
 

 1صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2صفحه 

 

 

 
 

 الکلی های گمنام ایرانانجمن ی مخدمات عموشورای 
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 خدمتگزارانی  مسئولیت هاشرایط و 

 : شرایط

 سال هوشیاری.  هشت   داشتن حداقل  •

 بجز نمایندگان نواحی خدماتی الکلی های گمنام ایران عمومیخدمات  شورای در داشتن حداقل تجربه یک دوره خدمت •

 .آگاهی، تعهد و مسئولیت پذیری •

 انجمن  ثبا سه میرا آشنایی •

 

 
 

 : مسئولیت ها

  شورا جلسه صورت تنظیم در تصرف و دخل از پرهیز و شورا صحن رویدادهای با منشی توسط تنظیمی جلسه صورت تطبیق •

 از مسئله اصلی و مورد بحث. شوراحفظ نظم و جلوگیری از انحراف  •

 . خدمتگزارانپاسخ دادن به امتناع از  ودخالت در موضوعات  پرهیز از •

 وتمام اصول درآن رعایت شود. حفظاصلی  موضوعبه نحوی که  شوراتقسیم وقت در   •

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

 کمیته امور مالیبا هماهنگی  تمامی خدمتگزاران شورابررسی بودجه درخواستی  •
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 شرایط و مسئولیت ها ی خدمتگزاران

 شرایط :
 

 سال هوشیاری.  هشت   داشتن حداقل  •

 تعهد و مسئولیت پذیریآگاهی،  •

 انجمن آشنایی با سه میراث •

و نمایندگان  داشتن حداقل تجربه یک دوره خدمت به عنوان یکی از خدمتگزاران شورای خدمات عمومی الکلی های گمنام ایران •

 نواحی خدماتی

 

 مسئولیت ها :

 

 برگزاری جلسات جانشین گرداننده •

 .عمومی خدمات شورای خدمتگزاران تمامی بین هماهنگی ایجاد •

  شورا جلسه صورت تنظیم در تصرف و دخل از پرهیز و شورا صحن رویدادهای با منشی توسط تنظیمی جلسه صورت تطبیق •

 درخواست گرداننده  یا در مواقع غیبت و

کمک به گرداننده جهت حفظ نظم جلسات و جلوگیری از انحراف شورا از مسئله اصلی و مورد بحث و مراجعه به مستندات در  •

 کار و جلوگیری از اتالف وقت.مواقع لزوم جهت سهولت در 

 انجام مسئولیت های گرداننده درنبود وی  •

درخصوص زمان برگزاری جلسات جانشین گرداننده که  هفته  ی قبل و  بعد از اطالع رسانی و تنخواه مناسب  ودریافت  برآورد  •

 جلسات شورا برگزار می شود.

 بار درهرکمیته در دوره ی خدمتی خود کشرکت درجلسات درون کمیته ای کمیته های خدماتی، حداقل ی •

 دریافت درخواست نمایندگان نواحی از منشی شورا و ارجاع به خدمتگزاران مربوطه حداکثر یک هفته بعد از شورا •

 
 

  تبصره :

 شرکت غیرحضوری خدمتگزاران ساکن خارج از استان خراسان رضوی،  

 بالمانع است ، )بجز جانشین گرداننده( در جلسات جانشین گرداننده

 لیکن شرکت  حضوری در تبادل تجارب خدماتی کمک شایانی خواهد نمود . 
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 شرایط و مسئولیت ها ی خدمتگزاران

 : شرایط

 

 .هوشیاری سال  هفت    حداقل داشتن •

و  داشتن حداقل تجربه یک دوره خدمت به عنوان یکی از خدمتگزاران شورای خدمات عمومی الکلی های  گمنام ایران •

 نمایندگان نواحی خدماتی

 تعهد و مسئولیت پذیری آگاهی،  •

 آشنایی با سه میراث انجمن •

 داشتن آگاهی وتجربه در مورد امور بایگانی )ثبت وضبط( صورت جلسات و نامه های مربوطه حتی االمکان  •

 

 
 

 مسئولیت ها :

 

  شورا از بعد هفته دو حداکثر طی انتشارآن و گرداننده هماهنگی و رعایت اصول با شورا رویدادهای با مطابق جلسه صورت تنظیم •

 ( شود حفظ گزارش اصالت که نحوی به) 
و تمامی انتخابات  ، دستور کار برگزاری زمان، اطالع رسانی ) از طریق پیام رسانهای مجازی، تماس تلفنی و پیامکی ( درخصوص •

