
 

  1صفحه  - 

 

 خدماتی اساسنامه ناحیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نامه یک پیشنهاداست و افزایش یا کاهش آن به شرایط ناحیه و نظرات اعضای دارای حق رای مربوط می باشداساستوضیحات : این 



 

  2صفحه  - 

 

 

 ماتیخد        اساسنامه ناحیه 
 

 (         /      /         ) الی  (            /      /       )   :  از اعتبار
 

 فهرست 
 3صفحه     ..............................................................................................................................   تعریف و اهداف                

 4صفحه    ... .....................................................................................................................................    گرداننده                

 5صفحه     ..........................................................................................................................   گرداننده جانشین                

 6صفحه    ........... ..........................................................................................................................  امنشی شور                

 7  فحهص    ........................................................................................................................................ خزانه دار                  

  8  صفحه    .................................................................................... خدماتی ه های کمیت ریف و تبصره های تع                

 9 صفحه    .. ....................................................................................................   خدماتیه های مسئولین کمیت                

 10صفحه     .......................................................................................................................  انتخابات  چهارچوب                

 11  فحهص  .. ..................................................................   خدمات عمومیبه شورای   اعزامی ناحیه نمایندگان                

 12صفحه    ............................................................................................................اره های ماندگار شمتنخواه و                

 13صفحه   . ............................................................................................................................  ساختار خدماتی                 

      14 صفحه    .........................................................................................................................................  اصالحات                

 

 

 

 



 

  3صفحه  - 

 

 

 

 

 تعریف 
    

  خدماتی ........... احیهن

و مسئولین  مربوطهکلیه گروه های  جانشینان خدمات عمومی و مرکب از نمایندگان

 ناحیه اداری و نمایندگانمسئولین کمیته های خدماتی ، 

 می باشد  الکلی های گمنام ایران انجمن خدمات عمومیبه شورای  اعزامی 

  

 

 اهداف
   ناحیهارائه خدمات به کلیه گروه های   •

 و ایجاد فضای مناسب برای رشد اعضاء انجمن نشریات اساسبر خدمتگزاران آموزش برای  ریزی برنامه •

 درسطح ناحیه برقراری ارتباط و هماهنگی با مسئولین مربوطه •

 رعایت سه میراث انجمن •

 

 

      

 *می باشد  سال قبل از آخرین جلسه   .......................... هرسال اساسنامه تدوین وتصویب * 
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رایط ومسئولیت هاش  

*اداری* گرداننده   

 

 
 

 شرایط :
 سال هوشیاری.        داشتن حداقل  •

 شورای خدمات عمومی  یا و ناحیه در خدمت تجربهداشتن  •

 تعهد و مسئولیت پذیری. •

 ناحیه خدماتی آیین نامه های کمیته های و اساسنامه شورا  و انجمن  سه میراث از آگاهی کافی •

 

 
 

 

 مسئولیت ها :
  شورا جلسه صورت همکاری درتنظیم •

 مورد بحث. موضوعحفظ نظم و جلوگیری از انحراف شورا از  تقسیم وقت و •

 .دیگرانپرهیز از دخالت در موضوعات و پاسخ دادن به  •

و  تعیین اولویت در مطرح کردن  مسائل ، پیشنهادات   پرهیز از قبول پیشنهادات مغایر با اصول انجمن •

 و گزارش ها .

 تشکیل کمیته های موقت با تایید اعضای دارای حق رای ) پاسخگویی با گرداننده شوراست (. •

 مسئولیت های  کمیته های موقت چهارچوب اختیارات وتدوین   •

 ه دارخزانبررسی بودجه درخواستی تمامی خدمتگزاران شورا با هماهنگی  •
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 شرایط ومسئولیت ها

گرداننده * جانشین*   

 شرایط :
 سال هوشیاری.        داشتن حداقل  •

 یا و خدمت در ناحیه یا یا جانشین خدمات عمومی گروه و نماینده و به عنوان داشتن تجربه خدمت •

