
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فتار گپیش
 

 با سالم و احترام فراوان خدمت اعضاء محترم انجمن معتادان گمنام ایران 
 

 H&Iهای فرعی در سطح شورای منطقه ایران شکل گرفته تا به کمیته H&Iکمیته فرعی 
نواحی متناسب با نیازشان خدمت رسانی کند و خداوند را شاکریم که ما را یاری نموده  

 تا بتوانیم خدمتی شایسته به انجمن معتادان گمنام ارائه نماییم.
یا شرایطی که مطمئن نیستند  H&Iواالتی دربارۀ خدمات ئبسیاری از اوقات نواحی با س

کنند. این  شورای منطقه ایران مراجعه می  H&Iچگونه با آن مواجه شوند به کمیته فرعی  
همان جایی است که سودمندی فعالیت کمیته فرعی شورای منطقه ایران به عنوان محل  

 های فرعی نواحی در ارائه تجربیاتشان نتیجه ای مطلوب در بر دارد."ادغام" کمیته
ایران جهت  های شورای منطقهها و زندانپس از دریافت نیاز نواحی کمیته بیمارستان 

اقدام به  H&Iسازی و تبادل تجربیات خدمتگزاران کمیته ادغام منابع، هم سطح 
 واالتی از خدمتگزاران نواحی نموده است.ئآوری سجمع 

تمامی مطالب این دفترچه حاصل تجارب ارزشمند نواحی شورای منطقه ایران و  
 باشد.همچنین برگرفته از نشریات تایید شده انجمن معتادان گمنام می

های انجمن ها و زندان دانیم که از همه خدمتگزاران کمیته بیمارستان برخود وظیفه می 
 اند تشکر نمائیم.معتادان گمنام که ما را در انجام این امر یاری نموده

 
 
 

 با سپاس                                        
 ایرانهای شورای منطقه ها و زندانکمیته بیمارستان
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 بخش اول:

 
 
 

 آشنایی با کمیته
 (H&I) هاها و زندانبیمارستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رساندن پیام بهبودی ما به هر معتادی است که حضورش  H&Iهدف نهایی فعالیت 

محدود شده است. اگر قرار است این کار را انجام دهیم  NAدر جلسات معمول 

از  NAقوی و محکم با حمایت و پشتیبانی جامعه محلی  H&Iیک کمیته فرعی 

 باالترین اهمیت برخوردار است.

 ها(زندانها و راهنمای بیمارستاناز کتاب  51صفحه )
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 (H&Iها)ها و زندانبیمارستانخدمات کمیته 
 

 مراکز درمانی: 
 

 گیرند.مراکزی که معتادان جهت قطع مصرف تحت درمان قرار می 
 

 روز 28مدت: تا مراکز درمان کوتاه                                                 

 روز 28مراکز درمان بلند مدت: بیش از                                                  

 
 ها:مراکز تادیبی و زندان

 

 مراکزی که معتادان در حال تحمل محکومیت خود نیز هستند.
 

 شوند.سال نگهداری می مراکز کوتاه مدت: کمتر از یک                                                

                                    مراکز بلند مدت: بیش از یک سال اقامت دارند.                                                

 

 :های ویژه مجرمان روانیو زندانروانی های بیمارستان 
 

 دارند.مراکزی که معتادان آنجا همراه با اعتیادشان مشکالت عاطفی و روانی هم 
باید   H&Iرسانی به چنین مراکزی، خدمتی حساس است و فقط اعضاء با تجربۀ پیام 

 برای حضور در این مراکز انتخاب گردند.
 

 انی: رسپیام های روش 
 

  H&Iاعزام پانل  -الف 
 ارائه نشریات تائید شده -ب 

 
 

 ها شامل این مکان

 

 ها شامل این مکان

 

 ها شامل این مکان
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 : H&Iنحوه خدمت در  
 
 بهبودی شخصی .1
 دانش و آگاهی مورد نیاز .2

 H&Iالف: آشنایی با بایدها و نبایدهای                                       
 H&Iب: آشنایی با نشریات مورد نیاز                                       
 ج: آشنایی با اساسنامه سطوح خدماتی                                       
 نامهد: آشنایی با تفاهم                                      
 رسانیواالت پیش روی پیامئها و س: آشنایی با چالشـه                                      

و خدمت کردن در کمیته H&I ی ، حضور در کارگاه خدماتH&Iموارد فوق را از طریق مطالعه، گفتگو با دیگر اعضاء  نکته:
H&I آوریم.بدست می 

 مسئولیت پذیریتعهد و  .3
 پاسخگویی، ارائه گزارش موثر  .4
 حفظ روحیه خدمت تحت هر شرایطی .5

 

 :ها در مراکزانواع فرمت 
 
 
 

 
 

 : فرمت
 H&Iای است برای برگزاری جلسه طریقه

، ما سیستم پانل را به عنوان موثرترین روش  H&Iها تجربه با انواع جلسات  بعد از سال
 کنیم. )اعزام پانل(توصیه می

 ها(ها و زندان راهنمای بیمارستان  تاب ک  51صفحه ) 
 
 
 
 
 

 جلسه سخنرانی  •
 رسانیپانل پیام  •
 دارجلسه موضوع  •

 خوانیجلسه نشریه •
 جلسه مطالعه قدم •
 جلسه پرسش و پاسخ  •
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 :نکات مهم برای انتخاب فرمت برگزاری
 

باشد چون هر مرکز قوانین خاص خود را پیشنهاد میها به صورت این دستورالعمل ✓
 دارد.

 . استترین نکته رعایت سنت پنجم در انتخاب دستور جلسه مهم ✓
باشد، مگر در مد نظر است، بسته بودن جلسات می H&Iآنچه در همگی جلسات  ✓

 موارد خاص که مسئول پانل صالح بداند.
 به راحتی رسانده شود. NAها باید شرایطی را فراهم آورد تا پیام بهبودی فرمت  ✓
 میانگین اقامت اعضاء هنگام انتخاب فرمت باید مد نظر قرار بگیرد.  ✓
 توان به صورت هفتگی تغییر داد.فرمت را می ✓
در انتخاب فرمت مسئله مهم این است که آیا افراد در حال مصرف دارو هستند یا  ✓

 تر است(فرمت سخنران و پانل مناسب ،افراد تحت درمان دارویی خیر؟ )در مورد
باشد و امکان برگزاری جلسات هفتگی نیست، اگر جلسات به صورت ماهانه می ✓

 تر است.اعزام پانل مناسب 
    

 جلسه سخنرانی:  
 برای مراکز بلند مدت و کوتاه مدت مناسب است. 

