
عدالت

عمل سالممعرفت

کنگره 60

فرم پذیرش (همسفران آقا)

شماره :

تاریخ :

راهنمایی اولیه

فقط نام کوچک :                                 سن :                تحصیالت :                        شماره تماس :

نسبت با مسافر :                           وضعیت مسافر :  نمی آید             سفر اول            سفر دوم

معرفی به نشریات

                 امضاي مسئول نشریات

لژیون تازه واردین

جلسه اول : روز :                      تاریخ :                                  نام و امضاي راهنماي تازه واردین :

جلسه دوم : روز :                      تاریخ :                                  نام و امضاي راهنماي تازه واردین :

پذیرش رهجو

با توجه به اینکه لژیون اینجانب                                 ظرفیت جلب رهجو را دارد نامبرده پس از مشاوره ، تهیه بسته آموزشی

و شرکت در دو جلسه لژیون تازه واردین ، در تاریخ                              در لژیون پذیرفته شد .

امضاي راهنما

مشاوره در روز :                   ساعت :                  توسط :                          در نمایندگی :                                انجام شد.

نمایندگی :

جمعیت احیاي انسانی کنگره 60

دپارتمان تحقیقات

سال 1400

بسته کامل آموزشی از طرف مسافر           یا همسفر           تهیه گردید .

به امید دیدار شما در پایان خط پیروزي و رسیدن به درمان قطعی اعتیاد

www.congress60.irتلفن تماس دفتر مرکزي : 93 - 77648490

آیا از بستگان درجه یک، فردي به عنوان همسفر، مسافرتان را همراهی می کند ؟

توسط شعبه                          به کنگره معرفی شده ام :  

مسافران آقا              همسفران خانم               مسافران خانم              همسفران آقا

توضیحات : 



عدالت

عمل سالممعرفت

کنگره 60

جمعیت احیاي انسانی کنگره 60

به امید دیدار شما در پایان خط پیروزي و رسیدن به درمان قطعی اعتیاد

www.congress60.irتلفن تماس دفتر مرکزي : 93 - 77648490

لیست نمایندگی هاي کنگره 60 (همسفران آقا)

نمایندگی آکادمی 

روزهاي پنجشنبه از ساعت 13:30  الی 16:30  

تلفن :93-77648490 فکس : 77648489میدان هفتم تیر، خیابان بهار شیراز، ابتداي سهروردي جنوبی، پالك3 نشانی :

نمایندگی شادآباد

روزهاي پنجشنبه ساعت 15 الی 18   /   روزهاي شنبه ساعت 16 الی 19

تلفن : 66823920شادآباد، خ هفدهم شهریور، خیابان شهید کرمی، نبش کوچه چهارم، پالك 4/2 نشانی :

نمایندگی ستارخان (استاد معین)

خیابان ستارخان، خیابان سازمان آب، نبش چهارراه حاجی پور (امیرپاك سابق)، پالك26 نشانی :

تلفن :  02188245782 روزهاي پنجشنبه ساعت 14 الی 17   /   روزهاي شنبه ساعت 16 الی 19

نمایندگی شفا مشهد

تلفن :05137312490 مشهد، بلوار شفا، شفا 45کارگاه هاي آموزشی همسفران آقا روزهاي شنبه ساعت 16 الی 18 نشانی :

لژیون همسفران آقا نیشابور

تلفن :05142255859نشانی : نیشابور ابتداي بلوار خیام، بعد از پل راه آهن سمت راست  روزهاي پنجشنبه ساعت 18 الی 20

لژیون همسفران آقا تبریز

تلفن :04133291016نشانی : تبریز ، هتل مرمر ، بلوار استاد معین ، پارکینگ موزه دفاع مقدس ، جنب ارزان مارکت شبستري 

روزهاي پنجشنبه ساعت 17 الی 20

نمایندگی پرستار

 تلفن : 77538283میدان شهدا، خیابان زرین نعل، نرسیده به خیابان مازندران، روبروي دانشگاه آزاد صنایعنشانی :

روز هاي شنبه 17 الی 20   /   روزهاي پنج شنبه 14 الی 17

نمایندگی شیخ بهائی اصفهان

نشانی : پل بزرگمهر، خیابان مشتاق سوم، جاده روشن دشت(جاده انرژي اتمی)، روبروي پادگان شهید بهشتی، جنب کاشی الوند

تلفن : 03138585973روزهاي شنبه ساعت 16

لژیون همسفران آقا خرم آباد

نشانی : خرم آباد - نرسیده به چهار راه بانک - کوچه جالل سرباز- پالك 20 

روزهاي پنجشنبه ساعت 16 الی 19
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