مي -٢
 اكثريت وجدان گروهي تعويض و جايگزين نمود. دوسومي ............ جلسه با رأ

 نصـفِ"ي بـه تعـداد واضح و آشكار است، رأ .A.Aيي كه همخواني آن با اصول هاگيريجهت تصميم -٣

 شود.حاضرين كفايت كرده و وجدان گروه محسوب مي "يكعالوهبه

 يرأاز موعد مقـرر، بـه  پيشيا تغيير و اصالح اساسنامه و خدمتگزاران جايگزين كردن ويا  انتخابجهت  -۴
 .دهندگان نياز استيرأ دوسومحداقل 

گردد كه هر ............... يك تراز گروهي جهت ماه گروه در .................... برگزار ميت اداري پايانجلسا -۵
  پذيرد.ارزيابي عملكرد گروه در راستاي هدف اصلي گروه (سُنت پنجم) صورت مي

.......... از اعضاي عادي جلسات اضطراري مي تواند به درخواست ....................  از خدمتگزاران يا .......... -۶
 . (برگزاري جلسه اضطراري بايد به اطالع گروه رسيده باشد). برگزار گردد
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ايثار ينمشي گروه آنالاساسنامه و خط      

  تراز گروهي
  گروهي تراز فُرمت

  .آمديد خوش. . . . .  گروه تراز جلسه به
  .هستم الكلي يك و. . . . .  من اسم
  .خوانيممي هم با را سوم قدم دعاي مراقبه، براي سكوت دقيقه 5 از بعد
  .كنيد معرفي را خودتان ترتيب به لطفاً هم با شدن آشنا براي

، 63صفحه -سوم ترجمه فارسياز كتاب ويرايش دوم، پاراگراف94(صفحه كنيممي شروع را جلسه بزرگ ابكت از قسمتي خواندن با
 :چهارم ترجمه فارسي)پاراگراف چهارم از كتاب انگليسي و ويرايش

 آن با بوديم، نكرده آن انجام به مبادرت هرگز ما از بسياري كه بود شخصي تكانيخانه يك قدم اولين شديم، عمل مرحله وارد سپس
 روبرو براي كوشش اين. نداشت دائمي تأثير شدنمي دنبال پُرحرارت كوششي با فوراً اگر ولي بود مهّم و سازسرنوشت ما تصميم كه

 .رسيدمي نظربه الزم بود ما راه سَد كه آنچه برداشتن ميان از و شدن

  .يدكن معرفي را خودتان لطفاً است؟ آمده ما جمع به تازه شخصي آيا
 دارد؟ وجود گروه مورد در اياطالعيه آيا

  پيشنهادات اين تمام ما خوانم،مي شما براي را ".A.Aگروه" پمفلت"گروهي تراز" قسمت پاراگراف از يك من حاال
 .دهيممي را انجام

  :ارزيابي كنند را شاناصلي هدف انجام چگونگي تا كنندمي برگزار گروهي تراز جلسات ايدوره صورتبه هاگروه از بسياري
 .  .A.A پيشنهادي گامدوازده طريق از الكي يك بهبودي به كمك براي

 را اصول اين با گروهي زندگي چگونگي تا دهندمي انجام گانهدوازده هايسنت يكيك بررسي طريق از را كار اين هاگروه از بعضي
 .كنند ارزيابي

 .باشد مفيد آگاه گروه وجدان يك به رسيدن براي است ممكن كه است  .A.A مشترك تجربه از آمده زير در كه سؤاالتي

 . كند اضافه ليست اين به ديگري سؤاالت باشد مايل احتماالً گروه يك

 كار اين كه هنگامي چون نشود تلف جديد موضوعات گيريرأي يا دادن جهت صرف زمان اين است بهتر كه داده نشان گذشته تجربه
 ما. است مفيد آگاهانه گروهي وجدان يك به رسيدن براي فرآيند اين. انجامدمي به طول هاهفته و هاساعت روند ينا دهيم، انجام را

 در را آن مهم موضوعات سپس و كُند يادداشت را شودمي عنوان گروهي تراز يجلسه اين در كه مطالبي تا كنيممي تعيين را نفريك
 نخواهد انجام گيريرأي يا دهيجهت هيچ جلسه اين برگزاري طول در كه كنيممي تكرار هم باز. كنيممي مطرح گروه اداري جلسه
  .است مجاز يكديگر از افراد پرسش جلسه طول در. شد