ها و گذارند. برخی ویژگیمشارکت مییک یا چند عضو تجربه، نیرو و امید خود را به 
کنند. مشارکت صادقانه، را بیان می NAهای بیماری و همین طور بهبودی در نشانه

تصویری از خود، مراحل تحول )نقاط عطف در زندگی( و آگاهی جدید و ... را در غالب  
 کنند.پیام بهبودی بیان می

 

 انی:رسپیام پانل 
 . است مناسب مدت کوتاه و مدت بلند مراکز برای

این فرمت شبیه فرمت سخنرانی است با این تفاوت که هریک از اعضاء پانل به یک 
بدین ترتیب عناوین و موضوعات از قبل انتخاب  پردازد.می NAجنبه از بهبودی در 

 شود.می
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 دار:جلسه موضوع

 بلند مدت مناسب است. برای مراکز

دهد که حاضران در بحث شرکت کنند. این فرمت با مشارکت این نوع فرمت اجازه می
 آزاد تفاوت دارد. 

کنند تا فضای بهبودی در جلسه فراهم گردد و یک یا دو عضو پانل اول مشارکت می
یک عضو دیگر را برای ورود به بحث در زمانی که گفتگوها از مسیر بهبودی از اعتیاد  

 داریم.ه نگه میفاصله گرفته آماد
 سنت انتخاب شوند. 12قدم و  12موضوعات باید با دقت و با در نظر گرفتن 

با معتادانی سر و کار داریم که معموال هیچ  H&Iدر نظر داشته باشید ما در جلسات 
 ای از بهبودی ندارند و موضوعات انتخابی باید بنا بر نیاز اعضا باشد.تجربه 

 

 جلسه نشریه خوانی: 
 برای مراکز بلند مدت و کوتاه مدت مناسب است. 

شود، دست به دست کردن قسمتی از کتاب پایه یا نشریات تائید شده خوانده می
 کتاب در صورت تمایل هر عضو راه مناسبی برای فعال کردن افراد در گفتگو است.

 
 جلسه پرسش و پاسخ: 

دهد که در مورد آن کسانی میواالت و یا موضوعات را به ئاین فرمت فرصت طرح س
 احساس ترس یا شرم دارند )به ویژه در مراکز نوجوانان مورد استقبال است(

 دهند. اندازند و اعضاء پانل به آنها پاسخ می واالت را نوشته و در سبدی می ئحاضران س
 پردازد. وال بعدی میئاگر موضوعی متناسب با جلسه نباشد، گرداننده به س

 

 دم: جلسه مطالعه ق
 برای مراکز بلند مدت مناسب است.

ها را خوانده و سپس درباره کتاب پایه و یا نشریات تایید شده انجمن در رابطه با قدم
 گیرد.آن گفتگو صورت می

 ها آشنایی داشته باشند.مهم است که اعضاء پانل با قدم



6 
 

 د؟ شواستفاده نمی H&Iچرا از فرمت مشارکت آزاد در کمیته 
 باشد. H&Iباید کنترل جلسه در دست اعضاء پانل  ✓
 را برسانند. NAباید پیام بهبودی  H&Iاعضای پانل  ✓
 حفظ فضای بهبودی است. H&Iمسئولیت اعضای پانل  ✓
 مناسب نباشد. H&Iآید برای یک جلسه ممکن است فضایی که بوجود می ✓
هدایت آن با مشکل  شود که جلسه دچار هرج و مرج شده و  بیشتر اوقات باعث می  ✓

 مواجه شود.
 رسانی: چند رهنمود کلی در مورد فرمت جلسات پیام 

های جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص  علیرغم هر فرمتی می توان زمانی را در انت ✓
 داد.

واالت از بکار ئهنگام پاسخگویی، سنت دهم باید مدام مد نظر قرار گیرد و در مورد س ✓
 در این مورد ندارم" تردیدی به خود راه ندهیم.بردن جملۀ: "متاسفم، تجربه ای 

واالت را نداریم ولی همواره باید پذیرش و عالقه خود  ئعلیرغم اینکه ما پاسخ همۀ س ✓
های ما کارسازتر  وال را می پرسد انتقال دهیم و این از پاسخ ئرا به شخصی که س

 است.
ران مصرف اجتناب وقتی که داخل مرکز هستید سعی کنید از برگشتن به رفتارهای دو ✓

 کنید.
 رسانی:نکات مهم در پیام 

را در اولین روز ترخیص از مرکز مورد تاکید  NAاهمیت حضور منظم در یک جلسه  ✓
 قرار دهید.

به اهمیت نشریات، راهنما، خدمت، حضور منظم در جلسات بعد از خروج از مرکز  ✓
 تاکید کنید.

 ه دهید.جلسه را راس ساعت آغاز و در ساعت تعیین شده خاتم ✓
 چیست. H&Iبه طور خالصه در فرمت جلسه توضیح دهید که  ✓
ها به وضوح بیان کنید که معتادان گمنام از هر مرکز تادیبی و درمانی و سایر انجمن  ✓

 جداست. 
صرف نظر از هر نوع ماده مصرفی در اختیار همۀ   NAتاکید کنید که بهبودی در  ✓

 معتادان است.
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 بخش دوم:
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 االت متداولئوس
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 :آمادگی
 

 :مقدمه
واالتی مواجه ئهمانگونه که در بدو ورود به انجمن معتادان گمنام در مسیر بهبودی با س

حله سالمت از آن مر ، کمک اعضاء و پس از تجربه الزم به  NAشدیم که با کمک نشریات
بروز   H&Iای در خدمت نیز از آنجا که همیشه مسائل تازه  رسانیگذشتیم در مسیر پیام 

داشته   H&Iنماید الزم است که همواره آگاهی و آمادگی مناسب را نسبت به خدمات  می
مسئولیت خود در قبال انجمن معتادان  NAکند تا اعضای باشیم. این کار کمک می
شان نسبت به معتادی که هنوز در عذاب است به انجام گمنام را در کنار مسئولیت

 برسانند.
 

 :االت همدردانئوس
 
  برویم؟ NAتوانیم هر زمان که خواستیم به جلسات آیا می -1

. حضور  باز است ،داردبه قطع مصرف تمایل به روی هر معتادی که  NAدرب جلسات 
 بخشد.در جلسات به پاکی و بهبودی ما استحکام میمرتب 

 تواند در بهبودی من داشته باشد؟؟ چه نقشی میراهنما چه کسی است -2

ما به او جهت دریافت کمک در برنامه بهبودی  عضوی با تجربه است که NAراهنما در 
 .  بهبودی استفرآیند  از راهنما و رهجو یک بخش حیاتی کنیم. رابطه میخود مراجعه 

 توانید راهنمای من شوید؟آیا شما می -3

انجمـن  رسـانانپیام ،و تعهدات مندرج در تفـاهم نامـه H&Iکمیته طبق شرح وظایف 
مراکـز داخـل ختصاصی، تماس شخصی بـا همـدردان درمعتادان گمنام حق مصاحبه ا

