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  ناحیه خدماتیبه عموم مردم و مسئولین در سطح  AAوظیفه اش رسانیدن پیام  کمیته اطالع رسانی عمومی 

 ند و چگونه در دسترس است .کچگونه کار می  AAمفهوم خدماتی و این  12سنت و12قدم 12براساس 

 الکلی های گمنام ایران ، ناحیه خدماتی کمیته اطالع رسانی عمومی محدوده فعالیت های 

 می باشد ه خدماتیناحیطبق لیست ماهیانه 

 ( شندضمنا شهرهای تابعه لیست جهت اطالع رسانی می بایست با اطالع رسانی هماهنگ با)

 

 تعریف

الکلی های گمنام ایران به منظور ارتباطات داخلی و  ناحیه خدماتی( توسط pl)کمیته اطالع رسانی عمومی  

 بیرون با سازمان های دولتی و غیر دولتی و آگاه ساختن اعضا و عموم مردم از وجود 

 AA)وم مفه12سنت و 12قدم 12براساس  )این که چطور و چگونه کار می کند و چگونه در دسترس است

 خدماتی ایجاد گردیده است .

 

الکلی های گمنام ایران  ناحیه خدماتیتوسط وجدان جمعی ه اطالع رسانی عمومی کمیتمسئول  :1تبصره 

توسط مسئول  کمیته اطالع رسانی عمومی انتخاب و در مقابل ناحیه پاسخ گو خواهد بود و مسئولین داخلی 

 گان (وجه به معرفی به ناحیه و رای اعتماد نماینداین کمیته اتنخاب می شود )با ت

 

نواحی خدماتی می باشد با هماهنگی  کمیته اطالع رسانی عمومی برگزاری جلسات باز ، برعهده  :2تبصره 

 الکلی های گمنام ایران . شورای خدمات عمومی کمیته اطالع رسانی عمومی 

 

قل  وم                  مسئول کمیته  :داشتن حدا  سال هوشیاری مدا

 ه :منشی  کمیت                      مسئول طرح و ربانهم و ارتباطات :                                           مسئول  بخش جلسات باز :                             

کان :                       داننده :                                                                    خزاهن دار :                                                                              مسئول انعقاد قرارداد اه و اجاره م  انئب گر
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  ناحیه خدماتی ( کمیته اطالع رسانی عمومی  ) روابط عمومی  مسئول
 الف( شرایط:

 هوشیاری مداوم و حفظ هوشیاری در طول مدت خدمت.                     حداقل -1

داشتن حداقل یک دوره خدمت در نواحی خدماتی به عنوان مسئول کمیته های خدماتی و یا مسئولین -2

 خدمات عمومی یا جانشین نماینده خدمات عمومی . اداری و یا نماینده

 محوله.       مسئولیت هاتمایل به خدمت و توانایی انجام -3

 مفهوم خدماتی.12سنت و 12قدم . 12دانش کافی از -4 

 در امری که کمیته مربوطه درآن فعالیت می کند. داشتن سررشته و آگاهی-5

 
 : مسئولیت هاب( 

بایستی پاسخگوی تمامی  کمیته اطالع رسانی عمومی از آن جا که در تمامی نقاط پاسخگویی ،مسئول  -1
( بایستی شخصا اقدام نموده و plمسائل مربوط به کمیته خود باشد . لذا برای انتخاب مسئولین بخش های )

 تماد(اعضای کمیته خود را انتخاب نماید )با توجه به معرفی به ناحیه و گرفتن رای اع
الکلی های  ی خدمات عمومیراشوشرکت در جلسات درون کمیته ای اطالع رسانی و شرکت در شورای  -2

 ی های گمنام ایران لالک شورای خدمات عمومیگمنام ایران بنا به ضرورت و تشخیص و صالحدید شورای 
 ایجاد همدلی و هماهنگی مابین مسئولین داخلی و سعی در رفع مشکل آن ها -3
 یران الکلی های گمنام ا ناحیه خدماتیگرداننده  جانشینشرکت در جلسات ماهیانه  -4
ناحیه با کمک منشی و ارائه و پاسخگویی آن به  کمیته اطالع رسانی عمومی تهیه و تنظیم گزارشات کتبی  -5

 الکلی های گمنام ایران  خدماتی

 ارجاع امور کمیته به مسئولین داخلی  -6
 ی ایران الکلی ها ناحیه خدماتی کمیته اطالع رسانی عمومی رسیدگی به نامه های دریافتی و ارسالی  -7
 شورای خدمات عمومیو شورای  ناحیه خدماتیمطلع کردن مسئولین داخلی کمیته از مسائل روز مربوط به  -8

 صورت نیاز  انجمن الکلی های گمنام ایران در
مسئول کمیته موظف است در مواقه ضروری نسبت به تشکیل جلسه اضطراری اقدام نموده و به کمک دیگر  -9

 یم گیری کنند.اعضا در آن جلسه تصم
شرکت در سمینار ها،کنفرانس ها، همایش ها،نمایشگاه ها و اطالع رسانی بر اساس مرز بندی جغرافیای -10

 با هماهنگی شورای الکلی های گمنام ایران  ناحیه خدماتیر تعریف شده و اطالع رسانی د
 کمیته ای گرداننده جهت شرکت در جلسات درون  جانشینهماهنگی و اطالع رسانی به - 11
گرداننده و ارائه گزارش کتبی از فعالیت های  جانشینحضوردرکلیه جلسات ناحیه خدماتی یک و جلسه -12

 کمیته مربوطه و شرح ریز هزینه های صورت گرفته در ماه به شورای خدماتی ناحیه 
 انتخاب اعضای کمیته با توجه به شرایط سن هوشیاری.      -13

 درون کمیته ای.برگزاری مرتب جلسات -14 
 گزار سال بعدتغییر مالکیت خط ماندگار کمیته به نام خدمت-15
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 ناحیه خدماتی) روابط عمومی (  شرایط عضویت در کمیته اطالع رسانی عمومی 

 ،داشتن تجربه کافی و نقطه پاسخگویی مسئولیت هاتمایل به خدمت و توانایی انجام  -1

و سعی در به کارگیری آن ها و عضویت فعال در انجمن  انجمنگانه  12 آشنایی با قدم ها سنت ها و مفاهیم-2

 ناحیه خدماتیهای  با داشتن یک دوره خدمت در یکی از گروه الکلی های گمنام ایران

 می باشد به صالحدید مسئول کمیتهسن هوشیاری اعضا داخلی کمیته  -3

هیچ عضوی به صورت فردی ی ،و بهتر است ضمنا خدمت اطالع رسانی یک کار گروهی است نه یک کار فرد -4

 اصالع رسانی ننماید.

نفر از نمایندگان خدمات عمومی گروه ها یا  اساسنامه شورای ناحیه حداقل یک 7صفحه  12به استناد بند -5

 جانشینان ایشان یعنوان عضو دارای حق رای در این کمیته خدمت می نمایند .

 

 ) روابط عمومی (عمومی  کمیته اطالع رسانی منشی  مسئولیت ها

جمع آوری اطالعات و نگهداری اسناد و داشتن آرشیو جهت بایگانی و مکاتبات اداری و گزارشات کتبی  -1

 و ارتباط با نماینده کمیته بایگانی در این کمیته .کمیته و مسئولین داخلی 

 ماهنگی ایشان حضور و غیاب و برگزاری جلسات درون کمیته ای در غیاب مسئول کمیته با ه -2

 الکلی های گمنام ایران  ناحیه خدماتیتهیه گزارش کمیته با همکاری مسئول کمیته جهت ارائه به  -3

ات به مطلع کردن اعضا و برگزاری جلسات درون کمیته ای و اظطراری و پخش صورت جلسات و گزارش -4

 مسئولین داخلی 

 همکاری منظم با بخش طرح و برنامه -5

الکلی های گمنام ایران از بایگانی و  ناحیه خدماتیدریافت نامه های مربوط به اطالع رسانی  مسئولیت ها -6

 الکلی های گمنام ایران ناحیه خدماتیمنشی 

 

 مسئول طرح و برنامه و ارتباطاتمسئولیت 

 ت گروه ها و مطلع کردن کمیته برای برطرف نمودن آن هاجمع آوری و پیگیری مشکال -1

 جهت اجرای طرح ها با زمان بندی قبلی  Plانه کمیته ساالنه و ماهی برنامه ریزی -2

دریافت در خواست ها و برنامه ریزی جهت طرح های مثل رسیدگی به مشکالت نواحی خدماتی در سطح  -3

 ناحیه خدماتی

 ه کارگاه اعضا و آشنایی با کار اطالع رسانی و همکاری با مسئول و نماینده کمیتبرنامه ریزی برای آموزش  -4

  کمیته اطالع رسانی عمومی هماهنگی همکاری و پاسخگویی شفاف به مسئول  -5
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 مسئول انعقاد قراداد ها و اجاره اماکن

 بایگانی تفاهم نامه و قراردادها و مکاتبات مذکور  -1

 به روز کردن تاریخ انقضا قرار دادهای اجاره مکان ها  -2

 اری مسئول کمیتههمکبا تداوم روابط عمومی با موجرین -3

 بررسی مبلغ اجاره مکان ها هنگام عقد قراردادو اجاره مکان های جلسات باز  -4
 ها و کمیته توزیع و فروش نشریات ( و کمیته کار گاه شورای خدمات عمومیاطالع رسانی  )در صورت نیاز و با صالحدید

 جمع آوری مشکالت موجرین و انعکاس آن به کمیته  -5

 حویل مکان ها به موجرزدیک جهت تهمکاری ن-6

 

 تبصره :
را با  کمیته اطالع رسانی عمومی الکلی های گمنام ایران می تواند  ناحیه خدماتیگرداننده  جانشینحضور 

گرداننده حق را می تواند در مباحث داخلی  جانشیناهداف ناحیه آشنا نماید . اما حضور او الزامی نیست . 

 کمیته اطالع رسانی عمومی وز کمیته آشنا شود. تجارب خود را در شورا در اختیارشرکت کرده و با مشکالت ر
 قرار می دهد .