 ".A.A گروه" پمفلت از قسمت يك

 بر فرد هر كه آنجا از است مفيد كار اين در دَهُمگام مرور باشد، گروهي تراز منظم جلسات مند به برگزاريعالقه است ممكن گروه
 .باشيم آگاه ماندَهُمقدم به امروز گروهي تراز جلسه در گذارد،مي تأثير ديگر هايگروه يا گروه و فرد

  "پذيرفتيم را آن بالفاصله قُصور صورت در و داديم ادامه خود شخصي ي ترازنامه يتهيه به"
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 :باشدمي " .A.Aگروه" پمفلت از زير سؤاالت

 گروه يك .باشد مفيد آگاه گروه وجدان يك به رسيدن براي است ممكن كه است .A.Aمشترك  تجربه از آمده زير در كه االتيؤس
 .ندكُ اضافه ليست اين به ديگري االتؤس باشد مايل احتماالً

 .كنيممي بحث را مشخصي زمان آن مورد در و خوانممي را سؤال ره من

 .شود ذكر آينده گرفتن نظر در جهتِ تواندمي نگراني هرگونه و شودنمي مطرح جلسه اين در مشيخط هيچ

 چيست؟ گروه يك اصلي هدف -1

 دهد؟ انجام تواندمي بيشتري كار چه پيام انتقال براي گروه -2

 كنيم؟مي مشاهده را مانجامعه از مختلفيطبقات ما آيا كند؟مي جذب را هاالكلي مختلفقشرهاي از گروه آيا -3

 عنوانبه ما چرا؟ است، چنين اگر هستند؟ گردانروي حد از بيش آيدمي نظربه يا مانندمي ما با جديد اعضاي آيا -4
 دهيم؟ انجام توانيممي كاري چه گروه

 دهيم؟ انجام بهتر را كار اين توانيممي چطور چگونه؟ مؤثر طوربه كنيم؟مي تأكيد) راهنمايي( حمايت اهميت بر ما آيا -5

 به اطمينان را اين ما آيا هستيم؟ جلسه از بيرون در .A.A اعضاء ديگر و مانگروه اعضاي گمنامي حفظ مراقب ما آيا -6
 كنيم؟نمي فاش جلسه بيرون در را شانهايمشاركت كه دهيمآنها مي

 بيان اعضاء يهمه براي است دوازدهمگام از قسمتي كه پذيرايي و جلسات محل نگهداري املش خدماتي ارزش آيا -7
 شود؟مي

 شود؟مي داده گروه هايفعاليت ديگر در مشاركت و صحبت فرصت اعضاء يهمه به آيا -8

 خود متگزارانخد ما آيا نيست، محبوبيت مسابقه يك آن نتيجه و خدمتگزاران انتخابات برگزاري كه اين از آگاهي با - 9
 كنيم؟مي انتخاب مراقبت و با دقت را

 بريم؟مي كاربه جذاب جلسه مكان يك داشتن براي را خود سعي تمام ما آيا - 10

  بهبودي، ميراث، سه همان كه .A.A هدف در شركت جهت در را خود يعادالنه سهم گروه آيا - 11
 دهد؟انجام مي را است و خدمت اتحاد

 ديگر آموزگاران و دادگاه،مقامات روحانيون، پزشكي،جامعه ها،ايحرفه به .A.A مپيا رساندن جهت در تازگي به - 12
 داده كاري انجام چه گروه بينند،مي الكلي يك بار اولين براي يا هستند هاالكلي به رسانيياري راه در كه كساني
 است؟

  است؟ داده انجام هفتمسنت مورد در را خود مسئوليت چگونه گروه - 13

   دارد؟ نظر در كردن اضافه براي ديگري سوال نوع هر شخصي آيا
  است؟ سنت دوازده با جهت هم مانگروه آيا
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   ".A.A گروه" پمفلت از

 را اين اصول با گروهي زندگي چگونگي تا دهندمي انجام گانهدوازده هايتسن يكيك بررسي طريق از را كار اين هاگروه از بعضي
 كنند. ارزيابي

 هر به شما اگر جواب و خوانيممي آنها را يكيك ما. است شده گرفته آمده، دوازدهدوازده و بزرگكتاب در كه آنچه از زير االتؤس
 .باشد شده نقض نتسُ آن است ممكن باشد، بله االتؤس از يك