 .ندرا ندارتادیبی 
 من پس از خروج از مرکز تنها هستم چگونه در تنهایی پاک بمانم؟ -4

یم، اما اعضایی اهبسیاری از ما در بدو ورود به انجمن معتادان گمنام این احساس را داشت
بودند که تمایل داشتند به ما کمک کنند، ما به صورت مرتب در جلسات شرکت کردیم،  

معرفی کردیم، بعد از اتمام جلسه با دیگر اعضا آشنا شدیم، تلفن رد و معتاد  خودمان را  
کردیم و به  ازده گانه را به صورت روزانه کارهای دوبدل کردیم، راهنما گرفتیم و قدم

 ن سخت نگرفتیم.خودما
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تفاوت هستم. چکار کنم اما بی شرکت میکنید که شما برگزار می H&Iرسانی من در جلسات پیام -5
 کنم؟

ع شود، موضاکامی ما در بهبودی میاز هر چیز دیگر باعث ن بیش تنها مسئله ای که
سه اصل ضروری روحانی:   لگی نسبت به اصول روحانی است.صحوتفاوتی و بی بی

به سالمت به راه  اما با در دست داشتن اینه باشد.صداقت، روشن بینی و تمایل می
 .یماهشدراست وارد 

 شود؟ ام حفظ می چگونه در جلسات گمنامی -6

مان جای امن بوده و تحت تاثیر هیچ عامل خارجی نباشد. ما مایلیم که محل بهبودی
یزی را که چبینید یا هر کنیم که هر کسی را که اینجا میمان یادآوری میدر جلسات  ما

 در بیرون از جلسه بازگو نکنید.باقی بگذارید و  ، در همین مکاندشنویدر اینجا می
دوست دارم پاک  اما توانم برگردمنمی ام ومن پس از مدتی پاک بودن، دچار مصرف مجدد شده -7

 چکار کنم؟. باشم

مهم است که بدانیم باید هرچه زودتر خود را به جلسات برسانیم. در غیر این صورت 
ای که بازگشت از آن دیگر ممکن است فقط چند ماه، چند روز یا چند ساعت از نقطه
کنیم که داریم و اقرار میمی  ممکن نیست، بیشتر فاصله نداشته باشیم. ما قدم اول را بر

در مقابل اعتیادمان عاجزیم و زندگی مان غیر قابل اداره شده است. پس از مدتی آهسته 
شود و شروع به بدست آوردن اعتماد به نفس از دست رفته خود آهسته اوضاع بهتر می

 نیم.ماشویم و پاک می کنیم. اگر به شرکت در جلسات ادامه دهیم، سرانجام پاک می می
 چکار کنم که بیرون از اینجا )مرکز( پاک بمانم؟ -8

( در کنداول جلسه، بیماری استراحت نمی رویم )بعد از خروج از مرکز به یک جلسه می
کنیم در جلسه خدمتی کنیم، سعی میکنیم، مشارکت میجلسه خود را معتاد معرفی می

کنیم. بعد از رکت میکنیم و در دعای آرامش شانجام دهیم و تا آخر جلسه صبر می 
گیریم می  کنیم، راهنماگیریم، شماره تماس رد و بدل می جلسه با دیگر اعضا ارتباط می 

شویم، روبرو می خود زندگی روزمره چه زودتر با مسائل کنیم. هرها را شروع میو قدم
 کنیم.پذیریم و برنامه را بر پایه فقط برای امروز دنبال میهای خود را میمسئولیت

 و به بهبودی روی آورد؟ هتوان از بیماری اعتیاد نجات پیدا کردچگونه می -9

پس از پیوستن به انجمن معتادان گمنام متوجه شدیم که ما افرادی بیمار هستیم و از 
با به کارگیری اصول برنامه و شرکت ای ندارد.  ایم که عالج شناخته شدهبرده  رنج  یبیماری
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ای از فعالیت باز داشت و پس از  توان آن را در نقطهبه هر حال میمرتب در جلسات 
 آن امکان بهبودی هم وجود دارد. 

 توان پاک ماند؟آیا فقط با کارکرد قدم می -10

مخدر است بلکه   هادهرگونه مدر معتادان گمنام ما آموختیم که هدف ما نه تنها پرهیز از  
های دوازده گانه به همراه حضور بهبودی از طریق به کارگیری اصول روحانی نهفته در قدم

مرتب در جلسات بهبودی و ارتباط با دیگر اعضای انجمن میسر است و به تجربه 
 توانیم آن را حفظ کنیم. ان گذاشتن آنچه که داریم میدر میدریافتیم که فقط با 

 پس از ترخیص از مرکز کجا و چگونه راهنما بگیرم؟ -11

است. گفتگو کردن قبل و بعد از جلسه  NAبهترین جا برای جستجوی راهنما جلسات 
کنند، انتخاب راهنما یک تصمیم ی به ما در انتخاب راهنما کمک میبا دوستان بهبود
های فرد به دلمان بنشیند، احساس راحتی را در کنارش  این که صحبت شخصی است و  

ها و معیارهای شخصی ما همخوانی داشته باشد. نکته مهم این داشته باشیم و با مالک
توان یک راهنمای موقت انتخاب کرد و اگر نتوانیم با شخص انتخاب شده است که می

نوان راهنمای خود جهت فرآیند بهبودی کار کنیم از او تشکر کرده و عضوی دیگر را به ع
 کنیم. های دوازده گانه انتخاب میو کارکرد قدم

من به خاطر مصرف مواد مخدر به خود و دیگران صدمات فراوانی زده ام، حال که پاک شده ام  -12
 کنم؟کار احساس گناه و خجالت می کنم، چه 

گناه و افسوس است ایجاد  ای که تحت تسلط احساس ها تحول بزرگی در زندگیقدم
ایم نها صدمه زده آکند و دیگر الزم نیست از کسانی که به می کند. آیندۀ ما تغییر می

مان شود که به انزوایای به ما داده میها، آزادی تازهدوری کنیم. در اثر برداشتن قدم
دیگران  دانیم که دیگر عمدًا باعث بدبختیدهد. در این مرحله ما حداقل میخاتمه می

 .کنیم به جلسات بیایید و پاکی خود را دنبال کنیدبه شما پیشنهاد می شویم.نمی
 کار کنم؟ه چ، باید وقتی که مصرف کننده می بینم وسوسه به سراغم می آید   -13

د، آن را با دیگران آیمان میاغبرای ما بسیار مهم است که وقتی هوس مصرف به سر
کنند، میل به مصرف برای معموال تازه واردان تصور می مشارکت کنیم. عجیب است که 

، با خود فکر دآیمان میبه سراغ هار طبیعی است. وقتی وسوسهمعتادان امری غی
در کارمان است و ممکن نیست که اعضای دیگر بتوانند آن را   کنیم حتما مشکلیمی

گذرد، ما ف میکنند. بسیار مهم است به خاطر داشته باشیم که هوس مصرو کمک  درک  
 دیگر هرگز اجباری به مصرف نداریم. 
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 پاک نگه دارد؟ تواند او رامی عجزهای یک معتاد آیا -14

برای پاک ماندن الزم است که تمامی اصول برنامه را بطور روزانه در زندگی شخصی بکار 
ممکن است سعی کرده باشیم که مدتی از مصرف مواد مخدر و انجام رفتارهای بگیریم.  