 

 مسئول بخش جلسات باز
مربوط به کمیته اطالع رسانی عمومی  می باشد )در  ناحیه خدماتیبرگزاری کلیه جلسات باز در سطح  -1

 (ومیدمات عمشورای خنیاز و با صالحدید کمیته اطالع رسانی عمومی   صورت

شورای اعزام سخنران به جلسات باز و جلسات اطالع رسانی )با هماهنگی کمیته اطالع رسانی عمومی   -2
 (خدمات عمومی

منشی و گرداننده و کلیه خوش آمد گو های جلسات باز توسط کمیته اطالع رسانی عمومی  و به طور  -3

 چرخشی انتخاب می شوند .
 الکلی های گمنام ایران خدمت می کنند. ه خدماتیناحیع رسانی خدمتگزاران با کارت اطال -4

در صورتی که در جلسات باز سنت هفتم انجام شود در آمد آن صرف اجاره مکان و پذیرایی می شودومازاد  -5

 واریز می شود . ناحیه خدماتیآن به خزانه 
وم به مسئولین و یا ه در صورت لزدر جلسات باز یا اطالع رسانی حتما یک تیم پنل حضور داشته باشد ک -6

 خبرنگاران ارائه اطالعات نمایند.

 در جلسات باز با اطالع رسانی وجود داشته باشد  AAکلیه نشریات  -7
همکاری نزدیک با مسئول انعقاد قراداد ها و اجاره اماکن و تحویل جلسات باز به موجر پس از نظافت کامل  -8

 آن
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 یته اطالع رسانی عمومی  مکخزانه دار  مسئولیت هاشرح 

 الکلی های گمنام ایران . ناحیه خدماتیدریافت بودجه تصویب شده از کمیته امور مالی -1

 بودجه بندی و تعیین سقف تنخواه هزینه های بخش های مربوط با هماهنگی مسئول کمیته .-2

یستی قبال به امضاء مسئول کمیته طبق فرم مخصوص که حتما بامرتفع کردن مسائل مالی خدمتگزاران این -3

 رسیده باشد کمیته

 تبصره
محوله در آیین نامه و رای اعتماد  مسئولیت هاطبق  کمیته اطالع رسانی عمومی فقط مسئولین داخلی  -1

انتخاب می شوند وخود مسئول اعضا داخلی خود را انتخاب می نماید و فقط مسئولین داخلی حق  10ناحیه 
 ه ای را دارد.شرکت در جلسات درون کمیت

 جلسات درون کمیته ای به طور منظم هر .............برگزار می شود  -2
ی کمیته باید در جلسات درون کمیته ای واضطراری شرکت کرده و گزارشات کتبی خود همه مسئولین داخل-3

صراف از خدمت تلقی می را ارائه نمایند و غیبت غیر موجه در ........جلسه متوالی و .........جلسه غیر متوالی ان
 شود )اعم از شرکت در جلسات ماهیانه و یا اظطراری (

نصف به عالوه یک انجام می شود و برای تغییر و یا اصالح این آیین نامه با  نحوه رای گیری در کمیته یا -4
 وکمیته حدود اختیارات و استفاده از تجربیات آنان انجام می گیرد . ناحیه خدماتیهماهنگی 

موظف است پس از استارت جلسه جدید به مدت حداقل یک هفته نماینده  کمیته اطالع رسانی عمومی  -5
 رسانی را به جلسه فرستاده تا وجدان گروهی شکل گیرد .ای از اطالع 

روز انتخاب نمایند و پس از تنظیم  15تا  10*ضمنا برای خدمتگزارا ن می توانند خدمتگزار موقتی تا مدت 
و انتخاب نماینده بین گروه جلسه در اختیار گروه قرار می  کمیته اطالع رسانی عمومی وه توسط اساسنامه گر

 در جلسات جدید تا تنظیم اساسنامه می باشد . کمیته اطالع رسانی عمومی گیرد . کار 
رسانی  جهت داشتن آگاهی از مشکالت اطالع کمیته اطالع رسانی عمومی ضمنا نماینده کمیته کارگاه ها در  -6

 بدون داشتن حق رای می تواند حضور داشته باشد. ناحیه خدماتی

 الزم االجرا می باشد .                   /              /          این آیین نامه تا تاریخ  

 شماره ماندگار       

 اطالع رسانی عمومیکمیته 

 ناحیه خدماتی       
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  ناحیه خدماتیی  بایگانی اسناد  و ثبت  وقا یع و رویدادهاکمیته   خط مشی  و آیین نامه
 

 

 

 

 : توضیحات

 

در راستای هدف اولیه انجمن برای تداوم بخشیدن به هوشیاری خودمان و کمک به دیگر الکلی ها برای 

لی های گمنام ن الکانجم ناحیه خدماتیهوشیاری هدف و مسئولیت اصلی کمیته بایگانی ثبت دائم فعالیتهای 

دهد و بستری برای درک و ایران است تا تاریخچه این ناحیه را در دسترس اعضای آن و دیگر محققان قرار 

پیشرفت اصول و سنت های انجمن فراهم آورد این کمیته همه مطالب مربوطه از قبیل پرونده ها و سوابق 

ناحیه جزوات و گزارشات که به لحاظ تاریخی برای  خدماتی ، مکاتبات ، آثار ادبی و غیر مکتوب و کتاب ها و

دریافت و طبقه بندی و فهرست بندی خواهد نمود و از این انجمن الکلی های گمنام اهمیت دارد را  خدماتی

 منابع نگهداری و محافظت خواهد نمود .

 

اب و در مقابل الکلی های گمنام ایران انتخ ناحیه خدماتیمسئول کمیته توسط وجدان جمعی  تبصره یک :

ول کمیته طبق محوله توسط مسئ مسئولیت ها پاسخگو می باشد. اعضاء داخلی کمیته بنا به ناحیه مستقیماً

 مفاد آیین نامه داخلی انتخاب می شوند و سپس به شورای ناحیه معرفی می گردند .

بایگانی را دارند ) با به درخواست سایر اشخاصی که نیاز به دسترسی به اسناد و مدارک کمیته  تبصره دو:

خدماتی و  ناحیه خدماتینشی مسئول کمیته بایگانی اسناد و م التزام  و تعهد به رعایت گمنامی ( و با تایید

رسیدگی و  الکلی های گمنام ایران شورای خدمات عمومییک نفر از نمایندگان ناحیه اعزامی به شورای 

 سپس اقدام خواهد گردید .

کلیه نسخ هزینه ها و پرداختی های صورت گرفته به کمیته های فرعی  ناحیه خدماتی خزانه دار تبصره سه :

 خدماتی را به کمیته بایگانی ارسال نماید .

 
 

 
 

قل مسئول کمیته  :داشت  وم                   ن حدا  سال هوشیاری مدا

 ت اسناد غیر مکتوب و الکترونیکی :مسئول ثبت اسناد مکتوب    :                                                                                           مسئول ثب 
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  ناحیه خدماتیمسئول کمیته بایگانی اسناد و ثبت وقایع و رویدادها 
 

 الف( شرایط:
 خدمت.در طول مدت هوشیاری مداوم و حفظ هوشیاری                    حداقل -1

 داشتن حداقل یک دوره خدمت در نواحی خدماتی به عنوان مسئول کمیته های خدماتی و یا مسئولین اداری و یا -2

 خدمات عمومی یا جانشین نماینده خدمات عمومی . نماینده     

 محوله.       مسئولیت هاتمایل به خدمت و توانایی انجام -3

 مفهوم خدماتی.12نت و س12قدم ، 12دانش کافی از -4

 داشتن سررشته و آگاهی  در امری که کمیته مربوطه درآن فعالیت می کند.- 5 
 

 : مسئولیت هاب( 
 ترسیم و ارائه برنامه چشم انداز یکساله کمیته به شورا .-1

خود می باشد ، لذا  از آنجایی که در تمامی مراحل ، مسئول کمیته بایگانی بایستی پاسخگوی تمام مسائل مربوط به کمیته-2

 کمیته خود را  انتخاب نماید  برای انتخاب مسئولین بخش های مختلف کمیته بایگانی بایستی شخصا اقدام و اعضای

 و ثبت وقایع و رویدادها . شرکت در جلسات درون کمیته ای بایگانی اسناد-3

 ایجاد همدلی و هماهنگی از طریق برگزاری جلسات درون کمیته ای -4

 الکلی های گمنام ایران . ناحیه خدماتیاضطراری (  –گرداننده و شورای خدماتی ) عادی  جانشینجلسات ت در شرک-5

 ایران  . شورای خدمات عمومیبه کمیته بایگانی تهیه و تنظیم گزارشات کمیته بایگانی با کمک منشی ناحیه و ارسال آن -6

 . ناحیه خدماتیهها و کمیته های فرعی خدماتی دریافت و بایگانی آخرین اطالعات و رویدادهای گرو-7

   تهی، طبق جدول مربوطه ارائه شده  توسط کم 357 بایتوش یحرفه ا یو دستگاه کپ انهیرا ستمیاز س یحفظ و نگهدار-8

 دادنجام را ا ربطیذ تهیکم یکه بتوانند امور خدمات ی( به نحو ناحیه خدماتی یگانیبا تهی)با حضور مسئول کم یخدمات یها     
 تغییر مالکیت خط ماندگار کمیته به نام خدمتگزار سال بعد-9
 

 الکلی های  گمنام ایران:  ناحیه خدماتیشرایط عضویت داخلی در کمیته بایگانی اسناد و ثبت وقایع و رویدادهای  
 یته.محوله، داشتن تجربه کافی و پاسخگویی به مسئول کم مسئولیت هاتمایل خدمت ، توانایی انجام -1
 و حتی المقدور آشنائی با امور اداری و بایگانی. AAآشنایی با اصول  -2
 می باشد. به اختیار مسئول کمیتهبرای عضویت داخلی در کمیته بایگانی اسناد حداقل سن هشیاری -3
جانشینان ایشان  اساسنامه شورای ناحیه حداقل یک نفر از نمایندگان خدمات عمومی گروه ها یا 7صفحه  12به استناد بند -5

 نمایند .یعنوان عضو دارای حق رای در این کمیته خدمت می 
 تبصره

بمنظور حفظ گمنامی و امنیت اسناد و مدارک فقط مسئول و اعضای داخلی کمیته بایگانی مجاز به شرکت در جلسات  درون -1
 کمیته ای بایگانی می باشند .