 ؟ است قرارداده .A.A كُل يا گروه رفاه از باالتر را فردي رفاه ما گروه آيا :اول

 ؟ دهدمي جلوه بد عمداً است گروه اكثريتِوجدان با كه را كارهايي انجام ما گروه آيا :دوم

 كند؟مي محروم جلسات در حضور از را دارد الكليسم از غير مشكلي كه فردي هر ما گروه آيا :سوم

- انجام مي ،دهدمي قرار تأثيرتحت را .A.A كُل و ديگر هايگروه و ندارد مطابقت .A.A اصول با كه كاري هر ما گروه آيا :رمچها

 دهد؟

 الكليسم مشكل براي راهي دنبالبه كه هاييالكي مورد در باشد، داشته مغايرت .A.A پيام انتقال با كه كاري هر ما گروه آيا :پنجم
 دهد؟مي جامان را هستند خود

 يا دهيم؟مي انجام تلويحي يا واقعي صورتهب را شود ديگري گروه كردن تأييد يا جايي به ما وابستگي موجب كه هركاري ما آيا :ششم
 تسهيالت؟ گرفتن

 كند؟مي دريافت مالي كمك .A.A اعضاي از غير شخصي هر از گروه آيا :هفتم

ي هزينه راهنمايي، هزينه رفاقت، هزينه مانند دارد؟ وجود دوازدهمگام كاركرد جهت جلسات يهزينه بر عالوه ايهزينه آيا :هشتم
 .مشاوره هزينه ها،گام كاركرد

 كند؟مي سازماندهي را ما گروه كه دارد وجود انحصاري قدرتمند گروه يا فردي حكومت يك آيا :نهم

 ؟ددهمي انجام .A.A از بيرون جنجالي موضوعات و عمومي نظرات بيان براي را كارهايي ما گروه آيا :دهم

 كند؟مي تبليغ .A.A يا ي خودنماينده عنوانبه را افراد تصوير يا نام مردم، عموم سطح در ما گروه آيا :يازدهم

 شاننظرات اِعمال براي عمومي سطح در خود الكلي دوستان يا .A.A اعضاي از كدام هر به شخصي امتيازات ما گروه آيا :دوازدهم
  دهد؟مي ،.A.A يا گروهي وجدان از االترب

 
 كُند؟ عنوان بخواهد كسي كه دارد وجود ديگري سوال آيا

 شويممي متوجه كنيم، مارششُ را اندكرده نظر اظهار آن مورد در كه نفراتي تعداد و باشيم داشته االتؤس يدرباره مختصري رورمُ ما اگر
 كنيم،مي يادداشت اداري يجلسه به ارائه جهت فهرستي در را آن و است برخوردار يبيشتر اهميت از گروه براي موضوعات كدام كه

 . شودنمي وارد فهرست اين در نكرده صحبت آن مورد در كسهيچ كه موضوعاتي
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 وجود زيادي بحث اداري جلسه در معموالً ، رسيممي گروه اداري يجلسه در كردن مطرح براي موضوعات حداقل به ما ترتيب همين به

 مطالبي با را اداري يجلسه است بهتر كه داده، نشان ما به تجربه. دهد انجام را فهرست از ايعمده بخش تواندمي سرعت به گروه و ندارد
 ايساده و سريع هايحلكه راه موضوعاتي به است ممكن چون نكنيم، شروع دارند، عبوري قابلغير نظر به و طوالني هايبحث كه

 .نرسيم دارند

  .نشود منظم گروهي جلسات در تغييرات موجب گروهي وجدان بدون هاگيريجهت يا و طوالني مباحث از كدامهيچ باشيد داشته ياد به
  
 

  :  گيرينتيجه
  .كنيم ارائه اداري يجلسه به را شده تهيه ليست است بهتر روند اين منظم پيگيري ايبر كه است داده نشان تجربه

  )پنجم گام( كنيم عنوان را كرديم پيدا كه هايينقص بلند صداي با
  )ششم گام( بسپاريم خداوند به گروهي وجدان طريق از را مانهاينقص شويم آماده طور كاملبه
  )هفتم گام( دهيم انجام كاري چه مختلف شرايط در بياموزد ما به گروهي آگاهي طريق از بخواهيم خداوند از
   دارد؟ اياطالعيه عمومي خدمات ينماينده آيا 
  . . . . .  گروه تراز يجلسه در شركت براي شما يهمه از تشكر با

  .خوانيممي هم با را هفتم قدم دعاي سكوت، لحظه چند از بعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