ای داشته باشیم در اجباری دیگر پرهیز کنیم و حتی برای مدتی هم بدون اینکه برنامه
رسیم که اعتیادمان درمان نشده به عدًا به این نتیجه میاین کار موفق شویم، ولی ب

  .گرداندمی مان بررا به جای اول تدریج ما
 آیا می توان بدون حضور درجلسات پاک ماند؟  -15

کنند دهد کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت میتجربه گروهی به ما نشان می 
 .مانندپاک می 

 من بی سواد هستم چطوری باید قدم کار کنم؟  -16

یا نوشتن را به عنوان  ممکن است نوشتن برای اعضایی که  قادر به نوشتن نباشند و
توان از طریق  این مینکنند ایجاد محدودیت کند بنابر  قدم انتخاب  12راهی برای کارکرد  

را با استفاده از یک  ها و شنیدن و حضور مرتب در جلسات  کارکرد قدم این قدم  دشهو
های و دیگر سی دی های صوتی کارکرد قدم  راهنما انجام داد قابل ذکر است که سی دی 

 ها قرار دارد. صوتی نشریات جهت استفاده اعضا بر روی  میز نشریات گروه
 انجمن باشد؟ اعضاء غیر از  شخصی باشم ولی راهنمایم NAآیا می توانم که عضو  -17

برنامه انجمن معتادان گمنام عضوی از انجمن معتادان گمنام است که بر یک راهنما در  
، حمایت  کرده و خواستار ایجاد رابطه خاص  قدم انجمن زندگی  12اساس برنامه بهبودی  

 .کننده با رهجوی خود باشد
 کنم ؟ بابت این موضوع چکار است، ام بودهمن خانه مکان مصرف -18

کند. وعده انجمن معتادان گمنام این است که هر کار می NAدانیم که برنامه ما می
ای برای تواند قعط مصرف کند میل و وسوسه را از دست بدهد و راه تازهمعتادی می

را قانع کردکه به جای سعی در تغییر دادن مردم و شرایط    زندگی پیدا کند این برنامه ما
 م.محیط، باید خودمان را تغییر دهی

 باشم؟NA عضو جلسات شما شرکت کنم و من سن خیلی کمی دارم آیا می توانم در -19

هرکس که مایل باشد بدون در نظر  به قطع مصرف است. تنها الزمه عضویت تمایل
 .گرفتن سن مذهب نژاد و جنسیت می تواند به ما بپیوندد
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 باور کنم؟ را NA توانمباورم نسبت به خودم شکسته شده است ،چطور می  -20

شود، چرا که اعتیاد برای ما قسمتی از مراحل به "باور رسیدن" از قبول شواهد ناشی می
دیدیم انکار کنیم، اما اکنون در باعث شده بود که ما حقایق را با آنکه حتی با چشم می

کنیم بینم، باور کنیم در ابتدا ما دریچه افکارمان را باز میمیبازیابی ما قادریم آنچه را که  
کنیم "چیز تازه ای را آزمایش کنیم و به نوعی به خودمان و با روشن بینی سعی می

 . قبوالنیم که احتمال دارد این چیز تازه" به ما کمک کندمی
 

 :االت خانوادهئوس

 تواند ترک کند؟میکند آیا مصرف می مخدر چندین نوع مواد فرزندم -1

اید و یا آن  برای انجمن معتادان گمنام مهم نیست که شما چه چیز و چقدر مصرف کرده
طع مصرف مواد  ه عضویت در این انجمن تمایل به قکنید تنها الزمرا از کجا تهیه می

 مخدر است. 
جلسات شما کمک  دوباره مصرف کرده آیا با پزشک ترک کرده و تحت نظر  بار من چند همسر -2

 پاک شود؟ تواندمی 

انجمن معتادان گمنام هیچ نظری در مورد مصرف دارو به تجویز پزشک ندارد تجربه 
کنند پاک  دهد کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت میگروهی ما نشان می 

 مانند.می
 کنید؟چه روشی را پیشنهاد می  شما چه روشی برای ترک دارید و -3

ای اما انجمن معتادان گمنام هیچ عقیده  گوناگونی برای سم زدایی وجود داردهای  شیوه
در مورد نحوه سم زدایی ندارد انجمن معتادان گمنام یک برنامه پرهیز کامل از هرگونه 

 .ماده مخدر است
 ایی دارید که به ما معرفی کنید؟ ی تایید شدهشما راهنما آیا -4

بهبودی شخصی است و این به خود هر عضو مربوط ای از رابطه راهنما و رهجو جنبه 
تواند راهنمای خوبی برایش باشد، شخصًا کند، میاست تا شخصی را که احساس می

 انتخاب نماید.
توانید شما چگونه می  تواند به جلسات شما بیاید،بخاطر شرایط و موقعیت اجتماعی، بیمار ما نمی -5

 به ما کمک کنید؟

های اجتمـاعی شود تا معتادان بدون ترس از ممانعتاصل اساسی گمنامی باعث می 
برای معتادی که قصـد دارد بـرای اولـین بـار در و قانونی در جلسات شرکت کنند این 
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همچنین گمنامی فضای یکسانی و مساوات را جلسات شرکت کند مسئله مهمی است. 
 کند که هـیچ فـرد یـا شـرایطییجاد میدر جلسات به وجود آورده و این اطمینان را ا

 ،شـودبـه مشـارکت گذاشـته میمعتـادان گمنـام تر از پیام بهبودی که در انجمن مهم
 .نیست

 ا مثل بقیه افراد جامعه به زندگی عادی برگردد؟برد تا بیمار مچقدر زمان می   -6

نسـبت ما معتقدیم که هر چه زودتر با مشکالت اجتماعی خود روبرو شویم بـه همـان 
توانیم تبدیل به اعضای قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع خود شویم. ) تر میسریع

 (18ه فحکتاب پایه ص
 جلسات دیگری هم دارید؟ جلسه قدم چیست؟ ، NAآیا شما غیر از جلسات  -7

 NA ما از ابزاری که معتادان در حال بهبودی به کمک آن  زندگی بدون مواد مخدر را در  
گانه ابزار مثبتی هستند که بهبودی ما را ممکن    12های  قدم  .کنیممی  اند، استفادهآموخته
 اند. ساخته

جلسات  توانیم کمک کنیم که بیمار ما درما چطور می  .دهیدحضور در جلسه را می شما پیشنهاد  -8
 شما شرکت کند؟

و بـه  "معتـاد کیسـت"ختیار گذاشتن آدرس جلسات و نشـریات توانید با در اشما می
اولین قدم را در رابطه بـا آشـنایی بیمارتـان بـا انجمـن  "معتادان گمنام خوش آمدید"

. در عین حال حضور در جلسات معتـادان گمنـام یـک تصـمیم یدمعتادان گمنام بردار
 شخصی است.

