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رانایها و زندان ها در بیمارستانفعالیت کمیته هانها و زندان ها در جفعالیت کمیته بیمارستان



ها و زندان ها در جهانفعالیت کمیته بیمارستان

شداربرگزواشنگتنایالتدرواالواالزنداندرمعتادزندانیانتوسط1962درسالجلسهاولین
آنقدرزنداندرجلساتتاثیر.شدهفتهدرجلسهچندبهتبدیلجلسه،یکزمانمروربهو

بهبودیجلسات1964و1963درسالگرفتندمشروطآزادیاعضاازنفرچندوقتیکهبودقوی
.کردنداندازیراهسیاتلشهردررا



ها و زندان ها در ایرانفعالیت کمیته بیمارستان

درخدمتگزاریکانتخابباونواحیرابطیندرخواستبهبنا1382سالدر
راهجلساولینسالهماندروگرفتشکلکمیتهاینایرانمنطقهشوراسطح

کمیتهاینایرانناحیه31درامروزبهتاوکردشروعقرچکبازپروریمرکزدر
.باشدمیفعالیتمشغولوشدهتشکیل



H&Iهدف کمیته 

.ندارندراگمناممعتادانمنظمجلساتبهکاملدسترسیکهمعتادانیبهNAبهبودیپیامرساندن

مهمترینمعموال.استاولویتهایشوتعیینخودهدفشفافسازیدرH&Iفرعیکمیتهوظایفمهمترینازیکی
شرکتNAعادیجلساتازیکهیچدرنمیتوانندآنجامقیممعتادانکهشودمیدادهاختصاصمراکزیبهاولویت
دررکتشبرایمحدودیفرصتکهدرمانیمراکزمیگیرندجاطبقهبندیایندرنیزدرمانیمراکزازبعضی.نمایند

.برخوردارندکمتریاولویتازمیدهندNAمعمولیجلسات
16راهنمای بیمارستان ها و زندان ها صفحه 

استروریضبنابرایناست،گمناممعتادانبهبودیبرنامهبامعتادانازخیلیآشناییبرایمکاناولینH&Iجلسهی
تاررفچگونگی.کنیمارائهانجمنازسازندهبازتابیودادهانتقالراNAدربهبودیازتناقضبدونوشفافپیامیماکه
آنسئولینمبینمستمررابطهاستالزممشکالتکمترینبروزبرای.استمنوالهمینبهنیزمرکزآنمدیریتباما

.شودحفظفرعیکمیتهومرکز
4راهنمای بیمارستان ها و زندان ها صفحه 



H&Iخدمت در کمیته 

.یادتانباشدچراآنجاهستید
زیاددرموردموادصحبتنمیکنیم

.یمراجعبهمسئولزندانبحثوصحبتنمیکن
.پولزیادنمیبریموطالآویزاننمیکنیم

.اهمیتزیاددادنبهاشخاصخاص
.بهکسیشمارهتلفننمیدهیم

.سیگار،چاقووتلفنهمراهندهید



بایدها

.برسانیداتمامبهشدهتعیینزماندروشروعمشخصساعتراسدرراجلسات•
.میباشداستفادهقابلهمهبرایمصرفیموادنوعگرفتننظردربدونNAجلساتکهنمائیدتاکید•
دیگرهایانجمنطورهمینوداریدحضورآندرکهمربوطهسازمانباNAجلساتکهنماییدمشخص•

.نداردوابستگیهیچ
زندانهایخصوصبهدهیدشرکتغیرهونشریاتخواندنمثلمختلفاموردرراکنندگانشرکت•

.رامدتطوالنی
.دباشیداشتهمعقولیرفتارحالهمهدروکنیدحفظراپوشیدنلباسدرمربوطهاستانداردهای•
.باشنددیددرکنندهشرکتاعضاوسخنران-رهبر•
.باشدمکتوبتوافقاتکلیهکهکنیدتالش•
.نماییدرعایتراامنیتیامورمواقعدرتمام•
(برسانند)کنندبیانواضحوشفافبطورراNAبهبودیپیامپانلاعضاکلیهکهنمائیدحاصلاطمینان•
.کنیدروشنبریدمیخودباکههرکسرابرایقوانین•



