


خدمات کمیته بیمارستان ها و زندان ها
ام را رساندن پیام به معتادانی که دسترس ی کامل به جلسات انجمن معتادان گمن: هدف

ندارند
اده یک جلسه معارفه قصد داردبعض ی از اصول برنامه انجمن معتادان گمنام را خیلی س

به حاضرین معرفی نمایند
:نحوه ارائه خدمات

می باشدپانل و ارائه نشریات تأیید شدهبرگزاری اری جلسه پیام رسانی به صورت ز برگ

H&I مخفف چیست؟

HOSPITAL,Sبه معنی بیمارستانها

INSTIUTION,S دبه معنی موسسات که شامل مراکزتادیبی و مراکز درمانی میشو



اهمیت خدمت در کمیته بیمارستان ها و زندان ها
ها خدمت رسانی در بیمارستانها و زندانها فرصت ارزشمندی را در اختیار معتادان قرار می دهد تا آن

را م انجمن معتادان گمناسپاسگذاری خود را نشان داده احساس مسئولیت خود را ارضاء کرده و پیام
.بدون هیچ گونه چشم داشتی منتقل کنند

شت همچنین این خدمات ابزار موثری است که به پاک ماندن ما کمک می کند و باعث می شود به بازگ

.به جلسات ادامه دهیم 
من چگونه می توانم در این خدمت سهیم شوم؟

است ،این مرکز برنامه ریزی و سازماندهی( کمیته شهری یا ناحیه) یک کمیته بیمارستان ها و زندان ها 

.  کمیته مکان ایده عالی برای شروع به سهیم شدن است 
چگونگی عضویت و خدمات در کمیته

تمایل به خدمت
شرکت در جلسات آموزش ی و هماهنگی و معرفی خود

فراگیری آموزش مورد نیاز
(در قبال خود و کمیته بیمارستان ها و زندان ها و انجمن معتادان گمنام)تعهد و مسئولیت 

حفظ روحیه خدمت



.چه جلسه ای یک جلسه یا معرفی کمیته بیمارستان و زندان ها محسوب می شود

فرعی برگزار می گردد، هر H&Iیک جلسه کمیته بیمارستان و زندان ها همیشه با همکاری یک کمیته 
ندان ها نمی جلسه ای که بدین ترتیب به ساختاری خدماتی وصل نیست یک جلسه کمیته بیمارستان ها و ز 

.باشد

در مراکزی برگزار می شود که معتادان دسترس ی کامل به جلسات رسمی انجمن H&Iجلسات کمیته 
.  معتادان گمنام را ندارند

رعایت شودچه مسائلی بایست در کمیته بیمارستان ها و زندان ها
اصول واساسنامه کمیته

(طبق تفاهم نامه)قوانین و مقررات مرکز
آموزش باید ها و نباید ها

شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های خدمتگزاران
آشنایی با سایر کمیته ها بخصوص کمیته اطالع رسانی

(تقسیم کار)گروهی و تیمی ،کار
آنهااختیارات و مسئولیت های خدمتگزاران و شرح وظایف

اهمیت نشریات و مطالعه آن



کمیته به چه ابزارهایی نیاز دارد؟این یک  عضو برای خدمت در 

تمایل ، آموزش  ، حضور فعال
اهمیت تمایل چیست؟

رستی الزمه خدمت بدون زیربنا تمایل است و با داشتن تمایل با صداقت و با تعهد به د
خدمت می کنیم

اهمیت آموزش چیست؟
ی با دیدن آموزش های درست با کمترین اشتباه و بدون اشتباه خدمت موثر خواهیم داشت و حت

برای افراد تکثیری درست و الگوی درست خواهیم بود
اهمیت حضورفعال چیست؟

رسانی با داشتن حضورفعال و آگاهانه میتوانیم ایده درست و انگیزه باال به خدمت گذاران ،خدمت
می کنیم



چگونه آموزش ببینیم؟
، نشریات و جزوات مرتبطمطالعه،حضور مرتب و موثردرجلسات آموزش ی

م رسانی حضوردر جلسات پیاگرفتن تجربه از اعضائ با تجربه و فعال کمیته، 
به عنوان عضوخاموش

اهمیت آموزش
که از آنجا. قدرتمند برای باال بردن سطح آگاهی اعضا می باشدی آموزش ابزار 

،د زندان ها  بروز می نمایو مسائل تازه ای در خدمات کمیته بیمارستان ادائم
ه یالزم است روزهای آموزش به روالی منظم برگزار شود و پیشنهاد می شود هم

.  حضور داشته باشندکمیته اعضا 



:مراکز
مراکز درمانی           مراکزتأدیبی

:تعریف مراکز
:درمانی

ستن و ما از واژه درمان برای تمام مکان هایی استفاده کرده ایم که قصدکمک به معتادان برای پاک زی

یا تبدیل شدن به اعضای مسول و سازنده اجتماع را دارند
:  این مکان ها شامل

مراکز بستری  و سرپایی 
(بلندمدت و کوتاه مدت)بیمارستان ها و مراکز اعصاب و روان :  بستری مثل