 فرزندمان در جلسات شما شرکت کنیم؟یا  توانیم همراه همسر وهم می آیا ما  -9

 شود: جلسات انجمن معتادان گمنام به دو صورت برگزار می
کنند با مواد است که فکر میفقط مختص معتادان یا کسانی که جلسات بسته  -الف 

 .کل دارندمخدر مش
 .جلسات باز که شرکت عموم در آن آزاد است -ب 

 .شرکت کنیدتوانید همراه بیمار خود در جلسات باز انجمن معتادان شما می
 کنید؟شما درجلسات از روان شناس هم استفاده می -10

 NAبرنامه روش  پزشک، مشاور و یا وکیل در استخدام مان نداریم. ،ما روانپزشک .خیر
 از طریق کمک یک معتاد به معتاد دیگر است.

 تواناد درآیاا می .کندکه دارد تحت نظر پزشک دارو مصرف میه دلیل بیماری جسمی بیمار ما ب  -11
 شرکت کند؟ NAجلسات 
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کنیم که در صورت امکان هنگامی که تحت درمان هسـتید در جلسـات ما پیشنهاد می
معتادان دیگری که در جلسات هستند صـحبت کنیـد و معتادان گمنام شرکت کنید. با 

کنید، وقتـی دوره درمـان شـما می ید. دوستانی که در این زمان پیدااز آنها سوال بپرس
 تمام شود جزو حامیان شما خواهند بود.

 کند؟ جلسات شما چه کمکی به معتادان می -12

نمایند، این محیط با خوش آمد اعضای ما محیطی را برای بهبودی در جلسات فراهم می
خوش برخوردی با اعضای شرکت کننده، دوری کردن از هر گونه  گویی گرم و صمیمانه،

ما پیام امید و آزادی از اعتیاد فعال موج  گردد. در جلسات  برگزار می ،نصیحت و ارشاد
ود را توانند مصرف مواد مخدر را قطع کنند، اشتیاق خزند و اینکه همه معتادان میمی

 نسبت به مصرف از دست بدهند و راهی جدید برای زندگی پیدا کنند.
 

 :االت مسئولینئوس
 

 نظر شما در مورد تجویز دارو برای اعضای که بیماری روانی دارند چیست؟   -1

برای درمان وضـعیت  یممکن است در دوره ی از بهبودی به ما توصیه شود از داروهای
سالمت روانی خود اسـتفاده کنـیم، الزم اسـت داروهـا طبـق دسـتورالعمل متخصـین 

 کنیم.های پزشکی مصرف شود، ما خود درمانی نمیمراقبت
ایان گویناد آیا کسی که دارو مصرف می کند از نظر شما پاک است؟ بعضی از اعضاای شاما می  -2

 دهید؟پاک نیستند در این مورد توضیح افراد 

که باید به صورت شخصی با راهنما و نیـروی پاکی، برای هریک از ما، موضوعی است 
هـیچ عقیـده ای در  ،انجمن معتادان گمنام به عنوان یک کـلبرترمان تصمیم بگیریم. 

در حالی  ،توجه ما بر روی بیماری اعتیاد معطوف است .مورد مسایل دارو درمانی ندارد
در جلسـات  هاز معتادان مصـرف کننـدحتی ما  .ه تأکید بر اهمیت پرهیز کامل استک

وباره در جلسات شرکت کنیم دو با تشویق ویژه از آنها درخواست میمی کنیم استقبال 
 نمایند. 

 شود؟ نشریات شما توسط چه کسانی نوشته می -3

کـه پـس از  باشـدتجربیات اعضای انجمن درسراسر دنیـا می NAنشریات  
 گیرد.می گردآوری توسط دفترخدمات جهانی چاپ و در اختیاراعضاء قرار

 چگونه می توانیم برای مرکز درمانی خود نشریات شما را تهیه کنیم؟  -4
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توانیـد بـا دفتـر ما فهرست نشریات را در اختیار شما قرار داده و بـرای تهیـه آنهـا می
 خدمات جهانی شعبه ایران تماس بگیرید.

چه کارهاایی بارای آنهاا انجاام ، دهندمیارجاع  NAبیماران خود را به جلسات  ، وقتی گه مراکز -5
 دهید؟می

با به  شوند وآشنا می NAآنها در جلسات انجمن معتادان گمنام با نحوه و نوع فعالیت 
ای برای زندگی بدون مصرف مواد مخدر معتادان گمنام راه تازهکار گیری اصول انجمن 

 .را پیدا خواهند کرد
 کنند؟انجمن شما چه تضمینی دارد که اعضاء شما دیگر مواد مخدر مصرف نمی  -6

، بنـا بـه تجربـه مـا افتداند اتفاق بیفتد و اتفاق میتولغزش یک واقعیت است و می 
شوند و ما چار لغزش میکنند د  طور روزانه دنبال نمیکسانی که برنامه بهبودی ما را به 

. ما هرگز کسـی گردنددی دوباره به انجمن باز میبینیم که در جستجوی بهبوآنها را می
 ایم که مطابق برنامه معتادان گمنام زندگی کند و بلغزد.  را ندیده

 دهید؟شما چگونه فعالیت خود را گسترش می -7

ایجـاد  هدف اصلی و توسعه پیام  بهبودی با استای پیشبردانجمن معتادان گمنام در ر
در قالـب سـاختار را های خـدماتی مختلفـی فعالیت، خدمات به جامعهارتباط و ارائه 

ها و روابـط عمـومی، بیمارسـتان اطالع رسـانی وکمیته های  دهد.انجام میخدماتی 
ــر مرکــزی  هــای آموزشــی وها، ســایت و آدرس جلســات، کارگاهزنــدان ــه دفت از جمل
 .نمایندتوسعه انجمن فعالیت می هایی خدماتی هستند که درفعالیت

 توانید جلسات قدم دراین مرکز دایر کنید؟آیا برای بیماران ما می -8

نظـر گرفتـه  بـرای مراکـز در های خاصی راها فرمتزندان و هاکمیته فرعی بیمارستان
امـا اگـر آن  ها کارکرد قدم درمراکـز نیسـت،زندان ها ووظیفه کمیته بیمارستان است.