نبایدها

.شرکتنمایید H&Iهرگزبهتنهائیدرجلسات-1
.درزمانپیامرسانیتاکیدبرمدتزمانمصرفخودنداشتهباشیم-2
.آدرسوتلفنومشخصاتشخصیخودرابهاعضاشرکتکنندهندهید-3
.بااحساساتمذهبیشخصبرخوردنشود-4
.گمنامیدیگرانراحفظکنید-5
.یدمجادلهوبحثدرموردقوانینومقررات،برنامههایسایرانجمنهایمرتبطنداشتهباش-6
.یددرموردمسائلخارجیبحثنکنیدوهمیشهبهخاطرداشتهباشیدکهچراآنجاهست-7
.درموردشرایطداخلیزندانیابیمارستانبحثنکنید-8
.درموردمسئولینوخدمتگزارانبیمارستانهاوزندانهابحثنشود-9
.اشیاباارزشوپولهمراهنداشتهباشید-10
.ابزارعالقهبهفردخاصیداخلزندانوبیمارستاننشانندهید-11
.هیچگونهپیامیانامهازخارجبیمارستاننرسد-12
.ائیدازهمراهبردناعضائیکهاقوامیادوستانیدرزندانیابیمارستانهادارندخوددارینم-13
.درموردجرمافرادومقصریابیگناهبودنآنهاسوالننمائید-14
.پولیاهدیهبهآنهانهبدهیدونهازانهاقبولکنید-15



نحوه عملکرد سر گروه هنگام پیام رسانی
شدنبازرسیبرایگروهیآمادگیومربوطهمسئولبهگروهاضافیوسائل•
جلسهبرگزاریمحلدرحضورجهتمراکزدرگروهیبصورتحرکتوتردد•
جلسهبرگزاریبرایشدهتعیینمحلدرحضورجهتمرکزرابطباهماهنگی•
جلسهبرگزاریمحلدرحضوربرایاندرزگاهمسئولینباهمکاری•
جلسهبرگزاریبرایکاردستوروریزیبرنامهوشدهتعیینقبلازمشیخطداشتن•
(مسئولینازتشکروH&IکمیتهوNAمعرفیوآرامشدعای)استسرگروهبارسانیپیامجلسهشروع•
میشوددادهپاسخجلساتآخردرداشتندسوالیاگرکهمیکنداعالمجلسهداخلاعضایبهسرگروه•
میکندانتخاببرگهنوشتنبرایراهمراهانازعضوییاوخودسرگروه•
باشیمداشتهکافیاطالعاتآنمورددرهمخودمانوکنیممعرفیرامربوطنشریاتحتما•
واصراراعضاءپاکیاعالمخصوصدراستبهترباشندمصرفحالدرمراکزدراعضائیداردامکانچون•

نکنیمپافشاری
کنیمترکراجلسهمکانسریعابایدجلسهاتمامازبعدمیکنیماعالمسرگروهبعنوانحتما•
میکنیمترکراجلسهآرامشدعایخواندنباآخردر•



لیست پیشنهادی نشریات اهدایی

(زندان ها)مراکز تادیبی

زوا،اندرماندنپاکآمدید،خوشگمناممعتادانبههستم،معتادیکمنآیاسفید،کتابچه
یهپاکتابولغزش،بهبودیبیرون،دنیایدرماندنپاکدیوارها،آنسویوارد،تازهبهخطاب
محلیجلساتآدرسقدمکارکردراهنمایکتابعملکرد،چگونگی،کتاب

مراکز درمانی

درمانتتحکهکسانیآمدید،خوشگمناممعتادانبههستم،معتادیکمنآیاسفید،کتابچه
محلیجلساتآدرسلغزش،وبهبودیبیماری،دوراندرهستند،



H&Iکمیته

لیمتسوقتیومیسازدرهنمونبودنتسلیمبهماراکمیتهاینخدماتانجامدرشدنسهیمبرای:تمایل•
راچیزهمهخودمکهمخربافکارآنبدونراالزمآموزشهایونمیکنیمخودمحوریورویتکهستیم
.میآموزیممفیدتروبهترومیتوانم،میدانم

ازفعالمانیاداعتازرهاییبرایکههمانگونهکنیمعملنمیتوانیمتنهائیبهکنیمقبولمیکندکمک:پذیرش•
کمکتدرخواسکمیتهایندرداوطلبمعتادانتمامیازنیزاینجادرخواستیمکمکبهبودیحالدرمعتادان

.میکنیمپشتیبانیو
پرهیزخودتجاربمورددرکردنغلوازوکنیمصحبتمانتجربهوخودمورددرمیکندکمک:صداقت•