(وب میشودسروز بلندمدت مح28روز بستری شوند کوتاه مدت و باالی28مراکزی که بیماران زیر)
مشاور رفتاری   MMT ,DIC:  سرپایی مثل

:نکته
ودگذر و در اغلب دنیا ما سعی می کنیم پانل پیام رسانی را در مراکز بستری برگزار کنیم و در مراکز ز 

سرپایی فقط نشریات ارائه کنیم
دقیقه می باشد45پیشینهاد ما برای تایم برگزاری پانل درمراکز بستری 



شناسایی ، تعامل و همکاری بین دو کمیته

توسط؟؟؟؟؟

H&Iو کمیته  PIرابط 
ارتباط متقابل بین دو کمیته فرعی قبل از شروع کار 

(برنامه ریزی مشترک برای اجتناب از مشکالت و ارتقاع اتحاد) 
وظایف  دو کمیته؟؟؟؟

انعطاف پذیری به هنگام پاسداری از سنت ها 
اصل من نمیتوانم مامی توانیم

با هم کار کنیم تا از هدف اصلی دور نشویم
امکان پذیر استH&Iتاثیر گذاری و سازنده ترین معرفی اطالع رسانی با همکاری 

ند در به خاطر داشته باشیم که ما همه به یک انجمن تعلق داریم و هدف اصلی یکی است و فرقی نمیک))

I((کدام کمیته خدمت می کنیم



نوشتن تفاهم نامه توسط؟؟؟

 H&Iو مسئول کمیته  PIرابط 

چرا حضور هردو کمیته الزامی است؟

واطالع  H&Iمواقعی وجود داردکه تاثیرگذارترین وسازنده ترین معرفی واطالع رسانی باترکیب فعالیت

قدم وسنت در انتقال پیام بهبودی به معتادی 12که این به کاربردن کامل .رسان امکان پذیرمی شود

است که هنوز در عذاب است

...نکاتی که باید  برای بستن تفاهم نامه در نظر داشته باشیم

درخواست ها و نیاز های مراکز 

به اجرا گذاشتن سنتها 



وظایف سرگروه قبل ، حین و  بعداز پیام رسانی

مطالعه و داشتن آگاهی از  باید و نباید ها

آگاهی داشتن خود و تیم همراه ازموضوع این جلسه و جلسه قبلی

ی نکات به همراه داشتن مدارک مورد نیاز،بازرس ی بدنی خود،ویادآور )هماهنگی با تیم پانل

...(آموزش ی

شرکت در جلسه شب قبل و چک کردن حال واحساس باراهنما

....(خواندن پم فلت ویا کتاب و)استفاده از اعضاء مقیم مرکز درجلسات

داشتن اطالعات برای پاسخگویی به سوالات متداول بیماران،خانواده ومسئولین

توانایی پوشش ضعفهای احتمالی اعضای تیم پانل



همکاری مناسب با اعضای تیم پانل

نوشتن گزارش شفاف از برگزاری جلسه

تماس قبل از ورود وبعد از خروج  ازمرکز با رابط

 (مثل دخالت در مقررات)عدم دخالت در امورمرکز

توان هدایت و مدیریت جهت ورود و خروج همزمان

تیم همراه راس ساعت

نظارت بر روی پوشش خود و همراهان

دانش کافی از نشریات انجمن ومعرفی آن در زمان پانل

هماهنگی با رابط وگرفتن اطالعات آن مرکز وتیم قبلی

داشتن اطالعات اولیه ازاصول روابط عمومی



چگونگی برگزاری پانل پیام رسانی در مراکز

:مواردی که توسط سرگروه باید انجام شود•

“آشنایی دارد؟NAآیا کس ی با “:سرگروه سوال کند-1

.تعریف کوتاهی از برنامه انجمن معتادان گمنام به صورت کامال مختصر-2

.به صورت مختصر”H&Iهدف ما از حضور در جمع آنها و معرفی کمیته  ”اشاره به -3

.به صورت کامال مختصر“ سنت سوم”اشاره به -4
.به صورت مختصر“ ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر”اشاره به -5

“ ساااز  زدایااای“ و“ دارو درماااانی”هااایق دهیاااده ایااای در ماااورد  NAاشااااره باااه ایااان مو اااو  کاااه -6
(.  10و8و6سنت )ندارد به صورت کامال مختصر( مو ودات خارجی)

ست؟ معتاد کیست؟،برنامه معتادان گمنام چی)استفاده از بیماران مرکز برای خواندنی ها -7
....(و



چگونگی برگزاری پانل پیام رسانی در مراکز

.نحوه آشنایی با معتادان گمنام-1
.اشاره به احساس تفاوت ها و تمرکز بر روی شباهت ها-2
.از تجربه خود ساده و کوتاه مشارکت کنیز و با آنها احساس همدردی کنیز-3
....عجز، انکار، آخر خط یاس و انزوا، وسوسه، توجیه، بهانه و: اشاره به مو وداتی مانند-4
.اشاره به ناتوانی در کنترل مواد مخدر-5
(بانیتیار بازی، زمین بازی، توپ بازی، خستگی، گرسنگی، تنهایی و دص)اشاره به اصول اولیه-6
از درد و بدبختی هایمان نمی گوییز و از چگونه به موفهیت رسیدن و امید میگوییز-7
آدرس در پایاان جسسااه آدرس جسسااات و نشااریات ماورد نیاااز را بااه آنهااا ارا اه دهاایز و آنهااا را بااه وساایسه-8