 ی شود.جلسات درون کمیته ای بنا به ضرورت  برگزار م-2
 ین کمیته موظف است تمام نیاز های خود را با توجه به آرای با توجه به نیاز ناحیه خدماتی برای تدوین تاریخچه ،  ا-3

 شورای خدماتی یک مرتفع نماید .     
 الزم االجرا می باشد                    /                /          این آیین نامه پس از تصویب تا تاریخ   
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  ناحیه خدماتی درمانی    اصالحی  وبه مراکز  پیام رسانی  کمیته     خط مشی   نامه وآیین 
HOSPITAL AND INSTITOTIONS 

(  H & I  ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف :

خدمت در راستای سنت پنجم الکلی های گمنام ایران به وسیله هدایت و حمایت و 

آگاهی در کمیته پیام رسانی  و رفع هماهنگی جهت ارائه خدمات موثر و ارتقاء سطح 

نیاز آن ها و برگزاری پنل توسط خدمتگزاران پیام رسانی و آگاهی های بیشتر با 

بر  ناحیه خدماتیات و کارگاه ها در سطح کمیته اطالع رسانی و کمیته نشریهمکاری 

 اساس مرزبندی جغرافیایی

 

 

 

 

 

 

 

قل  ومس                         مسئول کمیته  :داشتن حدا  ال هوشیاری مدا

داننده :           هماهنگی مسئول طرح و ربانهم و                                               خزاهن دار :                                   :                                           منشی  کمیته :                                           انئب گر

 مسئول مراکز ردمانی   :                                             مسئول تحقیق و جستجو   :                                                 :      آموزش مسئول                                :    گام دوازدهم ) رابط موقت (  مسئول            

ن (   :         مسئول مراک   و ... (  :  DICمسئول مراکز  گذری ) شیلتر ،                                             ز اصالحی ) اجباری و زندا

وه اهی بهبودی از سمت کمیته ایپم رسانی هب مراکز :            رابط نیب گر
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  ه خدماتیحینامسئول کمیته پیام رسانی به مراکز اصالحی و درمانی 

 الف( شرایط:

 هوشیاری مداوم و حفظ هوشیاری در طول مدت خدمت.                       حداقل -1
خدمات عمومی  مایندهنداشتن حداقل یک دوره خدمت در نواحی خدماتی به عنوان مسئول کمیته های خدماتی و یا مسئولین اداری و یا -2

 جانشین نماینده خدمات عمومی . یا 
 محوله.       مسئولیت هاتمایل به خدمت و توانایی انجام -3
 مفهوم خدماتی.12سنت و 12قدم . 12دانش کافی از -4 

 داشتن سررشته و آگاهی  در امری که کمیته مربوطه درآن فعالیت می کند.-5

 : مسئولیت هاب( 
خدماتی ،انتشار  ناحیه خدماتینی و تهیه نشریات در سطح کمیته پیام رسانی به عنوان یک منبع برای فعالیت های کمیته پیام رسا -1

 استفاده قرار می گیرد. ملزومات مورد نیاز در جهت بهتر رسانیدن پیام در مراکز اصالحی و درمانی مورداطالعات و 
 هماهنگی با کمیته اطالع رسانی به مسئولین مراکز باز پروری و بازیابی  -2
 ناحیه خدماتیشی در سطح رگاه های آموزشی و تعیین اهداف و ایام آموزگاه ها برای برگزاری کاهمکاری با کمیته کار -3
 و هماهنگی شورای خدمات عمومیو شورای  ناحیه خدماتیشرکت در جلسات -4
 تهیه برنامه ریزی یکساله و تنظیم برنامه ، بودجه و مخارج عملیاتی به صورت کتبی  -5
 ناحیه خدماتیبه  و انتقال تجربه شورای خدمات عمومیشورای پیام رسانی دیگر نواحی و  ارتباط موثر با مسئولین -6
 داشتن اطالعات به روز از کلینیک ها،زندان ها و سرویس های خدماتی بر اساس مرزبندی جغرافیایی. -7
 برگزاری جلسات درون کمیته ای منظم  -8
 شورای و ارائه تجربه به ناحیه مربوطه  شرکت در جلسات کارگاه های تخصصصی این کمیته در -9

 گرداننده و ارائه گزارش کتبی از فعالیت های کمیته مربوطه و شرح ریز هزینه جانشینخدماتی یک و جلسه  حضوردرکلیه جلسات ناحیه-10
 خدماتی ناحیه خدماتیهای صورت گرفته در ماه به شورای خدماتی 

 رگزاری مرتب جلسات درون کمیته ای.ی و به شرایط سن هوشیارانتخاب اعضای کمیته با توجه ب-11

 تغییر مالکیت خط ماندگار کمیته به نام خدمتگزار سال بعد-12

باشد لذا  ناحیه خدماتیاز آن جاییکه در تمامی نقاط پاسخگویی . مسئول کمیته پیامرسانی بایستی پاسخگویی تمامی مسائل مربوط به  -13

 پیامرسانی بایستی شخصا اقدام نموده و اعضای کمیته خود را انتخاب نماید.مسئولین بخش های کمیته برای انتخاب 

 (ناحیه خدماتیاعتماد )با توجه به معرفی و گرفتن رای 

ت ، ها، خزانه دار ، نشریا DlCمسئول کمیته پیامرسانی بایستی مسئولیتی برای سطوح خدماتی :منشی ، مسئولین بخش های مختلف  -14

...... انتخاب نی باکمیته اطالع رسانی ، رابط کمیته پیامرسانی و کمیته کارگاه ها مسئول طرح و برنامه و هماهنگی و.....رابط کمیته پیامرسا

 نماید.

 ناحیه خدماتیگرداننده و  جانشینشرکت در جلسات ماهیانه و اضطراری و  -15

 مختلف و سطوح مختلف  ایجاد همدلی و هماهنگی بین مسئولین بخش های -16

  ناحیه خدماتیجهت جلوگیری از خود محوری احتمال بعضی از خدمتگزاران می بایست از دعوت نامه های رسمی کمیته پیامرسانی  -17

شود همراه با کارت شناسایی معتبر جهت معرفی سرگروه ها به کلینیک ها استفاده گردد و ضمنا نمونه این دعوت به کلیه مراکز فرستاد ه 

احتمالی اعضایی به نام انجمن جلوگیری به عمل آید .)لذا از کلیه تقاضا می شود بدون هماهنگی و اخذ معرفی نامه به  تا از سوء استفاده

 مراکز مربوط مراجعه ننمایند.(

 شورای خدمات عمومیو شورای  ناحیه خدماتیرسیدگی به نامه های دریافتی و ارسالی کمیته پیامرسانی  -18

راکز اصالحی و درمانی موظف است در صورت عدم برگزاری جلسات پیام رسانی بصورت حضوری ، ارتباط مداوم کمیته پیام رسانی به م-19

 این کمیته را با مراکز  درمانی و اصالحی از راه های جایگزین حفظ و مداومت بخشد .
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 و درمانیشرایط اختصاصی عضویت داخلی در کمیته پیام رسانی به مرکز اصالحی 

 یت فعال درکمیته پیام رسانی به مراکز اصالحی و درمانی در انجمن الکلی های گمنام ایران داشتن عضو -1

به صالحدید سن هوشیاری برای مسئولین بخش ها ، اعزام پنل ، سرگروه ها ، رابطین گروه ها با کمیته  -2

 خواهد بود  مسئول کمیته

 خواهد بود . ماه 18اری درمانی حداقل سن هوشی برای اعزام پنل  مراکز اصالحی و -3
 .خواهد بود سال 5سن هوشیاری برای مسئول مراکز درمانی و مسئول مراکز  اصالحی حداقل  -4
 .خواهد بود سال 6سن هوشیاری برای مسئول آموزش حداقل  -5
یا مات عمومی گروه ها اساسنامه شورای ناحیه حداقل یک نفر از نمایندگان خد 7صفحه  12به استناد بند -6

 جانشینان ایشان یعنوان عضو دارای حق رای در این کمیته خدمت می نمایند .
تمام خدمتگزاران کمیته پیامرسانی موظف به طی مراحل آموزشی برای خدمت در این کمیته جهت اخذ کد -7

 .خدمتی در راستای دسته بندی براساس کد خدمتی جدید در پست های خدماتی می باشند 
 رسانی به مراکز اصالحی و درمانی ()مختص پیام 

ند در ا کلیه اعضای کمیته به انضمام همراهیان و افراد عالقه مند به خدمت در کمیته پیامرسانی موظف -8

 بخش های آموزشی مربوطه شرکت نمایند.

دمات تی در برابر خبسیار مهم می باشد لذا بایس AAاز آن جایی که پاسخگویی در برابر خدمات محوله در  -9

محوله پاسخگویی شفافی داشته و گزارشات خود را کتبا در جلسات ماهیانه اعالم نمایند و همچنین در صورت 

 نداشتن گزارش کتبی در ......جلسه متوالی و یا .....جلسه غیر متوالی به منزله انفصال از خدمت می باشد .

مفهوم خدماتی ضروری  12سنت و  12دم ق 12کافی از  جهت عضویت به عنوان مسئولین بخش ها داشتن -10

 می باشد 

......جلسه متوالی غیبت غیر موجه و ......جلسه غیبت متوالی انفصال خدمت خدمتگزاربه صورت اتوماتیک  -11

 خواهد اعم از شرکت در جلسات ماهیانه و اضظراری درون کمیته ای .

منطقی خود را از طریق فرم پس از آن که به امضاء های معقول و  کلیه خدمتگزاران می توانند تمامی هزینه -12

 مسئول کمیته رسید از طریق خزانه دار کمیته دریافت نمایند.

می بایست  سیکل شروع  4و3ومسئولین اداری طبق تعریف بند DlC مراکز بستری و  -مسئولین بخش ها  13

 دوره سپری کرده باشند.بین هر  خدمات با نمودار زیر را با فاصله زمانی حداقل سه ماه

ها /استفاده    DICدیدن آموزش های الزم/خدمت در مراکز سرپای/ خدمت در مراکز بستری/خدمت در

 کردن خدمتگزاران در مسئولین اداری

 

با تایید مسئول کمیته پیامرسانی آموزش : هر کدام از خدمت گزاران این بند پس از طی دوره سه ماه  تبصره

 ن مسئول در هر کدام از قسمت های باال مشغول به خدمت شوندبه عنوا می توانند
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 منشی کمیته پیام رسانی مسئولیت هاشرح 

 هماهنگی جهت برگزاری جلسات اضطراری و درون کمیته ای با مسئولین بخش های مختلف  -1
شی کمیته ،نگهداری اسناد و جمع آوری و نگهداری آدرس و تلفن مراکز اصالحی ودرمانی نگهداری جزوات آموز-2

 نامه های دریافتی و ارسالی 
 تهیه لیست به روز از شماره تماس های کلیه خدمتگزاران کمیته پیامرسانی ومسئولین ارتباط کمیته پیامرسانی  -3
 فرستاده و دریافت می شود به مسئولین اداری. ناحیه خدماتیکپی گرفتن و دادن تمامی گزارشاتی که به -4
 ناحیه خدماتیو سازماندهی کلیه مکاتبات و صورت جلسات کمیته و گزارشات گانی بای-5
یافت گزارشات  مطالعه کلیه گزارشات جلسات ماهیانه و اضطراری درون کمیته ای و دریافت فرم مخصوص و در -6