.کنیمرعایتخدماتانجامدررانبایدهاوبایداصولماتامیکندکمکهموارهصداقت.کنیم

الحرااصهاآنوبپذیریمرارسانیپیامدراحتمالیاشتباهاتبتوانیمتامیکندکمکمابه:فروتنی•
بهمراکزردرسانیپیامهنگامدرگمناممعتادانانجمنازمطلوبیوزیباتصویرمیشودباعثفروتنی.کنیم

.بگذاریمنمایش

یکدیگردیمشاشتباهدچاراگروکنیمرفتاراحترامبایکدیگرباکمیتهاینخدماتدرمیکندیادآوری:مهربانی•
.بپردازیمکمیتهایناصلیهدفبههمدلیواتحادباونکنیمسرزنشرا

هرردتامیشودباعثگمنامی.دهیمترجیحشخصیتهابهرااصولهمیشهمیشودمتذکرمابه:گمنامی•
بزرگترکلازجزییراخودتوانیممیاصلاینرعایتباوکنیممراقبتاصولمانازمیگیریمقرارشرایطی
.بدانیم

تاقانهمشچههرما.میکنیمتقدیمایم،یافتهانجمنایندرکهراآنچهوخدماتوقت،رایگان،بهوسپاسباما
.داشتخواهیمتریپرباریروحانیبیداریکنیم،خدمتبیشتروبکشیمزحمتتر



تعریف کمیته فرعی بیمارستان ها و زندان ها

گمناممعتادانپیامکهمیکندادارهراهاییپانلزندانها،وبیمارستانهافرعیکمیته
.برساندندارند؛پیاماینشنیدنبرایدیگریراهاغلبکهمعتادانیبهرا



هدف کمیته فرعی بیمارستان ها و زندان ها

.میباشدکمیتهایناندازیراههدفپنجمسنتانجاموNAپیامتوسعهء
ازمعتادیهیچکنیمسعیکهمیکندآورییادمابهسنتهادرگمنامیروحانیاصل

.نماندمحرومگمناممعتادانانجمنپیامشنیدن



با اطالع رسانی H&Iهمکاری

دامکعضووداریمتعلقگمناممعتادانانجمنبهماهمهباشیمداشتهخاطربههمواره•
.نداردتفاوتبودنکمیته

.باشدمیامورادارهچگونگیدرمشترکبرنامهریزیمعنایبهمامتقابلارتباط•
.دمیکنصدقنیزفرعیکمیتههایتمامدرمیتوانیمماونمیتوانممناصلهمواره•
.میشودبیشترهمکاریایجادباعثاموراتتمامدراصلیهدفداشتنمدنظر•
.ودمیشهمکارینوعیبهمنجرخودمانهایسنتازپاسداریهنگامبهپذیریانعطاف•
.تاسمتفاوتکامالاانجمنیاصطالحاتبامشارکتبامعتادانغیرباارتباطنحوه•
آنهابهدمیتواننوهستندانجمنازخارجکهاستافرادیبارسانیاطالعکمیتهفعالیت•

.کنندکمکNAبهدسترسیبرای
.استحیاتیامریماتالشهایبرایهدفدرهمکاریانعطاف،اتحاد،•



نقش ما در روابط با مراکز

دررینظهیچماکهکنیمروشنرااینبایددرمانیمراکزکارکنانبامانتماساولیناز•
برنامهکاربردطریقازاعتیادازبهبودیجزبهموضوعیهریادرمانشیوههایمورد

.نداریمگمناممعتادان
آندرکهمرکزیهربهH&Iکمیتهوگمناممعتادانوابستگیعدمکهاستاینمهمنکته•

اصلحاطمینانتاگیردصورتبایدتالشنهایت.باشدشفافمیکنیم،ارائهخدمات
.کردهانددرکH&Iفعاالنومرکزمقیمافراددرمانی،مرکزرااینشود

شیوههایازیکهیچNAکهنیستمتوجهاستمشغولH&Iفعالیتبهکهعضویاگر•
درشرکت.ودشگفتهعضوآنبهمستقیماامسئلهاینبایدنمیکند،ردیاتاییدرادرمانی
استاعضاییساختنآگاهبرایخوبیشیوهH&Iفرعیکمیتهجلساتوآموزشروزهای