.جسسات هدایت کنیز

.تعهد نسبت شرایط  تفاهز نامه-9

:موارد کلی برگزاری پانل توسط ادضای پانل•





.باید گمنامی دیگران را حفظ کنیز
.سر وقت معین همه با هز وارد مرکز شده و با هز خارج شویز و در بیرون مرکز تجمع نکنیز

.باید با لباس مناسب و ظاهری مرتب در مراکز حا ر شویز
.در تمام مدت پیام رسانی با سرگروه هماهنگ بوده و به پیشنهادهای او توجه کنیز

.بایستی بخاطر پرهیز از خستگی بیماران کوتاه مشارکت کنیز
.یزباید برای بیماران مشخص کنیز که هیق گونه وابستگی به مراکزی که در آن جسسه برگزار می شود ندار 

مطرح می NAباید در همه حال رفتار معمولی داشته باشیز، آرامش خود را حفظ کنیز و به سوالاتی که در مورد 
.شود بدون تعصب پاسخ دهیز

.برای مراکز درمانی استفاده شودNAباید از آدرس جسسات، نشریات مناسب و تا ید شده 
.باید حتما ادضا ی پیام رسان تجربه و آموزش الزم را داشته باشند



.کنیزنظر ادمالمسئوالنو مراکز قوانینمورددر نباید
.کنیزنمیدملاییحرفهموردهیقدر مانکنیزفراموشبدهیز،نظری جسمانیترکمورددر نباید
.استفعالادتیاداز رهاییماپیام.بدهیزدروغینهایوددهو کردهاغراقانجمنمورددر هرگز نباید
.کنیزردراچیزی یاکس یخودموفقناهایترکمورددر نباید
 قرار نظر مدنبایستیبیمارانطبهاتیو اجتماعیموقعیتو بدهیزخاص یاهمیتبیمارانجمعدر بیمار یکبهنباید
.گیرد
.برویزمراکز بهرسانیپیامبرایتنهاییبهنباید

احساسمباداکنیز،نمیاشارهخودمصرفمهدار یاو مصرفزمانمدتمصرفی،موادنو بهمشارکتزماندر 
.شودتفاوت



.بدهیزتسفنشمارهو کنیزبرقرار ارتباطبیمارانخانوادهبانباید
.بدهیزراخودتسفنشمارهبیمارانبهنباید
.شویزروانشناس یو مذهبیاجتماعی،سیاس ی،بحثگونههیقواردنباید

 رادیگر هایNGOوهاانجمنگاههیقنبایدکنیز،صحبتمرتبطموسساتو خارجیهایسازمانمورددر نباید
.کنیزرد

.کنیزغسو خودهایعجز و موادمصرفو گذشتهسوابقبیانمورددر نباید
.شوداستفادهنامناسبرفتارهایو الفاظاز رسانیپیامهنگامنباید
...وهاخسارتجبران،هانهص:مانندشددیگر مو وداتواردو گرفتفاصسهاول قدممو وداتاز نباید
.کنیزصحبتتسفناز و کشیدهسیگار بریزمیسر بهمراکز در کههنگامینباید
.بدهیزیاو کنیزدریافتهدیهیاپول نباید



...وپاکیادالمکردن،مشارکتجسسه،در حضور مانند.کنیزکاری انجامبهمجبور راکس یو کردهارشادو نصیحتنباید
.کنیزاستفادهدارندمراکز در وابستگانیکهرسانیپیامادضایاز نباید
.باشیزداشتههمراهبهزیادپول و قیمتیاشیاینباید

.کنیزبحثمسئوالنبابیمارانمورددر و بیمارانبامسئوالنمورددر نباید

:ز شما سوال میشود کها
پزشک من را تحت درمان دارویی قرار داده من پاک هستم؟

هر گاه با این سوا ل مواجه شدید قضاوت نکردن ما اهمیت دارد
ما در موقعیتی قرار نداریم که وارد این بحث شویم10و8طبق سنت 

فقط میتوانیم به ان ها بگوییم که باز هم به جلسات باز گردند
در جلسات از آنها استقبال میگردد و کتاب پایه را بخوانند

اعضای پانل نباید به آنها بگویند که مصرف دارو را قطع نمایندہ

رهنمای بیمارستان و زندانها28و27ص )ما پزشک نیستیم 



 طریقه ای است برای برگزاری جلسه

بعد از سالها تجربه با انواع جلساتH&I ، ماسیستم پانل را به عنوان موثرترین روش
51ص . توصیه می کنیم 

:فرمت پانل 



خاص ن دستورالعملها بصورت پیشنهاد می باشد چون هر مرکز قوانینیا

.خود را دارد 

د در انتخاب دستور جلسه مهمترین نکته رعایت سنت پنجم می باش.