 جلسات شورا

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

 تحویل به جانشین گرداننده درخواست های نمایندگان و  جمع آوری •

 شورا و ارسال به کمیته بایگانی  سه  وفایل های صوتینگهداری صورتجل •

  شورا،  انجام پذیرایی آماده نمودن فضای برگزاری •

 شورادرجدول اصالحاتدرج تغییرات اساسنامه ی  •

 دریافت گزارش خدمتگزاران شورا جهت درج در دفترچه گزارش خدمتگزاران حداقل یک هفته قبل از برگزاری شورا •
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 شورا خدماتی چهارچوب-4

دمتگزاران مربوطه را نیز انتخاب تا براساس های الزم را   تشکیل وخ هیئتشورای خدمات عمومی الکلی های گمنام ایران بنا به نیاز خدماتی، کمیته های خدماتی و •

 آیین نامه مصوب ومفاد اساسنامه ی شورا ،خدمت نمایند.

 می باشند   ناسب در ابتدای سالوبرآورد ودرخواست تنخواه  م (نداردبرای مواقعی که امکان خدمت رسانی حضوری وجود  ) طرح وبرنامه ینبه تدو موظف خدمتگزاران •

مکمل بودجه با تصویب صاحبان  ردد ولکن در موارد استثنایی  درخواستگونه ای عمل شود که تمام نیازمندی های پست های خدماتی پیش بینی گدر تدوین بودجه به  •

 رای بال مانع است

 هماهنگی گرداننده و کمیته امور مالی در ارائه بودجه و تنخواه تمامی خدمتگزاران ضروری می باشد . •

ق به وب از کمیته امورمالی  بجز در موارد استثنایی ازقبیل خدمات برون شهری ،فاکتور واسنادهزینه ها به کمیته امورمالی تحویل تااز آن طریپس از دریافت تنخواه مص •

 کمیته بایگانی ارسال شود

 د.الکلی های گمنام ایران شکل می گیر عمومی شورای خدمات اعضای دارای حق رای با انتخاب و تاییدکمیته های موقت  •

 مستندات و گزارشات به کمیته بایگانیکلیه  ارسال •

 می باشند خودتمام خدمتگزاران  درتدوین واجرای طرح وبرنامه های خدماتی ،موظف به رعایت مفاد اساسنامه شورا وآیین نامه اجرایی پست خدمتی  •

 صورته ب شورا برگزاری بهملزم   رانافعالیت های خدمتگز جهت هماهنگی وکسب اطالع از اداری ، مسئولینوجود ندارد جلسات حضوری ریبرگزا امکان که شرایطی در •

 می باشند ( شنهادیپ افتیو در یریگ میو تصم یریگ ی) بدون را حضوری غیر

 .شود می انجام معتمدین هیئت توسط بار یک سال دو هر آمارگیری وطرح آموزشی های کارگاه کمیته بارتوسط یک سالی گمنام های الکلی خدماتی ترازشورای •

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

  ،معتمدین به انتخاب اعضای هیئت هیئت از نفر یک ، در صورت داشتن شرایط مربوطه کمیته مسئول مالی، امور مسئول) 

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

  خدمتگزارانشرایط ومسئولیت های  

 شرایط :
 اساسنامه (  9) جدول صفحه داشتن مدت هشیاری طبق  •

 تعهد ومسئولیت پذیریآگاهی،  •

 آشنایی با سه میراث انجمن •

 .خدمت مربوطهداشتن آگاهی در  •

 را یا شورای خدمات عمومی و  در نواحی بعنوان مسئولین اداری یا کمیته های خدماتی یا نمایندگان ناحیه دوره خدمت یکسابقه  حداقل اعضایی که   •

 . به عنوان مسئولین کمیته های خدماتی در شورای خدماتی  ایران داوطلب گردند دارند می توانند

دارند، می  ن اداری، مسئولین کمیته های فرعی و هیئت معتمدین رابه عنوان مسئولی ت در شورای خدمات عمومییک دوره خدم فقط اعضایی که سابقه   •

 معتمدین داوطلب گردند. هیئتاعضای  و گردانندهتوانند به عنوان 

 مسئولیت ها :
 انتخاب اعضاءکمیته بر اساس شرایط آیین نامه  مربوطه و معرفی آنان به شورا •

 خدماتیبرگزاری  جلسات درون کمیته ای متناسب با نیاز  •

 ارسال گزارش ساالنه به کمیته بایگانی •

 ارسال صورتجلسه به کمیته بایگانی مسئول بعدی وسیستم صوت یا لب تاپ و ... ( با  تحویل وتحول کلیه ملزومات  ) اعم از خط ماندگار ، •