.کنندخدمتH&Iدرمیخواهندکه



سنت ها
یکسنت
جودیتموخودپیامدروبدانندکلازجزئیراخودهمیشهزندانهاوبیمارستانهاکمیتهاعضایکهاستمهمبسیار
،اتحادبهرسانپیامیاوکمیتهیکقالبدرگروهیخدماتانجامبرایرافردیکموجودیت.برسانندراانجمن

بهبزرگیمککوشدهآگاهگمناممعتادانانجمنمشترکمنافعازتاداریمنیازکمیتهاعضایبودنصدایکیکپارچگی،
.میکندگزارانخدمتاتحاد
دوسنت
تاکرد،فادهاستکمیتهاعضاتجربیاتازکمیتهاییدرونجلساتبرگزاریبامیبایستگروهیوجدانبهرسیدنبرای
حرفکنند،شرکتیگیرتصمیمفراینددربیشترآگاهیباوکنندگفتگووبحثتاثیرگذارمسائل،مورددربتواننداعضا
طهرابدرجمعیدستهتسلیموبرداشتوآگاهیمظهرگروهیوجدانوماستاتحادمنبعکهاستخداوندیباآخر
.میباشدروحانیاصولبا

سومسنت
تمایلسنجشبرایمعیاریوابزاریهیچما.نداردیاداردتمایلکسیچهکند،قضاوتکهنیستدرمقامیکسهیچ

قرارمعتادانتمامدسترسدرقضاوتبدونرابرنامهپیامبایدکهمیشودمتذکرکمیتهایناعضابهسنتایننداریم،
حولهمخدمتانجامتواناییبایدخدمتگزارولیاستنیازخدمتبهتمایلکمیته،اینخدمتگزارانمورددراما.دهید

راخوداییهایتوانوآگاهیسطحمرتبامیبایستونیستکافیتمایلداشتنفقطکهبدانندبایدوباشدداشتهرا
.دهندارتقاءرسانیپیامجهت
چهارسنت
آزادیمباشیمراقببایدهمیشهاما.باشیمداشتهگوناگونیوتنوعخدماتانجامدرتامیدهداجازهمابهسنتاین
آزادیزیرا،شویمغافلروحانیاصولبکارگیریازماتانشودباعثمیکنندواگذارمابهخدمتهمراهبهکهاستقاللیو
.شودگرفتهنادیدهسنتهاروحانیبنیادونگذاردتاثیرمعتاداندیگروگروههابرکهاستجاییتاما



پنجسنت
زامخدرموادبهنسبتراخوداشتیاقوکندقطعرامخدرموادمصرفمیتواندمعتادیهرکهاستاینماپیام

قدرتاتمیشویمهمگامهمبازندانهاوبیمارستانهاکمیتهدرماکند،پیدازندگیبرایجدیدیراهوبدهددست
کمکامبهسنتاین.گیریمبکارهمدردهایمانبهپیامراستایدرمیآیدبدستکمیتهاعضااتحادکهراموثری
.باشداصلیهدفرویبهتمرکزمانوکنیمدوریحاشیهاییمسایلوشخصیمنافعازتامیکند
ششسنت
گزارخدمتاعضامیکند،مشخصمابرایرامرتبطوخارجیسازمانهایباوابستگیوهمکاریبینمرزسنتاین
ومراکزبیمارانبرایروشنیبهرامرتبطیاوخارجیسازمانهرباماوابستگیعدماستالزمکمیتهاین

دخالتهرگزومیکنیمتاییدنهوردنهمیبرندبسرآندرآنهاکهرامراکزیما،کهبدانندتانمودهبیانبیمارستانها
.نمیکنیمآنهااموردر

هفتسنت
تگزارانیخدمتعهدبهنیازماآنازبیشونیستامکانپذیرمالیداوطلبانهکمکهایبافقطخودبهبودنمتکی
.میکنندایثارمعتادیکازپشتیبانیوحمایتوپیامرسانیجهتداوطلبانهراخودانرژیووقتکهداریم
هشتسنت
کیکمکدرمانیارزشومیکنددارخدشهراانجمنروحانیماهیتدیگرانازرسانیپیامازایبهچیزیهرگرفتن
سنتهاواقدمهدرنهفتهروحانیاصولازبرگرفتهبایسترسانیپیامنحوهمیبردبینازرادیگرمعتادبهمعتاد
شودتهفروخنبایدکهماپیامبهنسبتتاییدیهومدرکدوازدهمقدمکهکندمییادآوریمابهسنتاینباشد،