آنچه در همگی جلساتH&I  مد نظر است بسته بودن جلسات می باشد
.مگر در موارد خاص که مسئول پانل صالح بداند 

 فرمت باید شرایطی را فراهم آورد تا پیام بهبودیNA به راحتی رسانده
.شود 

نکات مهم برای انتخاب فرمت برگزاری 



رد میانگین اقامت ادضاء هنکام انتخاب فرمت باید مد نظر قرار گی.

ورت هفتگی تغییر داد صفرمت را میتوان ب.

رفصاب فرمت مسئسه مهز این است که آیا افراد در حال مخدر انت

در مورد افراد تحت درمان دارویی فرمت )دارو هستند یا خیر ؟ 

(.سخنرانی وپانل مناسب تر است 

ت ، اگر جسسات بصورت ماهانه می باشد وامکان جسسات هفتگی نیس

.ادزام پانل مناسب تر است 

اری  نکات مهم برای انتخاب فرمت برگز



 باید کنترل جلسه در دست اعضای پانلH&I باشد.

 اعضای پانلH&I باید پیام بهبودیNAرا برسانند.

مسئولیت اعضای پانلH&I  حفظ فضای بهبودی است.

ممکن است فضایی که بوجود می آید برای یک جلسهH&I  مناسب
.نباشد 

می شود که جلسات دچار هرج ومرج شده وهدایتثبیشتر اوقات باع

.آن با مشکل مواجه گردد 

استفاده نمی گردد ؟H&Iچرا از فرمت مشارکت آزاد در کمیته 



 جسسه مو و  دار

:ه ژ فرمتهای وی

نشریه خوانی  جلسه سخنرانی

 پانل پیام رسانی جسسه سئوال وجواب

 جسسه مطالعه قدم



 یک یا چند دضو تجربه ، نیرو وامید خود را به مشارکت می گذارند.

گیها ونشانه های بیماری وهمین طور بهبودی در ژ برخی ویNA   را بیان می کنند
 .

 نهاط ) مشارکت صادقانه احساسات ، تصویری از خود ، مراحل تحول

. پیام بهبودی را بیان می دارند ... ، آگاهی جدید و( دطف در زندگی 

  جسسه سخنرانی  :



 این فرمت شبیه فرمت سخنرانی است با این تفاوت که هر یک از

.صحبت می کنند NAیک جنبه از بهبودی در درموردادضای پانل 

 ( بدین ترتیب دناوین ومو ودات از قبل انتخاب می شود).

 پانل پیام رسانی  :



، دست قسمتی از کتاب پایه یا نشریات تایید شده خوانده می شود

به دست کردن کتاب در صورت تمایل هر دضوراه مناسبی برای

.فعال کردن افراد در گفتگو است 

 نشریه خوانی  :



 دلی رغز هر فرمتی می توان زمانی را در انتهای جسسه به پرسش وپاسخ

.اختصاص داد

 هنگام پاسخ گویی ، سنت دهز باید مدام مد نظر باشد ودر مورد سئوالات از

بکار بردن جمسه متاسفز، تجربه ای در این مورد ندارم ، تردیدی به خود راه

.ندهیز 

 دالقه دلی رغز اینکه ما پاسخ همه سئوالات را نداریز ولی همواره باید پذیرش و

واین از پاسخهای ما.خود را به شخص ی که سئوال را می پرسد انتهال دهیز 

.کارساز تر است 

وقتی داخل مرکز هستید سعی کنید از برگشت به رفتارهای دوران مصرف 

.اجتناب کنید 

چند رهنمود کلی در مورد فرمت جسسات پیام رسانی 



لیست پیشنهادی نشریات اهدایی در مراکز درمانی

آیا من یک معتاد هستم 

به معتادان گمنام خوش آمدید

کتابچه سفید 

خطاب به تازه وارد

پاک ماندن در دنیای بیرون 

بهبودی و لغزش  

کسانی که تحت درمان هستند 

آدرس جلسات محلی



:تعریف مراکزتادیبی
راکز به مراکزی گفته می شود که معتادان محکوم به تحمل کیفری می باشند و به صورت بلندمدت و کوتاه مدت در آن م

نگهداری  می شوند
بند مردان ، بند نسوان ، کانون اسالح وتربیت ، و اردوگاه : مراکز تادیبی شامل نگهداری 

دقیقه45ساعت و اردوگاه ها 1پیش نهاد ساعات برگذاری جلسه زندان ها 

هدف ما
به معتادانی است که دسترس ی کامل به جلسات عادی معتادان گمنام NAرساندن پیام بهبودی  H&Iهدف از یک جلسه

NAه به جز جلساتی که در مراکز بلند مدت برگزار می گردند قصد دارند خیلی ساده برخی اصول برنام H&Iجلسات. ندارند
.را به حاضران در جلسه معرفی کند 

ما حامل پیام بهبودی از : عرضه می داردNAآنچه . چی هست و چی نیست H&Iتوضیح دهید که یک جلسه 
ر فرد طریق دوازده قدم و دوازده سنت معتادان گمنام  هستیم، تا فرصت ارتقاء کیفی را در زندگی برای ه