 کتبی و پیشنهادات و انعکاس به  مسئولین اداری 
 همکاری منظم با بخش طرح و برنامه ریزی -7

 مسئول طرح و برنامه و هماهنگی پیام رسانی مسئولیت هاشرح 
 اتیناحیه خدمبرنامه ریزی و ارائه چشم انداز با توجه به طرح ها و زمان بندی قبلی سالیانه کمیته پیام رسانی در  -1
سانی برنامه ریزی جهت طرح های اجزایی و رسیدگی به مشکالت سطوح خدماتی بخش های مختلف کمیته پیام ر -2

 و ارائه کمیته مربوطه و کمیته پیامرسانی نواحی برای رفع نیازمندیها 
 جمع آوری منابع و اطالعات از گستره فعالیت ها و بررسی و ارجاع به نواحی مربوطه  -3
با نواحی مختلف خدماتی جهت دریافت آمار ،اطالعات ،طرح ها برنامه ها وچشم انداز به منظور تنظیم و  هماهنگی -4
 دوین برنامه های کلی و چشم انداز ت

 هماهنگی و پاسخگویی شفاف به مسئول کمیته و ارائه گزارش کتبی در مورد روند چگونگی اجرای طرح ها -5
ز جسات آموزشی پیام رسانی در سطوح مختلف آموزشی، سنت ها ،مفاهیم شرکت در جلسات آموزشی خاص )اعم ا -6

 از طرف بخش آموزشی جهت خدمتگزاران کمیته برگزاری می گردد.و.....(که به صالحدید مسئول کمیته 
 برنامه ریزی و ارائه طرح های اجرایی بخش های مختلف و ارتباط با مسئولین بخش ها برای رفع نیاز ها-7

 خزانه دار کمیته پیام رسانی مسئولیت هاشرح 

 ناحیه خدماتیدریافت بودجه تصویب شده از کمیته خدمات  -1
 و تعیین سقف دلخواه هزینه های بخش های مربوط با هماهنگی مسئول کمیته  ه بندیبودج -2
ضا مسئول رسانده مرتفع کردن مسئل مالی خدمتگزاران از این کمیته طبق فرم مخصوص که حتما بایستی قبال به ام -3

 شود .
الزم است لیستی از تمام  برآورد کلی مصرف نشریات این کمیته بر عهده مسئول نشریات کمیته می باشد که -4

و حتما به روز باشد تا نسبت به خرید نشریات اقدام الزم صورت  کلینیک ها ،زندان ها و تمام ابعاد پیام رسانی تهیه
 گیرد.

 مسئولین بخشهای مختلف کمیته )پکیج ، پم فلت هاو . با هماهنگی مسئول کمیته (تحویل نشریات به  -5
 تحویل نشریات( ان حتما طبق فرم مخصوص )فرمتحویل نشریات به خدمتگزار -6
 پر کردن فرم و نشریات تحویلی بایستی به صورت کامل و دقیق باشد تا توسط خزانه دار کمیته بررسی شود . -7
هتر است در جلسات ماهیانه کمیته به خدمتگزاران صورت گیرد به استثناء موارد خاص با هماهنگی تحویل نشریات ب-8

 کمیته  مسئول یا منشی
مسئول نشریات موظف است که آمار نشریات را به روز داشته باشد و گزارش کتبی خود را در جلسات درون کمیته -9

 ای ارائه نماید.
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 مسئول بخش مراکز اصالحی مسئولیت هاشرح 
 رعایت کامل قوانین امنیت مراکز اصالحی -1
 الزامی است. شورای خدمات عمومیام رسانی شورای طه هماهنگی با مسئول کمیته پیدر مراجعات به ادارات مربو -2
 صالحیارتباط دائم با بخش آموزش و استمرارآموزش بایدها و نباید ها به اعضا اعزامی به مراکز ا -3
 بخش ارتباط مستمر با مسئول کمیته و مشورت در مورد نحوه فعالیت ها قبل از اقدام به علت حساسیت این-4
 ارائه گزارش کتبی و شفاف وکامل به کمیته در جلسات ماهیانه  -5
 مربوطه  برگزاری جلسات منظم درون گروهی حداقل ماهی یک بار برای هماهنگی بیشتر اعضا پیام رسان در بخش های-6
،مفاهیم که به صالحدید شرکت در جلسات آموزشی خاص) اعم از جلسات آموزشی پیام رسانی در سطوح مختلف آموزشی ،سنت ها -7

 مسئول کمیته از طرف بخش آموزشی جهت خدمتگزاران کمیته برگزارمی گردد
 مسئول بخش مراکز درمانی مسئولیت هاشرح 

 درمانیرعایت کامل قوانین امنیت مراکز -1

 است.امی الز شورای خدمات عمومیدر مراجعات به ادارات مربوطه هماهنگی به مسئول کمیته پیام رسانی شورای  -2

 ارتباط دائم با بخش آموزش و استمرارآموزش بایدها و نباید ها به اعضا اعزامی به مراکز درمانی -3

 ت ها قبل از اقدام به علت حساسیت این بخشارتباط مستمر با مسئول کمیته و مشورت در مورد نحوه فعالی-4

 ارائه گزارش کتبی و شفاف وکامل به کمیته در جلسات ماهیانه  -5

 برگزاری جلسات منظم درون گروهی حداقل ماهی یک بار برای هماهنگی بیشتر اعضا پیام رسان در بخش های مربوطه -6

رسانی در سطوح مختلف آموزشی ،سنت ها ،مفاهیم که به صالحدید شرکت در جلسات آموزشی خاص) اعم از جلسات آموزشی پیام -7

 ان کمیته برگزارمی گرددمسئول کمیته از طرف بخش آموزشی جهت خدمتگزار

 رابط موقت مراکز  : مسئولیت هاشرح 

 حضور مرتب در جلسات هماهنگی و ماهیانه درون کمیته ای  .-1

 شرکت در جلسات کارگاهی و تبادل تجربه -2

 اطالعات مورد نیاز متقاضیان. جمع آوری-3

خدمتگزاران به میزان مورد نیاز در مراکز تحت پوشش   هماهنگی با مسئولین آموزش پرسش و پاسخ و آموزش سرگروهها جهت معرفی-4

 . 

 شناسایی افراد مستعدی که توانایی انجام خدمت در کمیته پیام رسانی را دارند .-5

 رسش و پاسخ و مسئول کمیته  .هماهنگی مستمر با مسئول هماهنگی پ-6

 ارائه گزارش کتبی و شفاف وکامل به کمیته در جلسات ماهیانه  -7

 سات منظم درون گروهی حداقل ماهی یک بار برای هماهنگی بیشتر اعضا پیام رسان در بخش های مربوطه اری جلبرگز-8

وح مختلف آموزشی ،سنت ها ،مفاهیم (  که به صالحدید شرکت در جلسات آموزشی خاص ) اعم از جلسات آموزشی پیام رسانی در سط-9

 کمیته برگزارمی گرددمسئول کمیته از طرف بخش آموزشی جهت خدمتگزاران 

 مسئول آموزش

 داشتن آگاهی کامل نسبت به نشریات مرتبط با کمیته پیام رسانی در انجمن الکلیهای گمنام و تجربیات مکتوب کمیته پیام رسانی-1

 آوری منابع آموزشی از نشریات مرتبط با پیام رسانی در انجمن اکلیهای گمنام ایران و تجربیات اعضاءجمع -2

 یته پیام رسانیاعضای کمآموزش -3

 برنامه ریزی و برگزاری جلسات مداوم در طی سال-4

 شرکت در جلسات هماهنگی کمیته پیام رسانی-5

 ارائه گزارش کتبی به مسئول کمیته پیام رسانی-6
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 مسئول تحقیق و جستجو

سکاس مرزبندی -1 سکت از تمام مکانهایی که برا سکتجو برای تهیه فهر شککیل تیم تحقیق و ج سکتعداد خدماتی هر ت جغرافیایی بنا به ا

 ناحیه امکان پیام رسانی وجود دارد

 انتقال نتایج تحقیق و جستجو از طریق رابط به کمیته روابط عمومی و پیگیری آن .-2

 گزارش کتبی به مسئول پیام رسانیارائه -3

 زندان ( –مسئول مراکز اصالحی ) اجباری 

 جلسات آموزش کمیته پیام رسانی شرکت در جلسات درون کمیته ای و -1

 ارائه گزارش شفاف و کتبی به مسئول کمیته پیام رسانی -2

 سنت فعال در پیام رسانی  12قدم و  12انتخاب عضو آگاه به -3

 تلفن مراکز ( –داشتن اطالعات کامل از مراکز ) ساعت برگزاری جلسات پیام رسانی -4

سکئولین-5 سکتمر با م شکتن ارتباط مداوم و م شکنهادات و هماهنگی  دا سکات پیام مراکز برای دریافت پی سکتای برگزاری جل بهتر در را

 رسانی 

 یگیری و ارزیابی از چگونگی برگزاری جلسات پیام رسانی و تالش برای بهبود کیفیت پیام رسانیپ-6

 مسئول مراکز درمانی

 شرکت در جلسات درون کمیته ای و جلسات آموزش کمیته پیام رسانی -1

 گزارش شفاف و کتبی به مسئول کمیته پیام رسانی ائه ار-2

 سنت فعال در پیام رسانی  12قدم و  12انتخاب عضو آگاه به -3

 تلفن مراکز ( –داشتن اطالعات کامل از مراکز ) ساعت برگزاری جلسات پیام رسانی -4

شکنهادات و-5 سکئولین مراکز برای دیرافت پی سکتمر با م شکتن ارتباط مداوم و م سکات پیام  هنگیهما دا سکتای برگزاری جل بهتر در را

 رسانی 

 پیگیری و ارزیابی از چگونگی برگزاری جلسات پیام رسانی و تالش برای بهبود کیفیت پیام رسانی-6

 و ... ( -   DIC –مسئول مراکز گذری ) شیلتر 

 شرکت در جلسات درون کمیته ای و جلسات آموزش کمیته پیام رسانی -1

 مسئول کمیته پیام رسانی  شفاف و کتبی بهارائه گزارش -2

 سنت فعال در پیام رسانی  12قدم و  12انتخاب عضو آگاه به -3

 تلفن مراکز ( –داشتن اطالعات کامل از مراکز ) ساعت برگزاری جلسات پیام رسانی -4

شکتن-5 شکنهادات و هماهنگی بهتر  دا سکئولین مراکز برای دیرافت پی سکتمر با م سکات پیام ارتباط مداوم و م سکتای برگزاری جل در را

 رسانی 

 پیگیری و ارزیابی از چگونگی برگزاری جلسات پیام رسانی و تالش برای بهبود کیفیت پیام رسانی-6

 رابط بین گروهها از طرف کمیته پیام رسانی

 شرکت در جلسات درون کمیته ای و جلسات آموزش کمیته پیام رسانی -1

 مسئول کمیته پیام رسانی ارائه گزارش شفاف و کتبی به -2

ضکو آگاه به -3 سکنت فعال در پیام رسکانی جهت اعزام پنل پیام رسکان به مکانهایی که امکان پیام رسکانی در آن  12قدم و  12انتخاب ع

 وجود داشته باشد .