.میباشد

سنت ها



نهمسنت
راماکهیکسانمقابلدرکهکنیمفراموشنبایدوباشدداشتهخاصینظمبایدزندانهاوبیمارستانهاکمیتهیک

.استگزارانخدمتبودنموثراساسبربلکهنیستبرتریمبنایبرخدماتتقسیم.باشیمپاسخگوکردهاندانتخاب
اختیارماداعتموردخدمتگزارکدامکهمیگوییموضوحبهباشدخاصخدماتی،وظیفهیککهمیگیریمتصمیموقتی
الزمیگویپاسخوخدمتیحیطهنمودنروشنجهتکمیتهدرداخلیاساسنامهیکداشتنوداردراوظیفهاینانجام
.است
دهمسنت
ایند،شواجتماعیاختالفاتوقوسوکشدرگیروشودخارجیمباحثواردنمیتواندزندانهاوبیمارستانهاکمیته
امعه،ججومورددرتوانندنمیعنوانهیچبهکمیتهایناعضا.میکندمنحرفاصلیهدفسویازراماتمرکزمسایل

یموضوعهیچمورددرعقیدهاظهارما.کنندصحبت...غیرهوپیشگیرینحوهومخدرموادبامقابلهسیاستهای
تاکنیمرامشخصآنمحورجلسات،ازقبلرسانیهاپیامدربایدمامیکنیم،دنبالراخودپنجسنتفقطونمیکنیم
.نشویمخارجیمباحثومسایلواردنخواسته

یازدهسنت
راخودمیگمنامعتادان،ومیبردپیشرابهانجمنواالیهدفزندانهاوبیمارستانهاکمیتهکهمیکندبیانسنتاین
یککهراچنمیدهیمانجامتنهاییبهرارسانیپیامکارهرگزمانمیشکنند،شخصیغرایضومقاصدبهرسیدنبرای
نمایشبهووعدههاترفندها،باماکهنیستالزمومیدهدنشانانجمنیکعنوانبهراNAماهیتبهترخیلیتیم

.دهیمانجامراکاراینشخصیتهاوخودگذاشتن
دوازدهمسنت
اشخصیتهوخودبهرااصولوداریمبرشخصیغرایضوخودمحوریازدستکهمیکندیادآوریمابهسنتاین

هککمیتهاینرسانانپیامخصوصامیباشد،گمنامیحیاتیبخشرازداریمیدانیمکهطورهمان.دهیمترجیح
ایناعضا.باشندداشتهرازداریوگمنامیاصلبهبیشتریتوجهبایدهستند،تماسدرمراکزدرمعتادانبامستقیما
رساندهیامپکهاستاینمهممیکندخدمتکسیچهومیرساندراپیامکسیچهکهنیستمهمکهبدانندبایدکمیته
.باشیمروحانیاصولمراقببایدرسانپیاماعضاماواستNAپیکانتیزیزندانهاوبیمارستانهاکمیته.شود

میکنندتالشپیامرساندنبرایتاییدودیدنمعرضدربدونکهاستخدماتیواقعیخدمات

سنت ها



پیشنهادهای موضوع جلسات

انکار❖
3-2-1قدم❖
داستانزندگی❖
موضوعهایاساسیکتاب❖
تمایل-روشنبینی-صداقت❖
تسلیم❖
پذیرش❖
اصولاولیهتازهواردین❖
گرسنگی-عصبانیت-خستگی-تنهایی❖
(منمسئولبهبودیهستم)مسئولیتبهبودی❖
آزادیازاعتیادفعال❖
نقاطمشترکبجایتفاوتها❖
برنامهروحانینهمذهبی❖
درهرصورتجلسهبرویم❖
رهاکردن❖



NAپیشنهادهای 

راهنمابگیر▪
جلسهبرو▪
احساسات▪
یادگیریاعتماد▪
عوضکردن▪
زمینبازی▪
یاربازی▪
وسائلبازی▪
زندگیبهروشفقطبرایامروز▪
توجیه▪
راهنما▪