  شورای خدمات عمومی

 پذیری.آگاهی، تعهد و مسئولیت  •

 ناحیه آیین نامه های کمیته های خدماتی و  شورا اساسنامه و سه میراثآشنایی با  •
 
 
 

 

 مسئولیت ها :
 

 ( با اطالع رسانی مناسب ) خدمتگزاران یهماهنگ به منظور برگزاری جلسات جانشین گرداننده •

 انجام مسئولیت های گرداننده درنبود وی •

 دریافت  تنخواه مناسب  برآورد و  •

شرکت درجلسات درون کمیته ای کمیته های خدماتی، حداقل یک بار درهرکمیته در دوره ی  •

 خدمتی خود

دریافت درخواست نمایندگان گروه ها از منشی شورا و ارجاع به خدمتگزاران مربوطه حداکثر یک  •

 هفته بعد از شورا
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 شرایط ومسئولیت ها

 * منشی ناحیه خدماتی *
 

 شرایط :
 

 سال هوشیاری  .      داشتن حداقل  •

 یا و هیخدمت در ناح ای گروه و یخدمات عموم نیجانش ای و ندهیبه عنوان نما خدمت تجربه داشتن •

 شورای خدمات عمومی

 تعهد و مسئولیت پذیری  •

 آشنایی با سه میراث انجمن •

 
 

 مسئولیت ها :
 

 اصالت که نحوی به......... روز مدت  ظرف گرداننده هماهنگی با شورا  جلسه صورتانتشار و تنظیم •

  شود حفظ گزارش

 شورا یبرگزار یآماده نمودن فضا و دستور کار و درخصوص زمان مناسباطالع رسانی  •

 تهیه لیست پیشنهادات تایید شده، ارائه اساسنامه وآیین نامه های مصوب به خدمتگزاران  •

 جمع آوری درخواست های نمایندگان و  تحویل به جانشین گرداننده •

 فایل های صوتی شورا و ارسال به کمیته بایگانی نگهداری صورتجلسه و •

 درجدول اصالحات درج تغییرات اساسنامه ی شورا •

 از خط ماندگار ترجیحا خارج ناحیه ی به داخل واطالع رسان •

 ارسال به کمیته یایگانی دریافت اسناد مالی کل ناحیه از خزانه دار و •
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 شرایط ومسئولیت ها

 *خزانه دار*
 

 شرایط:
 

 • هوشیاری و حفظ هوشیاری در طول مدت خدمت.                      حداقل  •

یا  و هیخدمت در ناح ای گروه و یخدمات عموم نیجانش ای و ندهنمای عنوان به  خدمت تجربه داشتن •

 شورای خدمات عمومی

  یریپذ تیو مسئول تعهد •

 .میراث انجمنسه  باآشنایی  •

 افتتاح حساب.  داشتن شرایط •

 داشتن آگاهی از امور مالی ترجیحا حسابداری و دفترداری . •

 

 : هامسئولیت 
  ساالنه مالیکتبی و تنظیم ترازنامه  شفاف وارائه گزارش  •

 خدمات عمومیشورای  و حواله مازاد  تنخواه به خزانه کل  ناحیهتنخواه خدمتگزاران پرداخت به موقع  •

  الکلی های گمنام ایرانانجمن 

 کمیته بایگانی  جهت ارسال به منشی شورابه و ارائه  ل ناحیهکهای  هزینه  اسناددریافت  •

  

 *  * شرایط افتتاح حساب مشترک 

 ناحیه  ...........نفر از  ...........خزانه دار و  

  ............................................................................................................................().......................... 
یکی از شعب بانک های عامل مورد تایید بانک  دربا پیشنهاد خزانه دار و تصویب اعضای دارای حق رای 
 ایط زیر:مرکزی با شر

           .    باشد  رمز اینترنتی مجازی بدون حساب دارای کارت-1

 باشد.دسته چک  فاقدجاری حساب  -2

 جهت افتتاح حساب و وارد کردن در نمونه امضاء   اقرارنامهتهیه  -3
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 شرایط ومسئولیت ها