ما مددکار . یک موسسه خیریه نیستNA.چه وقتی که در مرکز است و چه پس از ترخیص به وجود آوریم
ت مراقبت در یک هیچ  نوع مشاوره یا تعلیم و تربیت کارکنان  یا افراد تح. اجتماعی یا کارمند بهزیستی نیستیم

تنها . یمما فراهم کننده پول، مسکن، شغل یا معرفی نامه برای مراجع قضایی نیست. مرکز ربطی به ما ندارد

. چیزی که باید ارائه نمائیم پیام بهبودی از اعتیاد  فعال است



فرمت جلسات در مراکز تأدیبی
لسه  و ما برخی رهنمودها برای انتخاب فرمت ج. مراکز بسیار متنوعی با قوانین و مقررات متفاوت وجود دارند

 H&Iیک مورد که در تمام جلسات. یک نمای کلی برای به وجود آوردن فرمت خاص خودتان را ارائه می کنیم
ی فرعی مشترک می باشد این است که همگی جلسات بسته هستند، مگر با دعوت گرداننده پانل  یا کمیته

H&I   .،وقتی فرمت انتخاب می کنیم اولین چیزی که باید در نظر داشته باشیم، سنت پنجم است
به همین دلیل جلسات . به راحتی رسانده شود NAالزم است تا فرمت شرایطی را فراهم آورد تا پیام بهبودی 

یک دراین قبیل جلسات فضای که به وجود می آید برای. استفاده نمی گردد H&Iمشارکت آزاد در برنامه ریزی 
.مناسب نیست H&Iجلسه 

جلسات : بهترین نمونه ها. را برسانندNAبهترین فرمت آن است که اعضای خارج از مرکز پیام بهبودی 
راس جلسات الزم است. سخنران، پانل، پرسش و پاسخ، نشریه خوانی و گفتگو درباره اصول انجمن است

.ساعت شروع و راس ساعت خاتمه یابند



نحوه برگزاری جلسات معارفه در زندان
.خود را معرفی کنید و به حاضرین در جلسه خوش آمد گوئید

.پس از چند لحظه سکوت دعای آرامش را بخوانید 
(اگرشرایط مناسب است. )از شرکت کنندگان دعوت نمائید که با نام کوچک خود را معرفی نمایند

چون دسترس ی افرادی که در آن مرکز تحت مراقبت هستند به . است  H&Iبه طور مختصر توضیح دهید که این یک جلسه 
.ناحیه این جلسه ویژه را برگزار می کند H&Iمحدود است، کمیته فرعی NAجلسات عادی 

 . حال وقت آن است که از حاضرین بخواهید داوطلب شوند تا بخش های از نشریات تائید شده را بخوانند
ً
د معتا" معموال

ات  از یا بخش های دیگری  که در جلس" چرا اینجا هستیم " ،" چگونگی عملکرد " ،  "برنامه معتادان گمنام چیست " ، "کیست 

.و سنت های دوازده گانه نیز می توانند خوانده شوند" چه باید کرد " در مراکز بلند مدت . آنها استفاده می شود
به . ستپس از اتمام کار سخنران ها وقت برای سئوال پرسیدن ه: بر اساس فرمتی که انتخاب کرده اید بدین منوال ادامه دهید

 برای سئوال کردن تا پایان جلسه صبر کنید
ً
.  هنگام مشارکت سخنرانان صحبت آنان را قطع نکنید و لطفا



فرمت های ویژه 
کنید، به هر حال، هرنوع فرمتی که انتخاب. انواع مختلفی از فرمت ها برای استفاده در جلسات وجود دارند

اعث بیشتر اوقات استفاده از فرمت آزاد ب. کنترل جلسه را در دست داشته باشد  H&Iمهم است که پانل 
.می شود که جلسه دچار هرج و مرج شده و هدایت آن با مشکل مواجه گردد

 H&Iرهنمودهای کلی درباره برگزاری جلسات
یک به صرف نظر از فرمتی که مورد استفاده قرار می دهید یک مرحله ی پرسش و پاسخ می تواند زمانی نزد

د و با این روش سخنرانان می توانند به شعله ور شدن هر جرقه امی. پایان جلسه را به خود اختصاص دهد
ت ممکن است ما پاسخ همه سئوالا . تمایلی که ممکن است در طول جلسه بوجود آمده باشد دامن بزنند

ح حاضران را نداشته باشیم ولی همیشه می توانیم عالقه و توجه خود را به شخص ی که سئوال را مطر 

.گذارداین کار می تواند بیشتر از اطالعاتی که در پاسخ های ما موجود است، تاثیر ب. می کند، انتقال دهیم
مند در مراکزی که افراد برای مدتی طوالنی زندان شده اند، جلسات قدم برای زندانیان معتاد بسیار سود

.  احساس تعلق می کنند و خود را بخش ی از انجمن معتادان گمنام می دانند NAآنها به . بوده است