 جذب اعضای مشتاق جهت خدمت در کمیته پیام رسانی و معرفی آنها به مسئول آموزش-4
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 تبصره

 

می تواند در جلسات درون کمیته   ناحیه خدماتینده جهت هماهنگی ما بین کمیته های فرعی دانگر جانشین

 شرکت نماید اما حضور او اجباری نیست.  ناحیه خدماتیای پیامرسانی 

 ناحیه خدماتیرکت او در مباحث درون کمیته ای )بدون حق رای(می تواند کمیته پیامرسانی ضمنا حضور و ش

 مطلع  نموده و تجارب خدماتی خود را به کمیته مزبور ارائه نماید . حیه خدماتیانرا از نیازهای 

گرداننده در صدد است تا  جانشینمشکل به وجود بیاید  ناحیه خدماتیضمنا هر گاه ما بین کمیته های فرعی 

 منعکس نماید. ناحیه خدماتیمشکل را رفع نماید و چنانچه مشکل حل نشد آن را به 

بر حسب ضرورت و یا زمان اضافه شدن قسمت یا بندی به آیین نامه به اطالع کلیه در صورت هر گونه تغییر 

 خدمتگزاران رسانیده خواهد شد.

 رای گیری با نصف به عالوه یک انجام شده و هر گونه تغییر یا اصالح با دو سوم آراء انجام می شود .هر گونه 

 ... نفر از ........ برگزار می شود .جلسات اضطراری با پیشنهاد :.....
 

 )کلیه اعضا موظف به شرکت در جلسات رسمی و اضطراری می باشند.(
 

 هر ماه یک بار به طور منظم برگزار خواهد شد.  ناحیه خدماتیجلسات کمیته پیام رسانی 

 ند . فقط مسئولین بخش های چارت خدماتی حق شرکت در جلسات درون کمیته ای این کمیته را دار

 شماره ماندگار کمیته پیام رسانی به مراکز اصالحی و درمانی  

  

 

 شماره ماندگار رابط موقت   

  

 

 

 الزم االجرا می باشد.                    /                /            این آیین نامه تا تاریخ  

 

 

 



 

  17ه صفح -انجمن الکلی های گمنام ایران  خدماتی ناحیه آیین نامه و خط مشی کمیته های

 

 

 

  ناحیه خدماتیکمیته توزیع و فروش نشریات  نامه وخط مشی آیین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هدف :

تا مین انتقال پیام انجمن الکلی های گمنام در راستای هدف اصلی و  هدف از تشکیل کمیته نشریات ،

 نیازهای نشریات گروه ها می باشد .

 توزیع( نگهداری و )تهیه ،

 

 تبصره : 

مقابل الکلی های گمنام ایران انتخاب شده و در  ناحیه خدماتیمسئول کمیته نشریات توسط وجدان گروه 

نشریات نیز توسط مسئول این کمیته توزیع و فروش این ناحیه پاسخگو می باشد . اعضا داخلی کمیته 

 انتخاب می شوند 

 ( ناحیه خدماتی)با توجه به معرفی و رای اعتماد 

 

 

 

 

 

 

قل  ومسال هوشیا                     مسئول کمیته  :داشتن حدا  ری مدا

دان   :  کاویپمرت    ین مسئول                          نده :                                    خزاهن دار :      مسئول طرح و ربانهم و هماهنگی  :                                   منشی  کمیته :                                    انئب گر

وه اه     ات فروش نشریتوزعی و  ین مسئول   :   هب گر

 :   اریان    شورای خدمات عمومی خرید نشریات  از کمیته توزعی و نشریات مسئول 
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  ناحیه خدماتی توزیع و فروش نشریات مسئول کمیته
 الف( شرایط:

 مداوم و حفظ هوشیاری در طول مدت خدمت. هوشیاری                       حداقل -1

 مسئول کمیته های خدماتی و یا مسئولین اداری و یا نمایندهداشتن حداقل یک دوره خدمت در نواحی خدماتی به عنوان -2

 خدمات عمومی یا جانشین نماینده خدمات عمومی .

 محوله.       مسئولیت هاتمایل به خدمت و توانایی انجام -3

 مفهوم خدماتی.12سنت و 12قدم ، 12ی از دانش کاف-4 

 ت می کند.داشتن سررشته و آگاهی  در امری که کمیته مربوطه درآن فعالی-5

 : مسئولیت هاب(      

کمیته مربوطه و  گرداننده و ارائه گزارش کتبی از فعالیت های جانشینحضوردرکلیه جلسات ناحیه خدماتی و جلسه -1 

 .ناحیهورت گرفته در ماه به شورای خدماتی هزینه های ص شرح ریز 

 انتخاب اعضای کمیته با توجه به شرایط سن هوشیاری.     -2

 هماهنگی با کمیته ثبت آدرس جلسات و کمیته بایگانی اسناد و ثبت وقایع و رویدادها جهت خدمات .-3

 برگزاری جلسات منظم و مرتب درون کمیته ای . -4

 میته توزیع و فروش نشریات به کمک منشی .تهیه و تنظیم گزارشات ک -5

اطالع دقیق از موجودی نشریات کمیته قبل از اتمام ، خرید و تهیه و نگهداری و توزیع و فروش به موقع نشریات براساس  -6

 گروه های ناحیه خدماتی نیاز 

 ناحیه خدماتیپاسخگویی شفاف و کتبی به  -7

 اردادن آن در اختیار مسئولین نشریات گروه ها تهیه لیست به روز نشریات و قر -8

 ارائه چشم انداز آینده به صورت کتبی -9

 هماهنگی واطالع رسانی به نایب گرداننده جهت شرکت در جلسات درون کمیته ای  -10

 . هماهنگی با مسئول کمیته ثبت آدرسها و کمیته پیام رسانی در رابطه با آخرین لیست نشریات در دفتر فروش -11

 .شورای خدمات عمومیو شورای  ناحیه خدماتیشرکت در کارگاه آموزشی و تخصصی برگزار شده از سوی شورای  -12

 تغییر مالکیت خط ماندگار کمیته به نام خدمتگزار سال بعد-13

وادث ، ) پرداخت قبوض دولتی و اجاره بها ، تمدید بیمه ح ناحیه خدماتیانجام امور مربوط به ساختمان خدماتی  -14

رسیدگی به سیستم گرمایش و سرمایش ، ارتباط صرفی و ابنیه ساختمان ،  نظافت و  پیرایش ، م تعمیرملزوماتنگهداری و 

هماهنگی کمیته اطالعات عمومی و  مسئول امور مالی و .. (  بعهده مسئول کمیته توزیع و فروش نشریات می با موجر با 

 باشد .

داخت دیون فوق در موعد مقرر و سایر مواردی که به امور ساختمان مربوط می شود بعد از تایید تبصره : پر

 . بایستی اجرا گردد توسط مسئول کمیته توزیع و فروش نشریات حداکثر ظرف یک هفتهشورای ناحیه 
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 شرایط عضویت داخلی در کمیته توزیع و فروش نشریات

 وم وشیاری مداه یکسالداشتن حداقل  -1

 مفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم ،  12دانش کافی از  -2

 عضویت فعال در انجمن الکلی های گمنام ایران و داشتن تخصص و تجربه در زمینه کاری -3

 محوله  مسئولیت هاتمایل و توانایی انجام  -4

 شرکت در کارگاه های آموزشی  -5

داقل یک نفر از نمایندگان خدمات عمومی گروه ها یا شورای ناحیه حاساسنامه  7صفحه  12به استناد بند -5

 جانشینان ایشان یعنوان عضو دارای حق رای در این کمیته خدمت می نمایند .
 

 منشی کمیته توزیع و فروش نشریات مسئولیت ها

 جمع آوری و نگهداری اسناد و مطالب آموزشی در آرشیو کمیته  -1

 مسئول کمیته و با هماهنگی ایشان  در غیاب برگزاری جلسات درون کمیته ای -2

 حضور و غیاب اعضاء -3

 مطلع نمودن اعضاء کمیته نشریات جهت شرکت در جلسات عادی و اضطراری کمیته  -4

 تنظیم صورت جلسات داخل کمیته و ارائه آن به مسئول کمیته -5
 

 مسئول طرح و برنامه کمیته توزیع و فروش نشریات مسئولیت ها

 جات و نیازهای و مشکالت گروه های تابعه در رابطه با نشریات تیاپی گیری اح -1

 برنامه ریزی سالیانه و ماهانه کمیته نشریات  -2

 ناحیه خدماتیبرنامه ریزی جهت اصالح نشریات قدیمی با هماهنگی کمیته و با اطالع و رای وجدان گروه  -3

 .برنامه ریزی برای آموزشی خدمتگزاران نشریات گروه ها  -4

 . هماهنگی ، همکاری و پاسخگویی شفاف به مسئول کمیته نشریات -5
 

 مسئولین کامپیوترکمیته توزیع و فروش نشریات مسئولیت هاشرح 

 انجام امور حسابداری و ثبت آنها در کامپیوتر و دفاتر
 

 مسئول خرید نشریات کمیته توزیع و فروش نشریات مسئولیت هاشرح 

 ات کمیته توزیع و فروش نشریات تأمین و خرید نیاز و احتیاج-1

انجمن  شورای خدمات عمومیهمچنین خرید نشریات مورد نیاز از دفتر توزیع و فروش نشریات شورای -2

 الکلی های گمنام ایران
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 وظیفه مسئولین فروش کمیته توزیع و فروش نشریات

 در دفاتر مربوطهیع و فروش نشریات و ثبت آنها تحویل و فروش نشریات به مراجعین کمیته توز

 تبصره یک : 

نایب گرداننده جهت هماهنگی بین کمیته های فرعی می تواند در جلسات درون کمیته ای کمیته نشریات 

شرکت کند اما حضوراو اجباری نیست . حضور و شرکت نایب گرداننده در مباحث درون کمیته ای )بدون حق 

 مطلع نماید. ناحیه خدماتیه را از نیازهای رای (می تواند کمیت

 تبصره ها :

فقط مسئول کمیته نشریات و اعضای داخلی این کمیته یا نمایندگان آن حق شرکت در جلسات درون کمیته -1

 ای کمیته نشریات را دارند.