 * رانیهای گمنام ا یالکل انجمن یشورای خدمات عموم در هیناح ندگانینما*

 ) دو نفر (
 

 :طیشرا
 در طول مدت خدمت. ارییو حفظ هوش  ارییحداقل                    هوش •

  رانیگمنام ا یها یانجمن  الکل خدمات عمومییا شورای  ناحیه و درخدمت  سابقهداشتن  •

 مسئولیت پذیری و عهدت •

 کافی با سه میراث انجمن ییآشنا •

 
 

 :  ها تیمسئول
 رانیهای گمنام ا یالکل انجمن یو شورای خدمات عموم هیجلسات ناح هیحضوردرکل •

 های  یالکل انجمن یاز جلسات شورای خدمات عموم یخدمات هیبه ناح یارائه گزارش شفاف و کتب •

 . رانیگمنام ا            
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 بصره های کمیته های خدماتی ت
خود را انجام  های براساس آیین نامه های  داخلی مسئولیت  تا ،درصورت نیاز ، کمیته های خدماتی را ایجاد ،ناحیهشورای -1

 دهند.
و  کمیته کارگاه ها و نیز  خزانه دارهماهنگی  با خود،سطح آگاهی اعضای  افزایش ایجاد هماهنگی و کمیته های خدماتی برای -2

 .نمایند برگزار می جلسات درون کمیته ای کمیته اطالعات عمومی ) مکان برگزاری(
     اقدام می نمایند. اه مناسبتنخوبرآورد ودریافت  چشم انداز،  تدوینکمیته های خدماتی نسبت به -3
 فاکتور هزینه ها به خزانه دار الزامی است. ارائه اسناد و-4
 الزامی و جزء ( برای تمام خدمتگزاران وتراز  گرداننده جانشین ، اضطراری ،کارگاهی ،اداری ) شورا شرکت در کلیه جلسات-5

 محسوب می گردد.  خدمتی آنان روز
 یکسال شمسی می باشد . ، مدت خدمت در ناحیه برای کلیه خدمتگزاران-6
برگزاری شورا  مسئولین اداری ملزم به  جلسات حضوری ناحیه مقدور نباشد،ردلیلی امکان برگزاری ه در شرایطی  که به-7

 .) بدون رای گیری ( می باشند  غیر حضوری  بصورت
 .اطالعات عمومی در مکان مناسب برگزار می گردد هماهنگی کمیته کارگاه ها و تخصصی با کارگاه های عمومی و-8
 .جلسات باز توسط کمیته اطالعات عمومی برگزار می شود تراز ناحیه توسط کمیته کارگاه ها و-9

 *مسئولین کمیته های خدماتی *
 

 شرایط:
 . هوشیاری  و حفظ هوشیاری در طول مدت خدمت                    حداقل  •

  گروه هاو یا نماینده یا جانشین خدمات عمومی  یا شورای خدمات عمومی وخدمت در نواحی  سابقهداشتن  •

     مسئولیت پذیری و عهدت •

 کافی با سه میراث انجمنآشنایی  •

 :هامسئولیت 
 برآورد تنخواه مناسب تدوین چشم انداز و •

)معرفی به شورا درصورت درخواست به نحوی که مسئولیت های مربوطه انجام شوداعضای کمیته  برکناری و انتخاب •
 نمایندگان(

 خزانه دار ارائه فاکتور هزینه های صورت گرفته به  •

 انتقال آن به خدمتگزاربعدیر، استفاده از خط ماندگادر صورت  •

 * شرایط افتتاح حساب مشترک کمیته توزیع و فروش نشریات *
  ناحیه ......................نفر از  ..................و  کمیته بین مسئول 

  ............................................................................................................................().......................... 
تایید بانک ورد م یکی از شعب بانک های عامل دربا پیشنهاد مسئول کمیته توزیع و فروش نشریات و تصویب اعضای دارای حق رای 