کارهای که می کنیم
توجیهافرادیکهمیبریم▪
رعایتقوانینزندانها▪
زودترازقراربرویموسرساعتشروعوسرساعتتمامکنیم▪
لباسمرتبورفتارمعقوالنداشتهباشیم▪
شرکتباحداقلاعضا▪
آدرسجلسات▪
راببرید H&Iنشریاتمخصوص▪
توضیحمختصرکمیتهزندانها▪
(NAاستقالل)بازندان NAتوضیحتفاوت▪
توضیحبدهیدکهتمرکزمعتادانگمنامرویبیماریاعتیاداستنهمادهخاص▪
نیازهایاولیهبرایبرگزاریجلسه▪
PI , H&Iاطالعرسانیبهمسئولینمراکزازطریق▪
نشریات▪
مجلهها▪
برگزاریمرتبجلساتاداریدورنکمیتهای▪
کارهائیکهنمیکنیم▪
تلفنونامهنمیدهیم▪
سیگارنمیدهیم▪
بستهوپیغامنمیدهیمونمیگیریم▪
مادرموردپاکماندندیگرانهیچتضمینینمیدهیم▪
کارهاییکهمیکنیم▪
رعایتقوانینزندان▪
رعایتسنتهایدوازدهگانه▪
استفادهازافرادباتجربه▪
رعایتادبدررفتاروگفتار▪



فرمت پانل

بهراپانلسيستمما،H&Iجلساتانواعباتجربهسالهاازبعدجلسهبرگزاریبرایاستطريقهای
15صفحه.میکنيمتوصيهروشموثرترينعنوان

نكات مهم براي انتخاب فرمت برگزاري   
.داردراخودخاصقوانينمرکزهرچونمیباشدپيشنهادبصورتدستورالعملهااین•
.میباشدپنجمسنترعايتنکتهمهمترينجلسهدستورانتخابدر•
کهخاصموارددرمگرمیباشدجلساتبودنبستهاستمدنظرH&Iجلساتهمگیدرآنچه•

.بداندصالحپانلمسئول
.شودرساندهراحتیبهNAبهبودیپيامتاآوردفراهمراشرايطیبايدفرمت•
.گيردقرارنظرمدبايدفرمتانتخابهنکاماعضاءاقامتميانگين•
.دادتغییرهفتگیبصورتميتوانرافرمت•
وردمدر)خير؟ياهستنددارومثرفحالدرافرادآياکهاستاينمهممسئلهفرمتانتحابدر•

(استمناسبتروپانلسخنرانیفرمتدارويیدرمانتحتافراد
.استرمناسبتپانلاعزامنيست،هفتگیجلساتوامکانمیباشدماهانهبصورتجلساتاگر•



استفاده نمي گردد؟ H&Iچرا از فرمت مشاركت آزاد در كميته 

.باشد  H&Iبايدکنترلجلسهدردستاعضایپانل▪
.برسانندراNAبايدپيامبهبودی  H&Iاعضایپانل▪
.فضایبهبودیاستحفظ H&Iمسئوليتاعضایپانل▪
.نباشدمناسب H&Iممکناستفضايیکهبوجودمیآيدبرایيکجلسه▪
.دبيشتراوقاتباعثمیشودکهجلساتدچارهرجومرجشدهوهدايتآنبامشکلمواجهگرد▪



فرمت هاي ويژه   

جلسهسخنرانی❑
پانلپيامرسانی❑
جلسهموضوعدار❑
نشريهخوانی❑
جلسهسئوالوجواب❑
جلسهمطالعهقدم❑



جلسه سخنراني   
(مناسببرایمراکزباندوکوتاهمدت)

.يکياچندعضوتجربه،نيروواميدخودرابهمشارکتمیگذارند
.رابيانمیکنند  NAبرخیويژگيهاونشانههایبيماریوهمينطوربهبودیدر

راپيامبهبودی...،آگاهیجديدو(نقاطعطفدرزندگی)مشارکتصادقانهاحساسات،تصويریازخود،مراحلتحول
.بيانمیدارند

پانل پيام رساني   
(مناسببرایمراکزنگاهدارنده،کوتاهمدتوبلندمدت)

صحبتمی  NAاينفرمتشبيهفرمتسخنرانیاستبااينتفاوتکههريکازاعضایپانلبهيکجنبهازبهبودیدر
(.بدينترتيبعناوينوموضوعاتازقبلانتخابمیشود)کنند

جلسه پرسش وپاسخ   
درژهبوي)دارندشرمياترساحساسآنمورددرکهمیدهدکسانیبهراموضوعاتياوسئواالتطرخفرصتفرمتاين
.استاستقبالمورد(نوجوانانمراکز

.میدهندپاسخآنبهپانلواعضایمیاندازندسبددرونوشتهراسئواالتحاضرين
.میپردازدبعدیسئوالبهگردانندهنباشدجلسهبامتناسبموضوعاگر