اتوماتیک خدمتگزار می غیبت غیر موجه ..... جلسه متوالی و یا ..... جلسه متوالی باعث انفصال خدمات  -2

 ت در جلسات ماهیانه و یا جلسات اضطراری درون کمیته ای (گردد )اعم از شرک

 جلسات درون کمیته ای به طور منظم ..............  برگزار می شود . -3

 0انجام می شود  کمیته نشریات با نصف بعالوه یکنحوه رای گیری در  -4

جهت گرفتن  ناحیه خدماتیده اصالح آیین نامه پس از ارائه به گرداننهر گونه پیشنهاد برای تغییر یا  -5

قابل اجرا می باشد  ناحیه خدماتیمشورت و استفاده از تجربیات اعضای با تجربه با رأی دو سوم واجدان گروه 

 . 

 ناحیه خدماتیشماره ماندگار کمیته توزیع و فروش نشریات 

 

 م االجرا می باشد.الز                  /           /      تاریختا  ین آیین نامه پس از تاییدا
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  ناحیه خدماتیت کمیته ثبت آدرس جلسا یشمنامه و خط آیین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف :

هدف از تشکیل این کمیته این است که دسترسی یک الکلی به جلسه را آسان تر از دسترسی به الکل 

 تازه واردان نماید.اهمیت آدرس جلسات این است که به اعضاء و

 جلسه بروند. حق انتخاب می دهد که به کدام

 

 تبصره یک:

الکلی های گمنام ایران انتخاب شده و در  ناحیه خدماتیمسئول کمیته ثبت آدرسها توسط وجدان گروهی 

محوله توسط مسئول این کمیته  مسئولیت هامقابل شورا پاسخگو می باشد.اعضاء داخلی این کمیته نیز بنا به 

 انتخاب می شود

 )با توجه به معرفی به شورا(

 

 

قل  وم                     مسئول کمیته  :داشتن حدا  سال هوشیاری مدا

داننده :                                    خزاهن دار :                                                  مسئول طرح و ربانهم و هماهنگی  :                                   منشی  کمیته :     انئب گر

کلی اهی گمنارابط  کمیته ثبت آردس جلسات رد کمیته  نجمن ال
 :م اریان سایت ا
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  ناحیه خدماتیمسئول کمیته ثبت آدرس جلسات 
 الف( شرایط:

 هوشیاری مداوم و حفظ هوشیاری در طول مدت خدمت.                    حداقل -1

داشتن حداقل یک دوره خدمت در نواحی خدماتی به عنوان مسئول کمیته های خدماتی و یا مسئولین اداری و یا -2

 ن نماینده خدمات عمومی .خدمات عمومی یا جانشی نماینده

 محوله.       مسئولیت هاتمایل به خدمت و توانایی انجام -3

 مفهوم خدماتی.12سنت و 12قدم . 12دانش کافی از -4

 داشتن سررشته و آگاهی  در امری که کمیته مربوطه درآن فعالیت می کند.-5

 ناحیهبالفاصله بعد از تایید رابطین برگزاری جلسات هماهنگی با بازوی کمیته سایت و اعمال تغییرات  -6

شککاو . ایندیزاین . ورد ( و یا -7 صککفحه آرایی ) فتو  شککتن آگاهی کافی از نرم افزارهای مورد نیاز چاو و طراحی و  دا

 انتخاب بازوی آگاه یا متخصص
 : مسئولیت هاب( 

بی از فعالیت های کمیته مربوطه گرداننده و ارائه گزارش کت جانشینحضوردرکلیه جلسات ناحیه خدماتی و جلسه -1 

 . ناحیه خدماتیو شرح ریز هزینه های صورت گرفته در ماه به شورای خدماتی 

 انتخاب اعضای کمیته با توجه به شرایط سن هوشیاری.    -2

 برگزاری مرتب جلسات درون کمیته ای.3-

 میته و کسب تجربه .شرکت درکارگاه های آموزشی مربوط به این ک-4

 در خصوص بروز رسانی آدرسها و کسب تجربه .17و  10و 2گی و ارتباط با نواحی هماهن-5

سککات و -6 سککطح آگاهی خدمتگزاران از اهمیت کار کمیته آدرس جل شککی جهت باال بردن  برگزاری کارگاه های آموز

 ها( ایجاد پل ارتباطی مداوم با آنها )از طریق کمیته کارگاه

 یه خدماتی یک .ایجاد ارتباط منظم با رابطین ناح-7

ناحیه چاو شماره تلفن های کمیته اطالعات عمومی وکمیته ثبت آدرس وآدرس سایت در دفترچه آدرس جلسات -8

    خدماتی
 ) ازدادن تلفنهای شخصی اجتناب شود (

 نشریات ناحیه چاو شود. آدرس جلسات به اندازه نیاز و بروز بعد از درخواست کمیته توزیع و فروش-9

شکتن ن-10 شکه کامل در دا صکله بر روی  ناحیه خدماتیق سکاعت بالفا الکلی های گمنام ایران ،تا هرگونه تغییر درمکان و 

 نقشه تغییر  نماید.

 همکاری و هماهنگی با کمیته توزیع و فروش نشریات ناحیه جهت ارائه گزارشات مالی و تدوین بودجه الزم.-11

 الکلی های گمنام ایران در صورت نیاز. برگزاری جلسات هماهنگی با کمیته سایت انجمن -12

 ها و کمیته اطالعات عمومی در پشت دفترچه آدرس جلسات. ثبت تلفن دفتر مرکزی انجمن و کمیته ثبت آدرس -13
 تغییر مالکیت خط ماندگار کمیته به نام خدمتگزار سال بعد-14
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 : ناحیه خدماتیشرایط عضویت داخلی در کمیته ثبت آدرس جلسات 
 سن هوشیاری و سابقه خدماتی به صالحدید مسئول کمیته ثبت آدرس جلسات است .-1
 سنت و آشنایی با مفاهیم خدماتی 12قدم و12دانش کافی از -2
 محوله مسئولیت هاتمایل وتوانایی انجام -3
 ها( مرتبط )برگزاری کارگاه از طریق کمیته کارگاهشرکت در کارگاه های آموزشی و -4
 اساسنامه شورای ناحیه حداقل یک نفر از نمایندگان خدمات عمومی گروه ها یا  7صفحه  12بند  به استناد-5

 جانشینان ایشان یعنوان عضو دارای حق رای در این کمیته خدمت می نمایند .     
 منشی کمیته ثبت آدرس جلسات:

 جمع آوری و نگهداری نامه ها ، اسناد و مطالب آموزشی در آرشیو کمیته -1
سککئول -2 سککات و با هماهنگی م سککئول کمیته ثبت آدرس جل سککات درون کمیته ای در غیاب م برگزاری جل

 کمیته.
 حضور و غیاب اعضاء کمیته-3
 ن کمیتهمطلع نمودن اعضاء کمیته آدرس جلسات جهت شرکت در جلسات عادی و اضطراری ای-4
 اعضای کمیته  تنظیم صورتجلسات داخلی کمیته و ارائه به مسئول کمیته و سایر-5

 مسئول طرح وبرنامه و هماهنگی کمیته ثبت آدرس جلسات مسئولیت ها

 طراحی و برنامه ریزی جهت بروز نمودن آدرس جلسات -1

 برنامه ریزی منظم و مدون دراز مدت -2

 پاسخگویی شفاف و کتبی به مسئول کمیته ثبت آدرس جلسات-3

 با کمیته های مرتبط ارتباط موثر با رابطین  کمیته آدرس جلسات-4

 خزانه دار کمیته ثبت آدرس جلسات   مسئولیت ها

 الکلی های گمنام ایران . ناحیه خدماتیدریافت بودجه تصویب شده از کمیته امور مالی -1

 بودجه بندی و تعیین سقف تنخواه هزینه های بخش های مربوط با هماهنگی مسئول کمیته .-2

گزاران این کمیته طبق فرم مخصوص که حتما بایستی قبال به امضاء مسئول مرتفع کردن مسائل مالی خدمت-3

 کمیته رسیده باشد

 در کمیته وب سایت انجمن الکلی های گمنام ایران اختصاصی رابط کمیته ثبت آدرس جلسات ناحیه  مسئولیت ها

 ) بازوی مورد تایید شورای ناحیه خدماتی در کمیته وب سایت ( 
ینده آدرس جلسات به طور ثابت می تواند از اتفاقات و امکانات جدید کمیته سایت آگاه شده و کمیته خود حضور مسئول یا نما

 را در جریان امور قرار داده و همچنین چگونگی تغییرات آدرس جلسات 

 را به کمیته سایت ) جهت اعمال در سایت ( انتقال دهد.

این ناحیه  ات ناحیه و تایید اعضای دارای حق رای از اعضای خدمتگزارمیته ثبت آدرس جلساین خدمتگزار با انتخاب مسئول ک

 به کمیته وب سایت معرفی می گردد .
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 : 1تبصره 

سککات   نکاحیکه خکدمکاتینکایکب گرداننکده  سککات درون کمیتکه ای آدرس جل الکلی هکای گمنکام ایران می توانکد جهکت همکاهنگی در جل
 .شرکت نماید. اما حضور وی اجباری نمی باشد

شککرکت نموده و تجارب خود را بیان  سککات  شککورا، بدون حق رای می تواند در مباحث کمیته آدرس جل همچنین نایب گرداننده 
 نماید.

