
:موضوع کارگاه 

خدمت موثرو باید،نبایدهای

H&Iکمیته 



چشم انداز

وم ما امیدواریم با برگزاری این کارگاه و کمک شما مشکالت  مجوکجو و اکدا   

امر پیام رسانی برطرف گروو وخدمتگزارور واعضائ H&Iخدما  بین کمیته 

ته سکن   اعضای انجمن معتاوان گمنام ایران بیش از پیش و منسجم ار از گذش

پنجم و قدم ووازوهم خجو را با ازخجوگذشتگی به معکر  اوکرا ورروروه و   

.روز به روز انجمن ما خجشنام ار از گذشته به کار خجو اوامه وهد



فروانیساوگی ور گفتار ور کنار 

واشتن عملالرو ور خدم  و عشق بتشرط

و اعتماو اعضاءباور احترام به ارزش قائل شدن و 

ابلیغبر اساس واذبه باشد نه خدم  

(کیفی  خدم )خدم  ور هر نجع و به اندازه اجان

خدمت مؤثر



انومثب  برای خجو و ویگر خدمتگزاربرای ایجاو فضای امن اتش 

متالبرانهپرهیز از االروی ، خجو محجری و صدور حالم 

اصلیاتش برای پیشبرو هدف 

بجونو پاسخگج کمیته گزارش شفاف به ارائه 

خدمت مؤثر



با کمیتههمراه بجون خدمتگزار 

کرونفالر ومعی 

پاسخ گجئی به نیازها و پیشنهاوهای اعضاء

خدمت مؤثر



ز  برخی ا. شیجه های گجناگجنی برای سم زوایی معتاوان ووجو وارو
م انجمن معتاوان گمنا. شیجه ها ، استفاوه از وارو را شامل می شجو

عقیده ای ور مجرو شیجه های  
.سم زوایی ندارو
یک برنامه  NAمی اجاند ، به ساوگی بیان کند کهH&Iیک عضج پانل 

پرهیز کامل از هر نجع ماوه مخدر اس  ، اما هیچ یک از اعضا نباید
شخصی را که ور حال  

.  کندسم زوایی اس  به عدم اجوه به روش سم زوایی رن مرکز اشجیق
ی کنیم ،  ما کاری با قجانین یا شیجه های مرکزی که ور رن پیام رسانی م

(26ک ه ص )نداریم 

:خاطر نشان می شویم 



نکته مهم
ورمراکز سم زوایی به خاطر واشته باشید کهH&Iهنگام انجام کار 

هبجوی معتاوانی که با رنها سر و کار وارید ور ابتدایی ارین مرحله ب

هستند

میشجو فرم  پانل برای برگزاری ولسه ور مراکز سم زوایی پیش نهاو

ور نظر NAزمانی را حتما برای بحث مختصر و یا سجاالای ور مجرو 

بگیرید



صرف نظراز فرمتی که مجرو استفاوه قرا میدهید

ه را به یک مرحله پرسش و پاسخ میتجاند زمانی نزویک به پایان ولس

وهیدخجو اختصاص 

مایل که با این روش سخنرانان میتجانند به شعله ور شدن ورقه امید و ا

ممالن اس  

ور طجل ولسه بجوجو رمده باشد وامن بزنند

(37ک ه ص )

:مهم است که 



در نظرداشته باشید
ی  در اول هر جلسه به روشنی انجمن معتادان گمنام و خط و مش خود را معرف

میکنیم
(خواندن اطالعیه در پم فلت گرداننده و توضیح در باره آن)

در اول هر جلسه از ندادن و نگرفتن هدیه ، نامه وشماره تلفن به روشنی
صحبت میکنیم

(توسط سرگروه)
نیددرمشارکت و تجربه دادن به سوالها از به هیچ وجه با تعصب برخورد نک

(امکان توهین به انجمن و اصول برنامه از طرف بیماری وجود دارد)
تنها راه نیستNAبه خاطر داشته باشید که 

(برنامه به ما جواب داده و قرار نیست همه این را درک کنند)



یکی از چالش های اصلی در مراکز 

:از شما سجال میشجو که

پزشک من را اح  ورمان وارویی قرار واوه من پاک هستم؟

هر گاه با این سجا ل مجاوه شدید قضاو  نالرون ما اهمی  وارو

ما ور مجقعیتی قرار نداریم که وارو این بحث شجیم10و8طبق سن  

فقط میتجانیم به ان ها بگجییم که باز هم به ولسا  باز گروند

ور ولسا  از انها استقبال میگروو و کتاب پایه را بخجانند

ہاعضای پانل نباید به انها بگجیند که مصرف وارو را قطع نمایند

(    28و 27ک ه ص )ما پزشک نیستیم         



:نکته 

نتیجه صحب  ورباره گذشته واافاقا  افتاوه ناچیز اس  

اما مشارک  صاوقانه احساسا  و به اصجیر کشیدن خجو واقعی مراحل 

احجل رگاهی ودیدی که به وس  روروه ایم و غیره

پیش رونده پیام قدرامند بهبجوی و این حقیق  را که بیماری ما 

قابل عتج و کشنده اس  را بیان کنیدغیر 

(20ک ه ص )



باید نباید مراکز میان مدت و بلند مدت

هیچ گجنه رابطه با خانجاوها نداریم و ور صجر  هرگجنه سجال از

و اطتع رسانی را H&Iطرف خانجاوها شماره های ماندگار کمیته 

میدهیم

ما هیچ گجنه رابطه مالی با مرکز نداریم

ور زمان ولسه به شخص خاصی اجوه نمیالنیم

 ور مراکز نه راهنما میشجیم و نه رهجج



به هیچ عنجان از فرم  مشارک  رزاو استفاوه نمی کنیم

ازبزرگ نمایی و زیاوه گجیی خجوواری نمایید

هیچ ورباره مد  بستری و چگجنگی سم زوایی انجمن معتاوان گمنام

نظری ندارو

...(من را بیشتر نگه واشتن ، من اا کی باید اینجا بمانم و)

باید نباید مراکز میان مدت و بلند مدت



باید نباید مراکز میان مدت و بلند مدت

زمان برگزاری ولسا  را یک ساع  بیشتر ور نظر نگیرید

(نداین قبیل معتاوان ور حال  خماری وسمی و عدم امرکز هجاس و پرش افالار هست)

اوان حاضر اعضای پانل نیاز وارند ور باره گذشته خجو صحب  کننداا معت

قاور به ورک و همدلی باشند
ب  اعضائ پیام رسان باید قاور باشند که ور مجرو ووران مصرف خجو بدون اغراق صح

کنند

نماینداعضای پانل باید چگجنگی وقایع ور مراحل اول بهبجوی خجو را مشارک 



باید نباید مراکز میان مدت و بلند مدت
اعضا حتما باید رمجزشهای الزم را ویده باشند

(ورباره این باید نباید ها رگاهی واشته باشند)
.راس ساع  مقررولج مرکز حاضر شجید

(نه زووار و نه ویرار)
نمیالینمقبل و بعد از ولسه ور ، ورفتر مدیری  با محجطه مرکز اجقف طجالنی

اعضا باید اا حدووی از مفاو افاهم نامه مراکز مطلع باشند
...(چند ولسه ور هفته یا ماه ، ساع  برگزاری ولسا  و)

مقبل و بعد از پیام رسانی از رفتارهای معتاوگجنه ودا خجواری میالنی
... (کشیدن سیگار ور محجطه ، نشستن رو وو پا یا بر روی ومپایی و)