 مرکزی با شرایط زیر:
 .باشد  حساب دارای کارت مجازی بدون رمز اینترنتی-1
 باشد. دسته چک فاقدجاری حساب  -2
 تهیه اقرارنامه جهت افتتاح حساب و وارد کردن در نمونه امضاء -3
 .نباشدترجیحا صاحبین حساب با حساب خزانه مشترک -4
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 انتخابات * *
رای  تصمیمات و لیکنو می کندرسمیت پیدا  صاحبان رای نیمی از بیش ازبا حضور جلسات ناحیه خدماتی  •

 . ادامه می یابد نمایندگان حاضر بیش از نیمی ازحضور با   گیری ها

 .می باشد حق رای  وی دارای نجانشی خدمات عمومی گروه، نماینده نبوددر •

 دارد.نحق رای  گرداننده اداری •

 تا در دستور کار قرار ایید،تبه غیر از عضو پیشنهاد دهنده   نفر           توسط  کلیه پیشنهادات بایستی •

 گیرد

 کفایتنصف بعالوه یک انجمن واضح و آشکار است رای به تعداد  آن با اصول خوانی تصمیماتی که هم جهت •

از موعد مقرر به رای حداقل دو سوم  شیاصالح اساسنامه پ ای رییتغ ولیکن محسوب  شوراجدان و کرده و

 است . ازمندین یصاحبان را

با (       غیبت بیش از) می توان بعلت عدم پاسخگویی، عدم مسئولیت پذیری و یا  خدمتگزاران ناحیه را •

خدمتگزار جایگزین موکول به جلسه آتی شورا می  انتخاب کنیول د،نمو برکنار صاحبان رایرای دوسوم 

 باشد .

 سپس و کنند. رای اعتماد خدمت اب  ( دوره متوالی           حداکثر) توانند  میخدمتگزاران ناحیه  •

 خدمت نمایند. ،در ناحیه  یک دوره  یک ساله نمی توانند 

                                         روزدر  ......  هر ........ هیناح یجلسات ادار وبل از برگزاری شورا ........... ق گردانندهجانشین جلسه  •

 می گرددبرگزار............ تراز ناحیه هر........... و 

 : برگزار می شود بشرح زیر ناحیه از منشی درخواست کتبی با جلسات اضطراری ناحیه  •
 

 خدمات عمومی نمایندگانیک سوم از  -الف                  

 خدمتگزاران یک دوم از -ب                  

 ازخدمتگزاران چهارمبه همراه یک از نمایندگان  یک پنجم-ج                  
 

  را تا قابلیت طرح مجدد ،بگذرد 0000مدت0000000 در صورتی که پیشنهاد تایید شده رای نیاورد، باید  •

    . داشته باشد

 می گردد .  محسوب  کاملعنوان یک دوره ه ب ،  نصف یک دوره خدمتیخدمت بیشتر از  •

جانشین گرداننده با هماهنگی مسئولین  اداری عهده  ه بمسئولیت های خدماتی در نبود خدمتگزاران انجام  •

 می باشد
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 شماره های ماندگار و تنخواه  

 های گمنام ایران خدماتی انجمن الکلی            ناحیه 

 شماره ماندگار تنخواه نوع خدمت

   گرداننده اداری

   جانشین اداری

   منشی

   خزانه دار

 مسئولین کمیته های خدماتی

   

   

   

   

   

   

   
 خدماتینمایندگان ناحیه 

 الکلی های گمنام ایران خدمات عمومیاعزامی به شورای 
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 ختار خدماتی ناحیه سا

 نمایندگان خدمات عمومی گروه ها 

 ایران انجمن الکلی های گمنام       شورای خدماتی ناحیه

 ایران

 مسئولین کمیته های خدماتی مسئولین اداری

 الکلی های گمنام ایران انجمن اعزامی به شورای خدمات عمومی نمایندگان ناحیه

 منشی 

 جانشین گرداننده

 گرداننده 

 

 خزانه دار  
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 اصالحات 
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