 ( ... منشی وبا بایگانی  ) الزامی استمشابه  با شرح وظایف کمیته هاتوسط  برگزاری نشست های هم اندیشی •

  شورای خدمات عمومیشفاف وپاسخگویی به  ارائه گزارش کتبی و •

 تحویل گزارشات کمیته مربوطه به منشی شورا جهت درج در دفترچه گزارشات حداکثر یک هفته قبل از برگزاری جلسه شورا •

 گرداننده ، تراز شورا( نیجانش ،یجلسات)شورا، اضطرار هیدر کل حضور  •

 ( وکمیته کارگاه ها برگزاری هرگونه کارگاه، با هماهنگی کمیته اطالعات عمومی)تهیه مکان •

 تبصره:
بکارگیری کارمند  سایر کمیته ها می باید نیاز به استخدام و معتمدین می تواند بارعایت آیین نامه داخلی کارمند دفتر استخدام نماید و هیئتفقط * 

 .خاص را درشورا مطرح و پس از تصویب صاحبان رای  اقدام نمایند

 .انجام می شود مربوطهتمدین توسط کمیته موقت مع هیئت اصالح اساسنامه شورا وآیین نامه ها ی کمیته های خدماتی و *تدوین و
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 قل نصف به عالوه یک نفر از اعضای دارای  حق رای رسمیت پیدا می کند.شورای خدمات عمومی با حضور حدا -1

 ،دارندحق رای  تمامی خدمتگزاران و نماینده هیئت معتمدین در شورای خدمات عمومی بجز گرداننده-2
  .است  میراث سوم خدماتی بصورت روش انتخاب خدمتگزاران -3

  .قرار می گیرد کار ، به غیر از عضو پیشنهاد دهنده دردستور حاضری از اعضا یک دهم  پیشنهادات پس از تایید-4

 .می کند جهت انتخابات یا تصمیماتی که همخوانی آن با اصول واضح وآشکار است رای  نصف به عالوه یک صاحبان رای ،کفایت-5
 صاحبان رای نیاز است.  حداقل دو سومرای اصالح  پیش از موعد اساسنامه به  جهت جایگزین کردن خدمتگزاران یا تغییر و-6

 پس از آن به  و خدمت نمایند دوره متوالی 2 مسئولین اداری و کمیته های خدماتی  درصورت کسب رای اعتماد می توانند -7

 خدمت گردند داوطلب معتمدین هیئتبجز به عنوان اعضای نمی توانند در شورای خدمات عمومی ایران   یک سالمدت      

 تی در شورای خدمات ادر هیچ پست خدم یک سال شمسیبه مدت معتمدین پس از یک دوره خدمت نمی توانند  هیئتاعضای -8
 نمایند. خدمت عمومی      

 می باشد . یک سال شمسیو برای مسئولین اداری و کمیته های خدماتی  دو سال شمسیمعتمدین  هیئتدوره خدمت در -9
 به علت عدم پاسخگو یی، عدم  نمایندگان نواحی خدماتیخدمتگزاران شورای خدمات عمومی را می توان درصورت درخواست -10

 دو سوم صاحبان رای عزل نمود. جز در  رای با ،جلسه غیر متوالی  3والی یا جلسه مت 2بیش از و یا غیبت در  پذیری مسئولیت      
 فوق نمی توان درخواست عزل آنان را نمود.  موارد      

 عهده هیئت ه تا انتخاب خدمتگزار بعدی ب اداره و پاسخگوییمسئولیت ، و یا انصراف مسئولین کمیته های خدماتیدرصورت عزل -11
 پیشنهادات مطرح و در دستور کار قرار خواهد گرفت . در زمان ارائهخدمتگزاران و پیشنهاد عزل  می باشد معتمدین        

  خدمتی هیچ پستو خدمت شان رها شده تا پایان اعتبار اساسنامه نمی توانند در  انصراف دادهاز خدمت عزل و یا خدمتگزارانی که -12
 گردند. داوطلب      

 شورای خدمات عمومی الکلی های گمنام ایران فقط می  خدماتی و اعضای هیئت معتمدینمسئولین اداری، مسئولین کمیته های -13

 خدمت نمایند .، کمیته های موقت بعالوه یک پست خدماتیتوانند در        
 اداره می  به صورت بسته تشکیل و با صالحدید مسئولین اداری و با تایید صاحبان رای در شرایط خاص جلسات شورای خدمات عمومی-14

 .گردد       

 با  که  برگزار می گردد  آخرین جمعه ماه های فرددر هر دو ماه یک بارشورای خدمات عمومی الکلی های گمنام ایران ،  -15
 . درمواقع نیاز قابل افزایش می باشد اداری تشخیص مسئولین       