جسسه سخنران 
این . در جلسه سخنرانی یک یا چند عضو انجمن تجربه، نیرو و امید خود را مشارکت می نمایند

روایت کردن . را بیان می کند NAکار برخی ویژگی ها و نشانه های بیماری و همین طور بهبودی در 
قاط اتفاقات نتیجه مهمی به بار نمی آورد، اما در میان گذاشتن احساسات، تصویری از خود، ن

.عطف در زندگی، آگاهی نوپا و غیره پیام بهبودی را انتقال می دهد

.سخنران یا سخنرانان را معرفی کنید
.زمان کافی برای سوالات و تبادل نظر در پایان جلسه اختصاص دهید

 )هر نوع اخبار مربوطه را اعالم نمائید 
ً
رانان لیست آدرس جلسات، نشریات موجود، سخن: مثال

(  پس از جلسه  برای گفتگو آماده هستند و غیره
جلسه را با دعای آرامش خاتمه دهید 



پانل پیام رسانی 
ند، اما به جای آن که همگی درباره یک موضوع صحبت کن. این روش به فرمت جلسه سخنران شباهت دارد

بدین . را در نظر گرفته و در باره آن مشارکت می نمایندNAاعضای پانل هر کدام یک جنبه از بهبودی در 
بل ترتیب عناوینی که انواع اطالعات مربوطه و تجربه درباره موضوعات مختلف را عرضه می دارند، از ق

.  انتخاب می شوند
رکت هر عضو پانل در باره یک عنوان یا عناوین جداگانه مشا)توضیح دهید که فرمت جلسه چگونه است 

(  می کند، سپس برای سوالات و تبادل نظر وقت باقی خواهد بود 
ره زمان بهتر است از قبل دربا. )هر یک از سخنرانان را در وقت خود معرفی نمائید تا تجربه خود را بیان کند

.(مشارکت  توافق کرده باشید تا اختصاص زمان مناسب باشد
.زمان کافی برای سوالات و تبادل نظر در پایان جلسه اختصاص دهید

جلسه لیست آدرس جلسات، نشریات موجود، سخنرانان پس از : از قبیل)هر نوع اخبار مربوطه را اعالم کنید 

.(برای گفتگو آماده هستند وغیره
.با دعای آرامش جلسه را خاتمه دهید



جسسه مو و  دار 
ردد تفاوت این فرمت با مشارکت آزاد که در آن ساز و کار بیشتری برای گفتگو فراهم می گ. این نوع جلسه اجازه می دهد که حاضران در بحث شرکت کنند

با تجربه تدبیر خوبی است که یک عضو . یک یا دو عضو از خارج آن مرکز الزم است اول مشارکت نمایند تا فضای بهبودی را در جلسه به وجود آورند. دارد
ه جای آنکه اجازه الزم است گرداننده جلسه ب. دیگر را برای ورود به بحث در زمانی که گفتگوها از مسیر بهبودی از اعتیاد فاصله گرفته، آماده نگه داریم

شتری بر این کار اجازه می دهد کنترل بی. دهد گفتگو در جلسه به صورت هم زمان ادامه یابد، هر یک از سخنرانان را در وقت خود دعوت به صحبت نمائید
.  روی حفظ فضای بهبودی داشته باشید

موضوع  جلسه را اعالم کنید و قبل از همه مشارکت نمائید تا فضای بهبودی برقرار شود

.این کار را  تا پایان جلسه ادامه دهید. چند نفر از افراد مقیم را دعوت به مشارکت کنید و سپس از یک عضو پانل بخواهید که مشارکت کند
.(لیست آدرس جلسات، نشریات موجود، آماده بودن اعضای پانل برای گفتگو پس از جلسه و غیره: مانند.)هر نوع اخبار مربوطه را اعالم نمائید
.با دعای آرامش جلسه را پایان دهید

 NAدر موضوعات بسیاری در رابطه با بهبودی شخص ی. الزم است موضوع جلسه با به خاطر داشتن دوازده قدم و دوازده سنت و با دقت انتخاب شوند
 H&Iلسات به خاطر داشته باشید در بسیاری از ج. موضوعات بسیاری هم هستند که هیچ ربطی به بهبودی ندارند. وجود دارند که می توان انتخاب کرد

 در بهبودی بی تجربه هستند
ً
انتخاب می کنیم  باید نیازهای آنان را در H&Iلذا وقتی موضوعی را برای یک جلسه . ما با معتادانی سر و کار داریم که نسبتا

 . را در آن مالحظه خواهید نمودH&Iلیست زیر کامل نیست، اما شما تعدادی از موضوعات مناسب برای جلسات . نظر داشته باشیم
ٌ
الزم نیست حتما

.خود را به این لیست محدود کنید و فقط به عنوان منبعی در اختیارتان گذاشته شده است



نشریه خوانی
.  ار می گیرنددر یک جلسه نشریه خوانی بخش هایی از کتاب پایه یا دیگر نشریات تائید شده خدمات جهانی قرائت و مورد بحث قر 

 اگر می خواهید. گرداندن نشریه  و فرصت خواندن به همگی دادن، روش ساده ای برای جلب همکاری معتادان در مراکز است
 جمله ای مانند 

