
 فهرست اولویت بندی نشریات بهبودی
 0202خدمات جهانی نارانانکنفرانس برای 

همانطور که در کتاب راهنمای خددمات جهدانی   نشریات خدمات جهانی تهیه شده است.  ها و مطالب رسیده به کمیتةخواستست نشریات بهبودی زیر از درفهر

در بندی، به کنفرانس خددمات جهدانی ارا ده شدود. از شدرکت کنندد ا        شود تا برای اولویتیکبار تهیه و خالصه میخواسته شده است، این لیست هر دو سال 

اولدین   1شدماره  ) 01-1 مارةها را بده ترتیدب اولویدت از شد    آوری کنند و آنکنیم که نظر مناطق خود را در مورد اولویت نشریات جمعتقاضا می 0202کنفرانس 

بدرای نادار ،   آرا   یری خواهد شد. نتیجةد آنها رأیشده و در کنفرانس در مورآوری ها جمعاسم نشریه بنویسند. این فرم اولویت است( در جدول زیر در کنار

نشریات خدمات جهانی داده خواهد شد.)مراحل تصویب نشریات بهبودی در  شریات بهبودی، به کمیتةة تصویب نویرایش، قبل از ارسال به مرحل بررسی، بسط و

 راهنمای خدمات جهانی آمده است( کتاب

کلیة مطالب ارسالی باید به همراه فرم واگذاری حق چاپ به  کندنشریات از انجمن دریافت می بستگی به مطالبی دارد که کمیتة شروع کار

از آنها صرفنظر خواهد شد. های خانواده نارانان که امضا شده است، باشد، در غیر این صورتانجمن گروه  

اولویت 

 کنفرانس قبل

اولویت  مطلب موضوع  توضیحات

1- 01  

  نارانا  23برای کتاب  10-1های سنت نارانا  23سنت نارانا  برای الحاق به کتاب  10 1

  کارکرد قدم چهارم نارانا  برای کارکرد قدم چهار 23کتاب تکمیلی  0

، همسر، خواهر و برادر، نوه، والدین و هر رابطه کودکبا کتابی حاوی تمام روابط:  2

 دیار.

  روابط  یبهبود

  روز ناراتین 21 اند، هر صفحه برای یک روز در ماه.هایی که اعضای ناراتین نوشتهکتابی از تجربه 4

  نارانا  23برای کتاب  10-1مفاهیم  نارانا   23کتاب  برای الحاق بهخدماتی مفهوم  10 5

  اعتیاد در ازدواج پمفلتی برای اعضایی که همسرانشا  اعتیاد دارند. 3

برای و تواند عاملی برای تحریک حس نوشتن باشد ها و سؤاالتی است که مینوشته 7

 کند.کمک می 23در کتاب  مفاهیمتکمیل قسمت 

  کتابچة مفاهیم

  والدین نوجوانا  معتاد پمفلتی برای والدین نوجوانا  معتاد  8

-بهبودی اعضایی که دیار اعتیاد فعال در زند ی پمفلتی است برای کمک به ادامة 9

 وجود ندارد.شا  

حاال چکار کنیم؟ )وقتی اعتیاد فعال تمام 

  شود(می

 

تجربه، نیرو و امید اضافه شود ولی جایازین  مشارکت به کتاب واندتاین کتاب می 12

 شود.آ  نمی

از یک کتاب خواندنی جدید)استفاده 

 کنیم(ای که دریافت میهای متفرقهنوشته

 

  فرزندا  بزر سال معتادا  اند.پمفلتی است برای بزر ساالنی که تحت تاثیر والدین معتاد قرار داشته 11

  نشانار فقط برای امروز اند.با استفاده از مطالبی که اعضای خودما  نوشته ، فقط برای امروزدومین نشانار  جدید

  ناراتیننشانار باید و نبایدهای  اصلیب استفاده از مطالبا  ناراتین نشانار باید و نبایدها برای 12

ی خانواده معتادا  و امجایازینی برای راهن از طرف اعضای نارانا  االنا  نشریةاین  برایجایازینی  14

 سواستفاده کنند ا  از دارو

 

زند ی بعد از "جایازینی برای کتاب  از طرف اعضای نارانا  االنا  نشریةاین  برایجایازینی  15

  "پاکی

 

اناونه که خود در بد"جایازینی برای کتاب  از طرف اعضای نارانا  االنا  نشریةاین  برایجایازینی  13

 "کردیم

 

  های اعضاداستا  های شخصی اعضای نارانا کتابی از داستا  جدید

 در اثر اعتیاد/ عزیزی فقدا کنار آمد  با  در اثر اعتیاد/مصرف بیش از حد عزیزی فقدا کنار آمد  با  نشریة دیاری در مورد جدید

  مصرف بیش از حد

 

دارند ایمنی خود را در اولویت قرار  نیاز که کسانی از حمایت و یادآوری براینشریه  جدید

  دهند

  امنیت ویتاول

  تفکرات روزانه کتابی از تفکرات روزانة اعضا جدید

  دوازده پیما  پیما  اعضای نارانا  10نشریه  جدید

.این نشریه مطلبی دریافت نشده استبرای    