ایـن فرمـت  مرکز شرایط فرمت مطالعه قدم راداشته باشد)مراکز بلنـد مـدت( حتمـا از
 شود.استفاده می
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 :کرونابیماری  شرایط االت مربوط بهئوس
 

 ؟گرددجلسات شما برگزار میکرونا آیا در شرایط وجود بیماری  -1

طبق دستورالعمل مسولین  ،  ها و نهادهای دیگرسازمان   گمنام مانند سایرانجمن معتادان  
تمامی  رعایت    جلسات نباشد با  بازگشاییمنعی بابت    صورتی که  درمربوطه اقدام کرده و  

 نماید.برگزار می را  جلساتهای بهداشتی پروتکل 
 کنند؟رادر جلسات رعایت میهای بهداشتی کلاعضاء انجمن به چه صورت پروت -2

ها، )با استفاده از ماسک، ضدعفونی کردن دست جامعهدیگر افراد  همانند NA ءاعضا
 . کنندهای بهداشتی را رعایت میپروتکل  ها ودستورالعمل دست ندادن، بغل نکردن(

 کنید؟ار میچرا در این شرایط جلسه برگز -3

ــای   ــات بهبوبم NAاعض ــتند و نظور حفظ پاکی نیازمند جلس انجمن معتادان دی هس
گمنام در صــورتی که منع قانونی برای بازگشــایی جلســات نباشــد با رعایت تمامی 

تورالعمل اء فراهم   ها این فرـصتهای بهداـشتی و اجرای پروتکلدـس را برای حـضور اعـض
 .نمایندمی

 آیا از آنها کسی فوت کرده؟ آیا تا کنون کسی از اعضاء شما کرونا گرفته؟ -4

این بیماری مستثنی ابتال به    خطر  د و ازمردم در جامعه هستن  همانند سایرانجمن    اعضاء
 وجود دارد. NAبرای اعضاء نیز یا فوت شدن به این بیماری  احتمال مبتال .نیستند

 کرونا ندارند؟ ،شرکت کننده در جلسه اعضاء دهیداز کجا تشخیص می -5

را  اعضاءدر هنگام برگزاری جلسات؛ ما به تشخیص حال هیچ عضوی نمی پردازیم. اما 
عفونی  و با توزیع ماسک و مایع ضدمی نماییم های بهداشتی ملزم به رعایت پروتکل 

  یم.هداین بیماری را کاهش می و سرایتدرصد ابتال ، کننده
 کنید؟پیشنهاد می خود اعضاءبه را  چه راهکاری برای مقابله با کرونا شما -6

 بر رعایت موارد بهداشتیکند بلکه تاکید  انجمن ما هیچ راهکاری به اعضاءخود ارائه نمی
 .کندکشوری دارد و طبق دستورالعمل ها اقدام می هایو پروتکل 

 کند؟کرونا جلوگیری می ابتال بهگویند مواد مخدر از آیا درست است که می -7

دردی از ما    یافته هستیم و به این درک رسیده ایم که مواد مخدر نه تنهابهبود    ءما اعضا
 .کندت ما را دو چندان میکند بلکه مشکالدوا نمی

 د؟شوآیا جلسات شما همانند گذشته برگزار می -8
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انجمن معتادان گمنام، با توجه بـه شـرایطی کـه  در آن قـرار داریـم و وجـود جلسات 
گردد این بـدین معناسـت های بهداشتی برگزار میدستورالعملبیماری کرونا با رعایت 

ضـد را عد از برگزاری جلسات مکـان جلسـه قبل و بمعتادان گمنام، انجمن اعضای که 
م دسـتکش در و در صـورت لـزورایگـان ماسـک  ءو هنگام ورود اعضـاکنند میعفونی 

 ند.کنرا برگزار میجتماعی جلسات و با رعایت فاصله گذاری ا دهنداختیارشان قرار می
 ؟فعالیتی نداردمراکز  در انیرسپیامبرای  شرایطدر این  انجمن معتادان گمنامچرا  -9

پیشگیری و حفظ    و به منظور  استکشوری    تابع قوانین و مقرراتانجمن معتادان گمنام  
 .                         نمایدمیسالمت اعضاء و جامعه از حضور در مراکز خودداری 

 ؟کنیددر زمان تعطیلی جلسات چگونه پاکی و بهبودی خود را دنبال می -10

 .مطالعه نشریات دوستان بهبودی و از طریق تماس تلفنی با راهنما،
در مراکاز انی رسا پیامدر صورت شیوع مجدد بیماری کرونا، برنامه انجمن معتاادان گمناام بارای  -11

 چیست؟

 مراکز، طبق تفاهم نامه بـادر شرایط بحرانی و شیوع این بیماری با همکاری مسئولین 
و تجـاربی را کـه کسـب  کنیمای مقـیم در مراکـز حمایـت مـیارسال نشریات از اعـض 

 .باشدراهنمای خدماتی ما در هر زمان  تواندمیایم نموده
 

 :سئواالت خدماتی
 

 چیست؟ H&Iمفهوم -1

Hospitals هابه معنی بیمارستان 
  به معنی و )حرف ربط( &

Institutons  )به معنی موسسات )مراکز 
 چگونه شروع به فعالیت کرد؟ کجا و ها برای اولین بار درزندان و هاکمیته بیمارستان -2

ایالت واشنگتن  در واال در زندان واال وسط زندانیان معتادت 1962اولین جلسه درسال
جلسات  هفته شد تاثیر زمان یک جلسه، تبدیل به چند جلسه در به مرور و شد، برگزار
 در  آزادی مشروط گرفتند اعضا از نفر که وقتی چند قوی بود زندان آنقدر در

 شهر سیاتل راه اندازی کردند. در جلسات بهبودی را ،1964و1963سال
 کدام مرکز شروع به فعالیت کرد؟ در چه سالی و ایران در ها درها وزندانکمیته بیمارستان -3
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 سطح شورا در انتخاب یک خدمتگزار با بنا به درخواست رابطین نواحی و 1382سال در
مرکز بـازپروری  در همان سال اولین جلسه را در کمیته شکل گرفت واین  منطقه ایران

مشغول  ناحیه ایران این کمیته تشکیل شده و 31در  تا به امروز و شروع کرد، قرچک را
 باشد.فعالیت می

 چه کسانی دسترسی کامل به جلسات ما را ندارند؟ -4

کسانی که   جوامع درمانی بستری هستند و  مراکز روانی و  درمانی و  مراکز  بیمارانی که در
 ها محکوم به اقامت هستند.زندان ها وبازداشتگاه در
 راه اندازی کنیم؟H&I کجا باید یک جلسه  -5

 H&iتقاضای برگزاری یک جلسه  نگهداری معتادان به انجمن مراجعه و اغلب یک مرکز
برگزاری ها برای پیشنهاد  ها و زندانکمیته فرعی بیمارستان  اما برخی اوقات،  کنند.را می

 کند. مختلف ارتباط برقرار می مراکز جلسه با
 راه اندازی کنیم؟H&Iچگونه باید یک جلسه  -6

رسانی جهت برگزاری  ی اطالعکمیته  با  هازندان  و  های فرعی بیمارستان الزم است کمیته
 هماهنگ باشند.  همدیگر رسانی باجلسه پیام 

 ؟کندمیانی رسپیامچه زمانی این کمیته اقدام به  -7

 یک مرکز  در را هازندان و های کمیته بیمارستانها نیاز به برنامهوقتی که اعضای گروه
ها جهت زندان ها وکمیته فرعی بیمارستان کنند الزم است که بامعتادان احساس می

 انی تماس برقرار کنند. رسپیام برگزاری پانل 
 انی چیست؟رسپیامتعریف  -8

رساندن پیام بهبودی انجمن معتادان گمنام به معتادانی که دسترسی آسان به جلسات 
 انجمن را ندارند.