 باشد.به عهده کمیته اطالعات عمومی می صاحبان رایپس از تأیید  ،  نانجمبرگزاری سالگردها و همایش های -16
 به منزله یک دوره کامل خدمتی محسوب می گردد. نصف دوره خدمتیخدمت بیشتر از  -17
  .جلسات اضطراری شورای الکلی های گمنام ایران با درخواست کتبی از منشی شورا به سه طریق زیر برگزار می گردد-18

 الف :  یک سوم نمایندگان نواحی خدماتی
 معتمدین و مسئولین اداری و کمیته های خدماتی ( هیئتنیمی از خدمتگزاران شورای خدمات عمومی ) نماینده :     ب 

 معتمدین و مسئولین اداری و کمیته های خدماتی ( هیئتنماینده  ) به همراه یک سوم خدمتگزاران نمایندگان نواحی خدماتی یک هشتم:   ج   
 قبل انجام خواهد گرفت ( ده روز)اطالع رسانی برای برگزاری جلسات اداری و  اضطراری شورا، 

 درزمان انتخابات، سن هوشیاری داوطلبان می باید مطابق با اساسنامه باشد.-19
 . قرار گیردبررسی و تعیین تکلیف مورد  شورامتوالی حداکثر ظرف دو دوره باید پیشنهادات مصوب، -20
 تایید  برایسپس مورد بررسی و تا اولین جلسه شورا در سال خدماتی کمیته امور مالی گرداننده و درخواستی توسط  های بودجه-21

 ارائه می گردد. شورای خدمات عمومیبه        

 صورتی که قابل اجرا نباشند تعیین تکلیف گردند. در و نتیجه در گزارش مسئولین قید گردد مصوبات شورا می باید اجرا و-21
 تهیه و ارائه تا تعیین تکلیف گردند. لیست مصوبات سال های قبل که قابلیت اجرا دارند توسط منشی شورا -23
 .توسط کمیته های ذی ربط الزامی است ( ..دولت و. سازمان های خارج از انجمن ) ارائه مستندات نهادها و-23
 معتمدین در هر یک از کمیته های خدماتی الزامیست . هیئتحضور نمایندگان -24
 طرح مجدد ندارد. قابلیت ) شش ماه ( در صورت عدم تصویب پیشنهادات، حداقل تا سه دوره متوالی شورا-25
 تمامی خدمات قبلی می باشد.انتخاب و رای آوردن در شورای خدمات عمومی الکلی های گمنام ایران به منزله انصراف از -26
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 خدماتی  ساختار 
 

 تبصره

 شرایط تشکیل ناحیه جدید:

 درخواست نواحی جدید را گرداننده  پس از استناد به آیین نامه تشکیل نواحی

 ) پیوست اساسنامه ( جهت بررسی تعداد گروه ها، منابع مالی، نشریات، 

 .بعد مسافت ،اختالفات زبانی و ... دریافت می نماید 
 

 مسئولین اداری
 به ریالتنخواه  سن هوشیاری شماره ماندگار عنوان 

 ** سال   8  گرداننده

  سال   8  جانشین گرداننده

  سال   7 09156727283 منشی 

 مسئولین کمیته های خدماتی و هیئت معتمدین 
 به ریالتنخواه  سن هوشیاری شماره ماندگار عنوان 

  سال   10 **** مالی امور کمیته

  سال   10 09153037892 کمیته اطالعات عمومی

  سال   8 09157591056 کمیته بایگانی 

  سال   8 09150804740 کمیته پیام رسانی به مراکز اصالحی و درمانی

  سال   8 09156053637 کمیته ترجمه ، چاپ و ویراستاری نشریات 

  سال   8 09153750890 کمیته توزیع و فروش نشریات  

  سال   8 09156606455 کمیته ثبت آدرس و اطالعات گروه ها

  سال   8 09150409002 کمیته کارگاه های آموزشی

  سال   8 09157685383 کمیته مجله  مسیر هوشیاری 

  سال   8 09152585768 انجمنکمیته وبسایت 

  سال   10 09154020398 نفر ( 13اعضای هیئت معتمدین ) 
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 شورای خدمات عموی انجمن الکلی های گمنام ایران

 جدید نواحی تشکیل نامه اجرایی آیین
 جدید ناحیه یک روش های درخواست تشکیل

 ناحیه جدیدی هستند.  و خواستارتشکیل نبوده ای ناحیه هیچ پوشش تحت که آزاد گروه چند نوع اول :