ٌ
 نشریه را به فرد دیگری بدهید»این کار را انجام دهید، حتما

ٌ
را به فرمت « اگر ترجیح می دهید که نخوانید، لطفا

.(بند فوق قرار می گیرند6موارد زیر به دنبال : توجه. )هر کس ی تمایل یا توانایی بلند خواندن را ندارد. جلسه اضافه نمائید
ا بخش انتخاب شده با مکث مرحله ای برای مشارکت قرائت خواهد شد ی. )چگونگی اجرای فرمت جلسه را توضیح دهید-7

.(تمامی قسمت انتخاب شده خوانده خواهد شد و سپس درباره آن مشارکت می شود
.اعضای پانل را معرفی نمائید-8
نند، اما افراد مقیم مرکز می توانند مشارکت ک. خواندن بخش انتخاب شده از نشریات تائید شده خدمات جهانی را آغاز کنید-9

 باید یک عضو پانل را برای برگرداندن وضعیت به مسیر بهبودی آماده داشته باش
ٌ
.یداگر از موضوع  خارج شدند، حتما

از جلسه لیست آدرس جلسات، نشریات موجود، حضور اعضای پانل برای گفتگو پس: مثل)اخبار مربوطه را اعالم فرمائید -10

.(  و غیره
جلسه را با دعای آرامش خاتمه دهید-11



پرسش و پاسخ
 فرمت پرسش و پاسخ به معتادان اجازه می دهد که سئوالات و موضوعاتی را که ممکن است از بیان آنها احساس ترس یا

انل از گرداننده پ. به نظر می رسد این روش به ویژه در مراکز نوجوانان به خوبی کاربرد دارد. شرمندگی  کنند را مطرح سازند
باره فرمت پس از توضیح در . حاضرین تقاضا می کند تا موضوع ها یا سوالاتی را که دارند، نوشته و در سبد مخصوص قرار دهند

 داده اگر جواب سئوالی ق. جلسه هر بار یکی از سوالات بیرون آورده شده و یک یا دو نفر از اعضای پانل به آن پاسخ می دهند
ٌ
بال

ا سوالی با گرداننده پانل قبل از آنکه موضوع ی. شده است، سوال بعدی بیرون آورده می شود و کار به همان ترتیب ادامه می یابد
:  توجه. )دازداگر نیست به سوال بعدی بپر . صدای بلند خوانده شود باید ببیند که آیا برای طرح در جلسه مناسب هست یا خیر

.(بند فوق قرار می گیرند6موارد زیر به دنبال 
را نوشته حاضرین در جلسه موضوعات یا سئوالاتی را که مایلند مورد بحث واقع شوند)چگونگی فرمت جلسه را توضیح دهید 

.(و در داخل سبد مخصوص می گذارند یا سئوالات خود را که تمایل دارند درباره آن گفتگو شود مطرح می نمایند
.  اعضای پانل را معرفی نمائید

.سئوالات نامناسب نباید خوانده شود. سئوالات از سبد خارج و پانل در هر مورد پاسخ می دهد
پس از لیست آدرس جلسات، نشریات موجود، حضور اعضای پانل برای گفتگو : مانند)هر نوع اخبار مربوطه را اعالم فرمائید 

.(جلسه و غیره 
.جلسه را با دعای آرامش خاتمه دهید



H&Iرهنمودهای کلی درباره برگزاری جسسات
د زمانی صرف نظر از فرمتی که مورد استفاده قرار می دهید یک مرحله ی پرسش و پاسخ می توان

له ور با این روش سخنرانان می توانند به شع. نزدیک به پایان جلسه را به خود اختصاص دهد
.  شدن هر جرقه امید و تمایلی که ممکن است در طول جلسه بوجود آمده باشد دامن بزنند

قه و ممکن است ما پاسخ همه سئوالات حاضران را نداشته باشیم ولی همیشه می توانیم عال
تر از این کار می تواند بیش. توجه خود را به شخص ی که سئوال را مطرح می کند، انتقال دهیم

.اطالعاتی که در پاسخ های ما موجود است، تاثیر بگذارد
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جسسه قدم 
کتاب پایه معتادان گمنام، یا سایر نشریات تائید شده  خدمات. برگزار گردد H&Iیک جلسه مطالعه قدم می تواند در جلسه 

ه باشیم مهم است اعضایی را در پانل داشت. جهانی در رابطه با قدم ها خوانده می شود و سپس درباره آن گفتگو صورت می گیرد
 در مراکز بلند مدت که معتادان قدری آشنایی قبلی با برنامه. که آن قدم را کار کرده باشند

ً
بهبودی این نوع از جلسه معموال

.این فرمت اجازه می دهد که افراد مقیم مرکز حضور فعال تری داشته باشند. معتادان گمنام دارند به خوبی مؤثر است
ئت مطلب مربوط به قدم انتخاب شده با مکث مرحله ای برای مشارکت قرا. )چگونگی اجرای فرمت جلسه را توضیح دهید