 تعریف سیستم پانل چیست؟ -9

به نحوه اشـکال مختلـف  را اعضا از نفر انی توسط چندرسپیاماجرای  مدیریت و ایجاد
ها زنـدان ها وهای کمیته بیمارستانفعالیتشکل دادن به  روش کلی و گویندپانل می

گرداننده پانل واعضای پانل(راسیسـتم پانـل  قالب اعزام پانل)هماهنگ کننده پانل، در
 گویند.می

 تعریف  فرمت پانل چیست؟ -10

 کنیم.فرمت پانل طریقی است که ما برای نوع برگزاری جلسه انتخاب می
 شود؟استفاده میانی رسپیاماز چه نشریاتی در  -11
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 لیست آدرس جلسات محلی نشریات، مورد تائید دفتر خدمات جهانی باشد و
 این کمیته چیست؟ علت برگزاری جلسات آموزشی در -12
 بردن سطح آگاهی اعضا باال همسان سازی تجربیات و ✓
 به روز شدن اعضا ✓
 پرورش خدمتگزار ایجاد انگیزه و ✓
 شادابی خدمتگزاران حفظ اتحاد و ✓
 هابرطرف شدن چالش راهکارهای مناسب ورسیدن به  ✓
 ایجاد فضای بهبودی برای گفتگو آزاد ✓
 توانند در این کمیته خدمت کنند؟چه کسانی می -13

 دارد،   را  واضح معتادان گمنام، که تمایل به ارائه تجربه خود  پیام شفاف و  هرکسی با
 باشد.ها مناسب می زندان و هابیمارستان  کمیته برای خدمت در

 انی کنیم؟چرا؟رسپیامتوانیم بدون داشتن تفاهم نامه به مرکزی می آیا -14

 مالقات اولیه را  رسانی تمایل دارد الزم استاگر مرکزی به برگزاری جلسه پیام  .خیر
آن  رسانی دربرگزاری اولین جلسه پیام   قبل از ریزی کنید،برای انجام مقدمات برنامه

مسئولین آن مرکز  جانبه بین نمایندگان انجمن وهمه  الزم است تبادل نظر مرکز
انتظارات طرفین   ی عملکرد مناسب وی شیوههای نهائی درباره توافق  ایجاد پذیرد.

 الزم است که مکتوب گردد.
 بیاموزیم؟ ان اصول اطالع رسانی رارسپیامآیا الزم است به عنوان  -15

به  اصول اطالع رسانی بیاموزد،رسان آگاهی نسبت به الزم است که یک پیام .بله
مسئولین یا افراد غیر معتاد که با آن  با این خاطر که برخورد مناسبی در مواقعی

 خود به نمایش بگذارد. شود ازروبرو می 
 رسانی الزم است؟ها و اطالعها و زندانیک رابط بین کمیته بیمارستان حضور آیا -16

حفظ کـرده و کمیتـه اطـالع رسـانی از  رابه دلیل این که این دو کمیته رابطه خود 
آگاهی داشته باشـد حضـور یـک  H&Iانی کمیته رسپیامها و موانع سد راه چالش

 تواند موثر و پل ارتباطی بین این دو کمیته باشد.رابط می
 مراکز کجاست؟ انی دررسپیام اطالع رسانی و مرز و حد -17

روان پزشـکان،  )پزشـکان، جامعـهآگـاه کـردن عمـوم  فعالیت کمیتاه اطاالع رساانی:
این موضوع که انجمن معتادان گمنام چیست  از...( نیروی انتظامی و و هاایحرفه

 کند.چکار می و
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ها ، رسـاندن ها وزنـدانهدف کمیته بیمارسـتان ها:ها وزندانفعالیت کمیته بیمارستان
انجمـن کـه دسترسـی آسـان بـه جلسـات  به معتـادانی اسـت، NAپیام بهبودی 

 معتادان گمنام را ندارند.
عنوان برگزاری جلسات گروه درماانی  ها بنری باتوانیم جلوی درب ورودی مراکز یا سازمانآیا می -18

 نصب کنیم؟ NAهمکاری  با

رسـانی بایـد از جلسـات پیام مـا در باشـد،می های مـااین کار مغایر باسنت خیر:
تائید آن مرکز را اعالم  عدم وابستگی و جدا خودداری کنیم و NAم عاریت دادن نا

 کنیم.
 انی چیست؟رسپیامو جلسات  NAتفاوت جلسات رسمی   -19

واقعه یا رویدادهایی هستند که در آن معتادان تجربه خود را در   :NAجلسه رسمی 
  گذارند.رابطه با بهبودی و بکارگیری دوازده قدم با یکدیگر در میان می

باشـند، از نوع دیگری که دائم در حال برگزاری می NAجلسات : NAجلسه غیر رسمی 
ای غیر رسمی بین دو دوست، یا در جلسات بزرگ سخنرانی در ناحیـه مانند جلسه

 ها و غیره.ها، یا در مدارس، زندانیا منطقه، یا در همایش
 :H&Iجلسه 

را خیلی  NAقصد دارد بعضی از اصول برنامه  H&Iجلسات یا جلسه معرفی  -الف  
 ساده به حاضران معرفی نماید.

ای که در مرکز با مسئولیت و اختیار کامل  ، جلسهH&Iانی کمیته رسپیامجلسه  -ب 
 باشد. )شروع، پایان، خدمتگزار، فرمت و موضوع(  H&Iهای پانل 
کاماًل به خود متکی  شوند اماجلساتی که درون بیمارستان یا زندان برگزار می  -پ

 نیستند. H&Iهستند و منعی هم برای ورود و خروج ندارند، جلسه 
، یا یک NAشود، یک گروه ها برگزار میها یا زندانجلساتی که در بیمارستان  -ج 

های خدماتی ناحیه با باشد. بلکه خدمتی است که کمیتهنمی NAجلسه بهبودی 
 کند.ها ارائه میو زندان هااستفاده از کمیته فرعی بیمارستان 

 کارگاه:

همانطور که از نام آن مشخص است، رویدادی است که در طی آن عنوان یا طرح  
گیرد. کارگاه، اغلب پس از بروز مسئله یا مشکلی در مشخصی مورد بررسی قرار می 

