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 اجرایی   هیأت معتمدین   آنیی انهم 
 تعریف 

 از اعضا که برابر با ضوابط اساسنامه شورای خدمات عمومی انتخاب می گردند تشکیل، نفر 13 هیأت معتمدین  از 

 از ساکنین خارج از استان خراسان رضوی  نفر  4به صورت حضوری و نفر  9ه ک 

 غیرحضوری در جلسات مربوطه شرکت می نمایند.

 هدف
 تدوین و ارائه موضوعات کلی شورای خدمات عمومی الکلی های گمنام ایران از قبیل :

 ات و مجلهثبت انجمن، تعیین  نشریات موردنیاز جهت چاپ وویراستاری، قیمت گذاری و شناسایی سود حاصل از فروش نشری 

 نظارت براطالعیه های کمیته اطالعات عمومی و بارگذاری مطالب سایت )بجز اطالعات وآدرس گروه ها(

 ارتباط بادفتر خدمات عمومی، اجرای طرح آمارگیری 

 

 وظایف

 مگمنا  یها یالکل یاداره دفتر خدمات عموم   •

وارده ،  یمرتبط  ، نامه ها یسازمان ها و انجمن ها ،یدولت نیمسئول ،یحضور نیبه مراجع ییپاسخگو   •

و ارجاع آن ها  ی( و بررس تیساوب) موجود در  چتیتاالر گفتگو و برنامه را ل،یمیفکس، ا ،یتلفن یتماس ها

 یاطالعات عموم تهیکم یو همکار یبا هماهنگ یخدمات یها تهیبه کم

گمنام  یها یالکل یخدمات عموم یمناسب به شورا شنهاداتیانجمن وارائه پ یکل یازهاین ینیب شیپ   •

 نرایا

به  ییو پاسخگو یسال به منظور ارائه گزارش کتب کیبه مدت  ندهیاز اعضاء به عنوان نما یکیانتخاب    •

 .نیمعتمد أتیشورا، نسبت به عملکرد ه

  یجلسات هماهنگ یو برگزار یتخصص یکارگروه ها لیتشک   •

  یارتباط مستمر با دفتر خدمات عموم   •

در  (   (A.A. Literatureدر بخش  اتینشر ستیطبق ل شیرایچاپ وو یبرا ازیمورد ن اتینشر نییتع   •

 ( www.aa.org) به آدرس گمنام یها یالکل تیسا

 اتیه ینامه داخل نییشورا برابر آ یخدمات یها تهیدر کم ندهینما نییوتع ئتیه یاعضا نیکار ب میتقس  •

 آن درتمام اقدامات قیدق تیورعا درجدول مربوطههیات نامه  نییشورا وآ یدرج اصالحات اساسنامه 

http://www.aa.org/
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 تهیو ... به کم لیمیاقدامات اعم از نامه، فکس، ا هیو گزارش کل یامور مال تهیبه کم یارسال اسناد مال •

 یگانیبا

 ربط ذی های وسازمان ارشاد ی اداره مستندات ارائه •

بررسی پیشنهاد قیمت گذاری نشریات و مجله ارائه شده توسط مسئولین کمیته های مربوطه با هماهنگی  •

 کمیته امور مالی و ارائه به صاحبان رای جهت تایید نهایی.

 برگزاری طرح آمارگیری حداقل یکبار در طی دوره خدمتی •

ا تیم رسانه کمیته اطالعات عمومی در خصوص برگزاری جلسات آنالین با فرمت و لینک های هماهنگی ب •

 www.aairan.orgمورد تایید شورا مندرج در وبسایت انجمن الکلی های گمنام ایران به آدرس  

 انتخاب تا پاسخگویی و اداره مسئولیت خدماتی، های کمیته مسئولین انصراف یا و عزل درصورت •

 . باشد می معتمدین هیئت عهده به بعدی خدمتگزار

 .ستیالزام تهیشده در هر کم نییتع ندهینما یبرا یخدمات یها تهیکم یشرکت در جلسات هماهنگ •

 تبصره:

هیأت معتمدین جهت اداره دفتر، براساس دستورالعمل مربوطه، کارمندانی ) الکلی یا غیر الکلی ( را  •

قانون کار هر سال  یاو مزا حقوق شش هشتمبا  آنان، حداقل برابر دام می نماید که حقوق ومزایایاستخ

 .باشد یم

گیری جلسه غیبت غیرموجه در امور خدماتی هیأت معتمدین داشته باشد جهت تصمیم 3چنانچه عضوی  •

 گردد.به شورای خدمات عمومی معرفی می

 :  باشد می ذیل شرح به احتیاطی بودجه ، مجله ، نشریات ، خزانه  مشترک حساب صاحبین •

 ، شرایط داشتن صورت در مربوطه کمیته مسئول مالی، امور مسئول) 

 معتمدین، هیئت اعضای انتخاب به هیئت از نفر یک 

 ( خدماتی های کمیته یا اداری مسئولین انتخاب با اداری مسئولین از نفر یک

 تا انتهای دوره خدمتی هیئت الزم االجراست 25/9/1401این آیین نامه از تاریخ 

 حضور هردو ماه یک مرتبه ی خدمتگزاران غیر حضوری در جلسات هیأت معتمدین الزامی استتبصره : 

 

http://www.aairan.org/
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 اصالحات 

 توضیحات مصوبه موضوع  تاریخ  ردیف
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