 .  شود تقسیم کوچک تر ناحیه چند یا دو به دارد تمایل گروه هایش رشد موجب به ناحیه یک نوع دوم : 

  یک تشکیل و شده جدا هستند آن عضو حاضر حال در که ای ناحیه از دارند تمایل  که گروه : چندنوع سوم 

 دهند. جدید ناحیه                 

 نوع اول 
 با که را خود جدید ناحیه تشکیل درخواست صورت جلسه و داده جلسه تشکیل فرصت اولین در گروه ها این نمایندگان •

 .  نمایند می ، تهیه است رسیده تصویب به گروه ها نمایندگان رای

به نزدیک ترین ناحیه خدماتی   و شده انتخاب گروه ها نمایندگان توسط ، ناحیه تشکیل موقت نماینده به عنوان نفر یک •

 .  مراجعه می نماید

 برای ، جدید ناحیه اطالعات فرم همراه به را گروه ها های فرم ، مصوبه ی ناحیه و موقت پس از رای گیری درناحیه نماینده  •

 . ماند می خدمات عمومی شورای پاسخ منتظر و کرده ارسال خدمات عمومی شورای منشی

 دوم نوع
 شورای منشی به کتبی صورت به مراتب نماید تصویب را درخواست مربوطه ی اساسنامه طبق  ناحیه شورای چنانچه •

 .گیرد می م انجا عمومی خدمات شورای توسط  ب بند برابر  اقدامات وسایر تحویل عمومی خدمات

 سوم نوع
 نمایند تحویل مربوطه ی ناحیه به راکتبی مراتب جلسه تشکیل با متقاضی های گروه نمایندگان •

 عمومی خدمات شورای منشی به کتبی صورت به ونتیجه گیرد می تصمیم خصوص دراین اساسنامه برابر مربوطه ناحیه •

 .گردید خواهد اقدام اول نوع برابر و اصرار این گروه ها فعلی ناحیه مخالفت صورت در و نماید می تحویل

 شورای خدمات عمومی اقدامات
دریافت درخواست متقاضیان نواحی جدید و بررسی توسط مسئولین اداری و ارجاع به هیئت معتمدین  •

جهت اقدامات مقتضی و سپس ارجاع به صاحبان رای در شورای خدمات عمومی جهت تایید صورت می 

 گیرید.

دوسوم صاحبان رای موافقت داشتند بعد از ارائه گزارش هیئت معتمدین چنانچه شورا  جلسه اولین در •

 و امور اقدام خواهد نمود ریاساسنامه و سا نیجهت تدو یاطالعات عموم تهیکم ناحیه جدید تشکیل و

 درغیر این صورت تا شش ماه بعد  از دستور کار شورا خارج خواهد شد.
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 ناحیه جدید  اطالعات فرم

 ناحیه : حاضر درحال فعال گروه های تعداد - ا

 : ناحیه اعضای تقریبی تعداد -2

 : خدماتی پوشش تتح(  های استان)  استان یا(  شهرها)  شهر - 3

 : خدماتی مرکز شهر - 4

 : ناحیه مرکزی دفتر آدرس -5

 ناحیه گیری شکل و تأسیس تاریخ -6

 ناحیه : تأسیس ابتدای در گروه ها تعداد - 7

 : ناحیه جلسات برگزاری زمان – 8

 : ناحیه خدماتی های کمیته نام –  9

 ( : به ریال ) ناحیه موجود نشریات تقریبی میزان –  10

 ( : ریال به ) ناحیه مالی ذخیره تقریبی میزان - 11

 : ناحیه حاضر حال نماینده تلفن و نام – 12

 : ناحیه حاضر حال نماینده جانشین تلفن و نام – 13

 : اکنون تا ابتدا از ناحیه فعالیت از ای خالصه – 14

 تبصره : حتی االمکان اطالعات فوق از مستندات موجود در کمیته های خدماتی شورا استخراج و مورد استفاده قرار گیرد. 

 فرم اطالعات گروه هایی که تمایل به تشکیل ناحیه جدید دارند
نام  ردیف

 گروه

تاریخ 

تاسیس 

 گروه

تعداد  شهر

تقریبی 

 اعضاء

ساعت 

 جلسه

روزهای 

 جلسه

 نام نماینده  ادرس جلسه

 و تلفن تماس

نام جانشین 

نمانیده و تلفن 

 تماس

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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 است منشی شورادرج تغییرات اساسنامه شورا واین آیین نامه درجدول اصالحات بعهده  : نکته

 

 

 

 

 

 اصالحات 

 توضیحات مصوبه موضوع  تاریخ  ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     