.(می شود؛ یا همه ی مطلب آن قسمت خوانده و سپس مشارکت می شود
.اعضای پانل را معرفی نمائید

نند افراد مقیم مرکز می توا. خواندن مطلب مربوط به قدم انتخاب شده از نشریات تائید شده خدمات جهانی را آغاز نمائید

 یک عضو پانل را برای برگرداندن وضعیت به مسیر بهبودی آماده
ٌ
.نگه داریدمشارکت کنند، اما اگر از موضوع خارج شدند حتما

پس از لیست آدرس جلسات، نشریات موجود، حضور اعضای پانل برای گفتگو : مانند)هر نوع اخبار مربوطه را اعالم فرمائید 

.(جلسه و غیره
.جلسه را با دعای آرامش خاتمه دهید



در مراکز تأدیبی H&Iباید ها و نبایدها برای خدمت 
 تالش کنید که همه توافق ها به صورت کتبی باشد 

ً
حتما

 برای هر کس که به داخل مرکز می برید، قوانین را تشریح نمائید
ً
حتما

 در همه مواقع مقررات امنیتی را رعایت کنید
ً
حتما

 برای رعایت الزامات امنیتی زودتر از موقع در محل حاضر شوید
ً
حتما

 کارکنان را از محل دقیق خود مطلع نگه دارید
ً
حتما

 از مقررات لباس پوشیدن اطاعت کنید ، و هنجارها را رعایت نمائید
ً
حتما

 جلسه را سر ساعت آغاز کرده و در ساعت معین خاتمه دهید
ً
.حتما

 به طور خالصه در فرمت جلسه توضیح دهید که 
ً
چیستH&Iحتما

 به وضوح بیان نمائید که معتادان گمنام از آن مرکز تأدیبی و سایر انجمن ها جدا است
ً
.حتما

 تاکید نمائید که بهبودی 
ً
.صرف نظر از هر نوع مواد مصرفی در اختیار همه معتادان است NAحتما

 کلماتی را که مورد استفاده قرار می دهیم توضیح دهید 
ً
کلمات و اینکه چرا از این( معتاد ، پاک ، بهبودی ، مدت پاکی)حتما

( NAو سنت ششم NAقدم اول ) استفاده می کنیم  
 بر اهمیت حضور در یک جلسه معتادان گمنام در اولین روز ترخیص از آن مرکز تاکید نمائید

ً
.حتما



در مراکز تأدیبی H&Iباید ها و نبایدها برای خدمت 
.ندهیدهرگز به کس ی که ممکن است هنوز تحت تعقیب قانون باشد، اجازه حضور در جلسه مراکز تأدیبی را

.هرگز هیچگونه اقالم ممنوعه یا سالح به داخل یک مرکز نبرید
.هرگز نامه یا پیغامی به داخل یا خارج از مراکز تأدیبی نبرید

.هرگز به هیچ یک از زندانیان عالقه خاص ی نشان ندهید
.هرگز عضوی از انجمن را که دوستان یا بستگانی را در آن مرکز دارد با خود همراه نبرید

.هرگز از جواهرات پر زرق و برق استفاده نکرده و پول نقد زیاد با خود همراه نداشته باشید
.هرگز ناسزاگویی یا کفرگویی نکنید

پیام رسانی می کند به تنهایی ظاهر نگردیدH&Iهرگز در مراکزی که 
.هرگز درباره قوانین، مقررات و برنامه های یک مرکز تأدیبی و سایر انجمن ها با زندانیان و کارکنان بحث نکنید

.هرگز درباره شرایط داخلی مراکز بحث نکنید
.هرگز درباره کارکنان یک مرکز با زندانیان گفتگو نکنید

.هرگز درباره زندانیان با کارکنان یک مرکز تبادل نظر نکنید 
.در آن حضور پیدا می کنید، نشویدH&Iهرگز راهنمای زندانیان مرکزی که به عنوان عضو 

.هرگز نشانی یا شماره تلفن خود را در داخل یک مرکز تأدیبی به هیچ کس ندهید
.را به هیچکس ندهیدNAهرگز نشانی یا شماره تلفن یک عضو دیگر 

(تازه واردان ، دوستان ، مهمانان)هرگز کس ی را که قرار نیست با ما در آن مرکز باشد با خود همراه نیاورید 



نحوه اجراء پانل های آشنا سازی 

:پیش نهاد می کنیم برای جذب خدمت گزاردرکمیته بیمارستان و زندانها به طور منظم از طریق

نمایندگان گروه ها و اعضاء کمیته ، اعضا را از برگزاری جلسات آموزش ی و معرفی مطلع سازید

:روش اجرا

به صورت ماهانه

یک روز را مشخص کنید

در یک مکانی مشخص و ترجیحا ثابت

زم اعضا جلسه ای برگزار شود که اعضاء از نزدیک سوالات خود را نسبت به فعالیت کمیته بپرسند و پس ازدادن اطالعات ال 

برای عضویت دعوت به عمل آید

:نحوه اجرا

مسئول کمیته با اعضاء  از قبل تایین شده به صورت پانل سوال و جواب برگزار کند