 : 2تبصره 

 یته ثبت آدرس جلسات و اعضاء این کمیته یا نمایندگان آنها حق شرکت در جلسات درون کمیته ای را دارند.فقط مسئول کم-1
جلسکه متوالی و یا ...... جلسکه غیر متوالی انفصکال از خدمت خدمتگزار را موجب می شکود )اعم از شکرکت  غیبت غیر موجه ......-2

 ه ای(در جلسات ماهیانه و یا جلسات اضطراری درون کمیت
 جلسات درون کمیته ای به طورمنظم هر.................. برگزار می شود.-3

 به عالوه یک انجام می شود.نحوه رای گیری در کمیته آدرس جلسات با نصف -4
سکط این کمیته -5 شکده تو سکات تهیه  شکریاتفروش آدرس جل سکت گروهها و  فقط از طریق کمیته توزیع و فروش ن و با درخوا

 و در صورت نیاز و به تعداد مشخص انجام میگردد . خدمتگزاران

صکالحی و در-6 سکانی به مراکز ا صکورت نیاز کمیته پیام ر سکت در  مانی و با هماهنگی کمیته توزیع و فروش این کمیته موظف ا
شکده  شکخص  سکات م سکات ( جهت تهیه و چاو آدرس جل شکریات ) نمایندگان کمیته های مورد نظر در کمیته ثبت آدرس جل ن

 اقدام نماید . ناحیه خدماتیسط نمایندگان شورای تو

 الزم اجرا می باشد               /             /            این آیین نامه پس از تصویب تا تاریخ  

 به گروه های ناحیه خدماتی:  ناحیه خدماتیپیشنهاد کمیته ثبت آدرس جلسات 

 

 

 

 

 

 
 

 ندگارام هرامش

 کمیته ثبت آدرس جلسات

 ناحیه خدماتی

 

  

 

تغییر ساعات و یا روزهای جلسه جداً به گروه ها پیشنهاد می شود در صورت نداشتن دلیل موجه و یا شرایط خاص از 

خودداری نماید. این  تغییرات غیرضروری باعث می شود که با صرف هزینه، وقت و انرژی بسیار ،باز هم کمیته آدرس 

بنا به دالیلی گروه ها مجبور به تغییر در ساعت و روزهای جلسات نتواند آدرس های جلسات را بروز نماید .چنانچه 

دند و یا جلسه جدید تاسیس گردید ضمن ارائه اطالعات دقیق، شامل آدرس کامل جلسه، روزهای برگزاری جلسات ش

 ناحیه یک  اطالع دهدوسط نمایندگان خدمات عمومی  به مسئول کمیته ثبت آدرس جلسات ت برگزاری جلسه، ساعات برگزاری جلسه را می بایست

 انجمن  الکلی های گمنام ایران اطالع دهند.ات  و کمیته سایت آنها نیز متقابالً به مسئول کمیته  ثبت آدرس جلسو
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   ناحیه خدماتی کارگاه های آموزشی میته ک    خط مشی  ونامه آیین 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 هدف :
  ناحیه خدماتیکمیته کارگاه طبق مفاد داخلی آیین نامه داخل مصوبه  مسئولیت هااجرای کامل 

 :  اجرا
الکلی های گمنام ایران طبق آیین نامه داخلی کلیه  ناحیه خدماتیتوسط کمیته کارگاه های آموزشی 

رش کتبی مسئولین کمیته های داخلی موظف می باشند که در جلسات درون کمیته ای شرکت کرده و گزا
 خود را به مسئول ارائه نمایند.

 :تعریف
خدماتی الکلی های گمنام ایران به خاطر آموزش اعضاء و گروه ها و  ناحیه خدماتیی کمیته کارگاه های داخل

و پیروی از   AAهمکاری در جهت آموزش با کمیته های فرعی ،مباحث بهبودی و خدماتی بر اساس ساختار 
ایجاد گردیده و محدوده فعالیت آن بر اساس مرزبندی  AAم دوازده گانه قدم ها و سنت ها و مفاهی
 می باشد. ناحیه خدماتیغرافیایی و لیست پیوست ج

 تبصره یک:
انجمن الکلی های گمنام ایران انتخاب و در مقابل آن  ناحیه خدماتیمسئول کمیته توسط وجدان جمعی 

 می باشد ناحیه خدماتیکمیته مستقیما پاسخگو به 
 تبصره دو :

ته طبق مفاد ایین نامه داخلی انتخاب می محوله توسط مسئول کمی ت هامسئولیاعضاء داخلی کمیته بنا به 
 شوند 

 (ناحیه خدماتی)با توجه به معرفی و رای اعتماد 
 
 

قل  وم                    مسئول کمیته  :داشتن حدا  سال هوشیاری مدا

داننده :                                          خزاهن دار :ئب ان     مسئول طرح و ربانهم و ارتباطات :                                           منشی  کمیته :                                        گر

وه : اری کارگاه اهی آموزشی رد گر  مسئول ربگز

صصی رد سطح انحیه  : تخ
اری کارگاه اهی آموزشی    مسئول ربگز
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  ناحیه خدماتیمسئول کمیته کارگاه های آموزشی 

 الف( شرایط:

 هوشیاری مداوم و حفظ هوشیاری در طول مدت خدمت.                     حداقل -1

حی خدماتی به عنوان مسئول کمیته های خدماتی و یا مسئولین داشتن حداقل یک دوره خدمت در نوا-2

 جانشین نماینده خدمات عمومی .خدمات عمومی یا  اداری و یا نماینده

 محوله.       مسئولیت هاتمایل به خدمت و توانایی انجام -3

 مفهوم خدماتی.12سنت و 12قدم . 12دانش کافی از -4 

 کمیته مربوطه درآن فعالیت می کند. داشتن سررشته و آگاهی  در امری که-5

 : مسئولیت هاب( 

ته کارگاه ها بایستی پاسخگوی تمام مسائل مربوط از آن جایی که در تمامی نقاط پاسخگویی مسئول کمی -1

به کمیته خود باشند لذا برای انتخاب مسئولین بخش های کمیته کارگاه ها بایستی شخصا اقدام نموده واعضای 

 (نتخاب نمایند )با توجه به معرفی و رای اعتمادکمیته خود را ا

بنا به  شورای خدمات عمومیگاه شورای شرکت در جلسات درون کمیته ای کارگاه ها و شرکت در کار -2

 ناحیه خدماتیضرورت و تشخیص و صالحدید 

 ایجاد همدلی و هماهنگی بین مسئولین داخلی و سعی در رفع مشکل آن ها  -3

 الکلی های گمنام ایران  ناحیه خدماتیگرداننده  جانشینماهیانه  شرکت در جلسات  -4

 ا با کمک منشی کمیته تهیه و تنظیم گزارشات کمیته کارگاه ه -5

 ارجاع امور کمیته به مسئولین داخلی  -6

 رسیدگی به نامه های دریافتی و ارسالی کمیته کارگاه ها -7

الکلی گمنام ایران و ارائه ریز هزینه های صورت گرفته  اتیناحیه خدمارائه گزارش کتبی و پاسخگویی به  -8

 ناحیه خدماتیبه شورای خدماتی 

گرداننده و ارائه گزارش کتبی از فعالیت های  جانشینحضوردرکلیه جلسات ناحیه خدماتی یک و جلسه -9 

 کمیته مربوطه و شرح ریز هزینه های صورت گرفته در ماه .

 به شرایط سن هوشیاری.      جه انتخاب اعضای کمیته با تو-10

 برگزاری مرتب جلسات درون کمیته ای.-11 

در صورت عدم برگزاری حضوری جلسات کارگاهی به هر علت ، در صورت درخواست گروه مربوطه کمیته -12

 کارگاه ها موظف به برگزاری 

 کارگاه های بصورت غیر حضوری در بستر مناسب می باشد .        

 یت خط ماندگار کمیته به نام خدمتگزار سال بعدتغییر مالک-13
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 الکلی های گمنام ایران ناحیه خدماتیشرایط عضویت داخلی در کمیته کارگاه های آموزشی 

 محوله داشتن تجربه کافی و نقطه پاسخگویی مسئولیت هاتمایل خدمت به انجام  -1

 در به کار گیری آن هاو سعی  AAآشنایی با قدم ها و سنت ها و مفاهیم دوازده گانه  -2

ها موظف می باشند جهت دیدن آموزش های الزم در کارگاه ها شرکت کرده اعضای انتخاب شده از گروه  -3

 در کارگاه های آموزشی انتقال دهند. AAو تجربه خود را بر اساس اصول

 برای عضویت داخلی در کمیته کارگاه های آموزشی حداقل سن هوشیاری.. ماه می باشد. -4

  AAداشتن عضویت فعال در انجمن  -5

 الکلی گمنام ایران : ناحیه خدماتیمنشی کمیته کارگاه های آموزشی  مسئولیت هاشرح 

جمع آوری و نگهداری اسناد و داشتن آرشیو نگهداری جزوات آموزشی جهت بایگانی اسناد )مکاتبات  -1

 اداری( 

 میته با هماهنگی ایشان برگزاری جلسات درون کمیته ای در غیاب مسئول ک -2

 ضاحضور و غیاب اع -3

مطلع کردن اعضا و برگزاری جلسات درون کمیته ای و اضطراری و پخش صورت جلسات و گزارشات به  -4

 مسئولین داخلی 

 همکاری منظم با بخش طرح و برنامه-5

 مسئول طرح و برنامه مسئولیت هاشرح 

گاهها در ای خدماتی با هماهنگی مسئول مربوطه برگزاری کارطراحی و برنامه ریزی در برگزاری کارگاه ه -1

 گروه های خدماتی تابعه ، اولویت بندی و اعالم وقت قبلی با هماهنگی مسئول کمیته 

ناحیه برنامه ریزی مدون دراز مدت و ماهیانه کمیته کارگاه ها با هماهنگی مسئول کمیته و ارائه به منشی  -2

 ران الکلی های گمنام ای خدماتی

 همکاری هماهنگی و پاسخگویی شفاف به مسئول کارگاه ها -3

 ارائه گزارشی کتبی به مسئول کمیته کارگاه ها-4

 بصرهت

می تواند  ناحیه خدماتیگرداننده طبق تعریف ساختار خدماتی هماهنگی مابین کمیته های فرعی  جانشین

 اجباری نیست.در جلسات درون کمیته ای کارگاه ها شرکت نماید اما حضور وی 

ضمنا حضور و شرکت او در مباحث درون کمیته ای بدون حق رای می تواند کمیته کارگاهی را نیاز های گروه 

 نموده وتجارب خدماتی خود را به کمیته مذبور ارائه نماید. ها مطلع
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 مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی در گروه ها :
 الف ( شرایط :

 تی به صالحدید مسئول کمیته کارگاه ها است .سن هوشیاری و سابقه خدما-1

 پاسخگویی.محوله، داشتن تجربه کافی و نقطه  مسئولیت هاتمایل خدمت به انجام -2

 و سعی در بکارگیری آنها. AAآشنایی با قدم ها و سنتها و مفاهیم دوازده گانه -3

 لسات و نامه های مربوطه .داشتن آگاهی و تجربه در مورد امور کارگاهی و ) ثبت و ضبط ( صورت ج-4