جلسات موضوع دار   
(استمناسبمدتبلندنگهدارندیمراکزبرایفقط)

.کنندشرکتبحثدرحاضرانکهمیدهداجازهفرمتنوعاين
.داردتفاوتآزادمشارکتبافرمتاين
ورودرایبراديگرعضويکوکرددفراهمجلسهدربهبودیفضایتاميکنندمشارکتاولپنلعضودويايک
.داريمنگهآمادهگرفته،فاصلهاعتيادازبهبودیمسيرازگفتگوهاکهزمانیدربحثبه

.شودانتخابسنت21وقدم21گرفتننظربادردقتبابايدموضوعات
هيچکهداريمکاروسرمعتادانیباH&Iجلساتدرماباشيدداشتهنظردر ودندارنبهبودیازایتجربهمعموالا

.باشداعضاايننيازبنابربايدانتخابیموضوعات

نشريه خواني   
(استمناسبمدتوکوتاهمدتبلندمراکزبرای)

هرمايلتصورتدرکتابکردندستبهدستشود،میخواندهشدهتاییدنشرياتياپايهکتابازقسمتی
.استگفتگودرافرادکردنفعالبرایمناسبیعضوراه

جلسه مطالعه قدم   
(مدتبلندمراکزمناسب)

.میگيردتصورگفتگوآندربارهوسپسخواندهراقدمهابارابطهدرانجمنشدهتاییدنشرياتياوپايهکتاب
.باشندداشتهآشنايیقدمهاباپانلاعضایکهاستمهم



چند رهنمود كلي در مورد فرمت جلسات پيام رساني

صاختصاپاسخوپرسشبهجلسهانتهایدررازمانیتوانمیفرمتیهررغمعلی•
.داد

بردنبکارازسئواالتموردودرباشدنظرمدمدامبايددهمسنتگويی،پاسخهنگام•
.ندهيمراهخودبهترديدیندارم،موردايندرتجربهایمتاسفم،جمله

راودخوعالقهپذيرشبايدهموارهولینداريمراسئواالتهمهپاسخمااينکهرغمعلی•
.تاسکارسازترماپاسخهایازاينودهيمانتقالمیپرسدراسئوالکهشخصیبه

.کنيداباجتنمصرفدورانرفتارهایبهبرگشتازکنيدسعیهستيدمرکزداخلوقتی•



نحوه مشارکت اصولی در مراکز
(رعایتسنتسوم)تفاوتقائلنشدنبیناعضا▪
(رعایتسنتاولواصلگمنامی)همدردی،همدلیوهمسانی▪
حاملپیامنیرووامیدباشیم▪
(جمعبندیکردنمشارکت)مختصروکوتاهمشارکتکنیم▪
استفادهازاصولروحانیواشارهبهآنها▪
(بیانتجربیات)تشویقدیگرانبهمشارکت▪
(رعایتسنتدهم)درمسائلخصوصیاعضاواردنشویم▪
(رعایتسنتششمودهم)واردمسائلمراکزنشویم،واردمسائلخارجینشویم▪
(تجربهشخصی)بهگفتهونامونوشتهدیگرانرجوعنکنیم▪
صحبتنکردندرموردمذاهبواشارهنکردنخیلیزیادبهنامخداوندانجمن▪
(سادهگویی)سادهمشارکتکردن▪
غلونکردن▪
نصیحتوارشادنمیکنیم▪
ازگفتندوستانپاکویادوستعزیزخودداریکنید▪
(بیاحترامینکردنبهخود)استفادهنکردنازالفاظرکیکوتوهینآمیزحتینسبتبهخود▪
کتابیصحبتنکردن▪
(یاربازی،توپبازی،زمینبازی)3و2مشارکتدرموردقدما،▪
درموردبیماریاعتیادوبهبودیصحبتکردن▪
هایدیگرNGOتاییدنکردن▪
انتقالندادناخبارازداخلبهخارجوبالعکس▪
(توجهکردنبهمشارکتدیگرانوحسدویتداشتنرامنتقلکردن)رابطهغیرکالمیداشتن▪
قضاوتنکردندرموردجرمونوعمحکومیت▪
تحمیلنکردننظروعقیدهخودبهدیگران▪
NAحفظپاکیخودودیگراعضای▪
نهمعرفیخودمان NAمعرفیبرنامه▪
اشارهبهتشابهاتنهتفاوتها▪
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