گردد. )راهنمای جلسه کمیته فرعی که نیاز به بررسی و حل و فصل دارد، برگزار می
H&I ) 
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های: )سخنرانی، ما فقط از فرمت   H&Iرسانی بر اساس کتاب راهنمای  در جلسات پیام  ❖
 ان و پرسش و پاسخ( استفاده رسپیام مطالعه قدم، نشریه خوانی، پانل    موضوع دار،  

 کنیم. می
انتخاب نمایناد. الزم اسات های بلند مدت زندانیان تمایل دارند تا نماینده بین گروه را در زندان -20

 عکس العملی نشان دهیم؟ چه

و  H&Iیک مطلب که ناچاریم درباره اش با آنها مشارکت کنیم، تفاوت یک جلسه 
توانند نماینده بین گروه داشته یا در شورای این که آنها نمی  ،جلسات معمولی است

است.  H&Iناحیه شرکت نمایند و این جلسه که در آن شرکت می کنند یک جلسه 
 ( H&I)راهنمای 

 برگزار کرد؟  انوی به نام روزهای آموزش می تجلسات H&I کمیته آیا در -21

آموزش اعضای انجمن درباره نحوه خدمات کمیته   H&Iهدف از یک روز آموزش 
جهت   NAها است. روزهای آموزش برای آماده کردن اعضای ها و زندانبیمارستان 

مسئولیت کمیته باشد. رساندن پیام به معتادانی که در مراکز مقیم هستند می
است. ضمن   H&Iبرگزاری روزهای آموزش جهت تعلیم دادن اعضا درباره  H&Iفرعی

را در یک مجموعه   NAآموزند که چگونه به شایستگی پیام اعضا می ، ن حضورای
H&I .انتقال دهند 

آیا می تواند جلساات دیگاری باا ناام )ساالگرد، ، انی در مراکزرسپیامبه جز جلسات  H&Iکمیته  -22
 همایش، جلسه باز یا ...( برگزار کند؟

ها مندرج در اساسـنامهطبق شرح وظایف های فرعی کمیتهو  NAسطوح خدماتی 
 بر حسب نیاز تعیین شده خدمتشان را انجام دهند.

هایی را اداره شرح وظایفش پانلهدف و ها بر اساس ها و زندانکمیته بیمارستان
می کند که پیام معتادان گمنام را به معتادانی که اغلب راه دیگـری بـرای شـنیدن 

لگرد، همایش، جلسـه بـاز یـا ... جـزو بنابراین برگزاری سااین پیام ندارند برساند. 
 باشد.ها نمیها و زندانشرح وظایف کمیته بیمارستان

 باشد؟ترین واژه برای خطاب کردن افراد در مراکز چه میمناسب -23

هـایی ماننـد متکـدی، زنـدانی، انی از واژهرـس پیامباید متوجه باشیم که در هنگام 
خـودداری کنـیم. بـا توجـه بـه کتـاب راهنمـای مددجو، دربند، آسیب دیده و ... 

ترین واژه برای خطاب افراد مقـیم در ها، دریافتیم که مناسبها و زندانبیمارستان
 باشد. مراکز، "همدرد و همدردان" می
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انی جازو اختیاارات ایان کمیتاه رسا پیامآیا نحوه حضور یا عادم حضاور همادردان در جلساات  -24
 باشد؟می

ا حتی چگونگی حضور همدردانمان در مراکز، در چـارچوب حضور یا عدم حضور و ی
هرگز هیچگونه طبق تفاهم نامه باشد و ما مقررات و قوانین داخلی همان مرکز می

 کنیم. دخالتی در این امور نمی
اساتفاده کارد؟ تعاداد  H&Iدر پانل ، توان جهت خدمت از هر عضو انجمن که تمایل داردآیا می -25

 ان در مراکز می بایست چند نفر باشد؟رسپیام هایپانل

که بصورت مستمر در جلسات آموزشی    شوداعضایی استفاده میاز    H&Iهای  در پانل 
آن متناسب با اساسنامه  سن پاکیدیده و دارای  های الزم راکرده و آموزش  شرکت

ها و مراکز دارای شرایط حضور سازمان سطح خدماتی بوده و طبق تفاهم نامه با 
 داشته باشند.
هر مرکز بر اساس نیاز، منابع موجود، فرمت  در  H&Iپانل رسانان در تعداد پیام 

 .باشدنفر می 3تی حداقل برگزاری و اساسنامه سطح خدما
. فراموش نکنید"من شودبه تنهایی انجام نمی  H&I رسانی در کمیتههرگز پیام 

به تنهایی انجام دهد در دراز مدت   H&Iتوانیم". کاری که یک عضو  توانم، ما مینمی
 ضررش بیشتر از سود آن خواهد بود.

دارند و ما توانایی برآورده کاردن را انی رسپیامدرخواست برگزاری جلسه  H&Iچند مرکز از کمیته  -26
 همه تقاضاها را نداریم، وظیفه ما چیست؟

رسانی و آگاه کـردن مسـئولین آن مرکـز توسـط کمیتـه اطـالع اطالعاولین اقدام 
بندی کردن طبق منابع موجود وظیفه هـر کمیتـه باشد. و سپس اولویترسانی می

H&I باید از طریق کمیته فرعی باشد. که میH&I یرد.صورت پذ 
( را به وجود آورند NAط اگر در مرکزی افراد مقیم )همدردان( و مسئولین  عناوین خدماتی )راب -27

 به عاریت داده شود وظیفه ما چیست؟ NAکه به واسطه این انتخاب نام 

انجام می دهد و اعضای مقیم، از   NAسازی بین کاری که با دادن آگاهی و شفاف
در مراکز جلوگیری کرده و  NAشخصیت پردازی و لطمه خوردن به خوش نامی 

در مراکز معرفی  NAهمیشه مراقب هستیم هیچ فرد یا شخصی به عنوان نماینده 
 و شناخته نشود.
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 در هر شرایطی الزم است: ❖

 با کمیته فرعی اطالع رسانی هماهنگ باشد. H&Iکمیته فرعی  •
برای قبول مسـئولیت آمـاده اسـت. از گفـتن  H&Iاطمینان حاصل کنید که کمیته  •

"متاسفانه ما در حال حاضر توانایی حمایت از یک جلسه در مرکز شـما را نـداریم" 
 نترسید. تا زمانی که آمادگی ندارید تعهد اضافی قبول نکنید.

 .عات دقیق جمع آوری کنیددر مورد مراکز، اطال •
 .ها را بررسی و مرور کنیداساسنامه و تفاهم نامه •
 .منابع و شرایط الزم را بررسی کنید •
 ها(بندی کنید )بلند مدت، کوتاه مدت، تاریخ درخواستالویت •
 .ها و ارتباطات را ثبت و بایگانی کنیدمکاتبات، تماس •
 .حفظ کنیدتان را جهت تامین منابع، تالش کرده و ارتباط •
 .هر زمان شرایط و موقعیت آماده شد، وارد عمل شوید •