 : مسئولیت هاالف ( 

 حضور مرتب در تمامی جلسات هماهنگی درون کمیته ای  .-1

 با مسئول کمیته در مورد مسائل مربوط به خدمات محوله . هماهنگی الزم-2

 تعهد و تخصص و مسئولیت پذیری الزم در جهت خدمات محوله .-3

 مودن آنها به لحاظ تخصصی و در کمترین زمان .بایگانی اسناد مربوطه و طبقه بندی ن-4

 رسال میگردد . نظارت بر تمامی اسناد و گزارشات ارسالی به این کمیته از سوی گروهها ا-5

 هماهنگی و همکاری متقابل و تنگاتنگ با مسئول کمیته و مسئول طرح و برنامه کمیته در جهت برگزاری کارگاههای درخواستی گروهها -6

 ضبط امور مربوط به برگزاری کارگاههای درخواستی و انتقال آن به مسئول کمیته جهت بایگانی .ثبت و  -7

 خزانه دار کمیته کارگاه های آموزشی 

 الکلی های گمنام ایران . ناحیه خدماتیدریافت بودجه تصویب شده از کمیته امور مالی -1

 مربوط با هماهنگی مسئول کمیته .بودجه بندی و تعیین سقف تنخواه هزینه های بخش های -2

 که حتما بایستی قبال به امضاء مسئول کمیته رسیده باشد مرتفع کردن مسائل مالی خدمتگزاران این کمیته طبق فرم مخصوص-3

 مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در سطح ناحیه 

 الف ( شرایط :

 میته کارگاهها است .سن هوشیاری و سابقه خدماتی به صالحدید مسئول ک-1

 پاسخگویی.محوله، داشتن تجربه کافی و نقطه  مسئولیت هاتمایل خدمت به انجام -2

 و سعی در بکارگیری آنها. AAآشنایی با قدم ها و سنتها و مفاهیم دوازده گانه -3

 . داشتن آگاهی و تجربه در مورد امور کارگاهی و ) ثبت و ضبط ( صورت جلسات و نامه های مربوطه-4

 : مسئولیت هاالف ( 

 حضور مرتب در تمامی جلسات هماهنگی درون کمیته ای  .-1

 هماهنگی الزم با مسئول کمیته در مورد مسائل مربوط به خدمات محوله .-2

 تعهد و تخصص و مسئولیت پذیری الزم در جهت خدمات محوله .-3

 صی و در کمترین زمان .بایگانی اسناد مربوطه و طبقه بندی نمودن آنها به لحاظ تخص-4

 ز سوی گروهها ارسال میگردد . نظارت بر تمامی اسناد و گزارشات ارسالی به این کمیته ا-5

هماهنگی و همکاری متقابل و تنگاتنگ با مسئول کمیته و مسئول طرح و برنامه کمیته در جهت برگزاری کارگاههای تخصصی -6

 درخواستی گروه ها .

 نظری که درخواست کارگاهها مربوط به آن کمیته می باشد . هماهنگی با کمیته مورد-7

 امور مربوط به تدارکات کارگاههای تخصصی در سالن های مربوطه .رزرو و انجام -8

 هماهنگی مداوم و مستمر با کمیته مربوط به موضوع درخواستی گروهها تا اتمام کارگاه .-9

 خصصی و انتقال آن به مسئول کمیته جهت بایگانی .ثبت و ضبط امور مربوط به برگزاری کارگاههای ت-10
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 تبصره

 

گونه درخواست از طرف گروه ها توسط کمیته طرح و برنامه ،برنامه ریزی شده و با اعالم قبلی به آن ها هر  -1

 انجام می شود .

اران کمیته ....... جلسه متوالی غیبت غیر موجه و ......جلسه غیبت غیر متوالی انفصال خدمت خدمتگز -2

 در جلسات ماهیانه و اضطراری درون کمیته ای (کارگاه ها به طور اتوماتیک خواهد بود )اعم از از شرکت 

فقط مسئول و مسئولین داخلی کمیته کارگاه ها و یا نمایندگانشان و افراد مشخص شده در این آیین نامه  -3

 ارند.حق شرکت در جلسات درون کمیته ای کارگاه های آموزشی را د

 برگزار میشود . .…………جلسات درون کمیته یا به طور منظم  -4

 نحوه رای گیری در کمیته با نصف به عالوه یک انجام میشود. -5

الکلی های گمنام  ناحیه خدماتیهر گونه پیشنهاد برای تغییر یا اصالح آیین نامه پس از ارائه به گرداننده  -6

 تجربیات اعضای با تجربه و با دو سوم آراء قابل اجرا می باشد. ایران جهت گرفتن مشورت و استفاده از

 الزم االجرا می باشد.                    /               /             آیین نامه پس از تایید تا تاریخ   این

 

 ناحیه خدماتی شماره ماندگار کمیته کارگاه های آموزشی 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  30ه صفح -انجمن الکلی های گمنام ایران  خدماتی ناحیه آیین نامه و خط مشی کمیته های

 

 

 

 خدماتی گرد ها و گردهمایی  ناحیه آیین نامه کمیته سال
 

 

 
 تعریف :

کمیته سالگرد ها و گردهمایی )جلسه بستککه( به منظور هماهنگی و ساماندهی سالگرد و برگزاری گردهمایی گروه های ناحیه 

 است . تشکیل گردیده AAجمن و در چهارچوب اصول الکلی های گمنام در راستای هدف اصلی ان

خدماتی خدماتی الکلی های گمنام انتخاب و در مقابل ناحیه مسئول کمیته سالگرد ها و گردهمایی توسط وجدان جمعی ناحیه 

سئول این کمیته پاسخگو می  باشد ، مسئولین داخلی این کمیته داخلی این کمیته نیز باتوجه به آئین نامه داخلی آن ، توسط م

 انتخاب می شوند.

 ناحیهعضویت در کمیته سالگرد ها و گردهمایی شرایط 

 مفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم ،  12داشتن دانش کافی از  – 1

 محوله  مسئولیت هاتمایل و توانایی انجام  – 2

 شرکت در کارگاه های آموزشی و مرتبط  – 3

 AAای داشتن یک دوره خدمت در یکی  از گروه ه – 4

  مسئولیت ها

 شفافو ارائه گزارش کتبی شرکت در کلیه جلسات ماهیانه ، نائب گرداننده و اضطراری ناحیه  – 1

 ی حهت افزایش آگاهی خدمتگزاران  کمیته مربوطه با هماهنگی کمیته کارگاه برگزاری کارگاه های آموزش – 2

 هماهنگی ، ارتباط موثر و ارائه تجربه به مسئولین سالگرد گروه ها درجهت برگزاری مراسم سالگرد  – 3

 خدماتی الکلی های گمنام  2هماهنگی ، ارتباط و تبادل تجربه با مسئول کمیته اطالع رسانی ناحیه  – 4

 برگزاری جلسات درون کمیته ای به طور منظم و مرتب  – 5

  2یخ سالگرد همه گروه های ناحیه داشتن لیست تار – 6

 جمع آوری کلیه تجربیات مربوط به جلسات سالگرد گروه ها و ارائه و انتقال آن بر جسب نیاز گروه های دیگر  – 7

 وضوعات پیشنهادی جهت جلسات سالگرد و گردهماییآماده نمودن فرمت ، معرفی سخنران و گرداننده و م – 8

 به نائب گرداننده جهت شرکت در جلسات درون کمیته ای هماهنگی و اطالع رسانی  – 9 

 خدماتی و گروه های زیر مجموعه ( 2برگزاری جلسات گردهمایی به صورت جلسه بسته )در صورت ناحیه  – 10

 گردهمایی :منشی کمیته سالگرد ها و  مسئولیت ها

 الب آموزشی در آرشیو کمیته جمع آوری و نگهداری اطالعات و سوابق سالگرد گروه ها ، اسناد و مط – 1

 برگزاری جلسات درون کمیته در غیاب مسئول کمیته  با هماهنگی ایشان  – 2

 ام ایران خدماتی الکلی های گمن 2تهیه گزارش کمیته با همکاری مسئول کمیته جهت ارائه به ناحیه  – 3

 درون کمیته ای مطلع نمودن اعضای کمیته سالگرد جهت شرکت در جلسات عادی و اضطراری  – 4

  برگزاری جلسات هماهنگی با مسئول سالگرد گروه ها و نماینده و علی البدل  – 5

 کمیته : یشنم                               مسئول طرح و برنامه :                               مسئول کمیته : 

 



 

  31ه صفح -انجمن الکلی های گمنام ایران  خدماتی ناحیه آیین نامه و خط مشی کمیته های

 

 

 
 

 مسئول طرح و برنامه : مسئولیت ها

 

 از طریق برگزاری سالگرد و گردهمایی در گروه ها  AAتهیه لیست اهداف و برنامه ریزی در جهت رساندن پیام  – 1

 و فرمت برای سالگردگروه ها تهیه لیست موضوعات پیشنهادی  – 2

 مشورت یا مسئولین قدیمی سالگرد گروه ها و کسب تجربه  – 3

 دریافت درخواست های گروه ها جهت برگزاری سالگرد و برنامه ریزی حهت ارائه به آنها  – 4

 تهیه لیست موضوعات پیشنهادی برای سالگرد گروه ها  – 5

 

 تبصره :

اند جهت هماهنگی در جلسات کمیته ای ، کمیته   سالگرد تی الکلی های گمنام ایران می توخدما 2نائب گرداننده ناحیه  – 1

شرکت نماید ، اما حضور وی اجباری نمی باشد ، همچنین نائب گرداننده بدون حق رای می تواند در مباحث داخلی شرکت کرده 

 و با  مشکالت این کمیته آشنا شده و تجارب خود رابیان کند .

یی و اعضای این کمیته و یا نمایندگان آنها حق شرکت در جلسات درون کمیته ای مسئول کمیته سالگرد ها و گردهمافقط  – 2

 را دارند .

 جلسات درون کمیته ای به طور منظم ماهیانه حداقل یک بار و همچنین بر حسب نیاز و ضرورت برگزار می شود – 3

  دهمایی نصف به عالوه یک می باشدنحوه ی رای گیری در کمیته سالگرد ها و گر – 4

جلسه غیر متوالی به منزله استعفا از خدمت تلقی می شود )اعم از شرکت در  3جلسه متوالی و یا  2غیبت غیر موجه در  – 5

 جلسات ماهیانه و یا اضطراری ( 

دارای حق  را به رای دو سوم آراء از اعضایهر گونه تغییر و یا اصالح در مفاد این آئین نامه ، نیاز به ارائه آن به گرداننده شو – 6

 خدماتی می باشد  2رأی ناحیه 

 این آئین نامه پس از تایید از تاریخ ............. یک سال شمسی الزم االجرا می باشد . – 7

 

  

 

 

 


