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 اهی ماست. اهی معتادان گمنام ربخاسته از هدف اصلی گروه تمام تالش
 فشاریم. رب این زمینه مشترک، ما متعهداهن پای می

 

 ای است که درآن: چشم انداز ما آینده

را داشته باشد تا پیام ما را در قالب زبان محلی و بومی خود تجربه کند و زندگی  امکانزن و مرد، این  هر معتادی

 در پیش گیرد. را ای تازه

طعم رشد و شکوفایی  ،در کارهای خدماتی شورای منطقه، با شوقی برخاسته از موهبت بهبودی، اعضایتک تک 

 چشند. معنوی را می

شانه به شانه یکدیگر با حفظ  سراسر ایران، نواحی خدماتی در بهبودی،ها در انتقال پیام  به منظور کمک به گروه

 کنند. روحیه اتحاد و همدلی تالش می

خدمات در سراسر ایران به صورت  تامینهماهنگی و  خدماتی خود را برای توسعه، رازتمام ابایران شورای منطقه 

 کند.  فعاالنه متمرکز می

 

 تعریف:

به تبادل نظر و  ،خدماتی در انجمن است که در آن نمایندگان نواحی و خدمتگزاران منطقهاین شورا یکی از سطوح 

 مشورت پرداخته و از این طریق مصالح کلی انجمن را مد نظر قرار خواهند داد. 

 

 اجزای تشکیل دهنده:

 نمایندگان و علی البدل نمایندگان نواحی ایران 

 نماینده منطقه علی البدل  نماینده منطقه، خزانه دار، منشی، گرداننده،نایب  گرداننده،: شامل ،مسئولین اداری

 ها و زندان ها آموزشی، بیمارستان های کارگاه اطالع رسانی و روابط عمومی، :شامل ،مسئولین کمیته های فرعی، 

 فصلنامه ،جلسات آدرس و سایت وب

 مدیر عامل 

  مدیره هیاتاعضای 

  کمیته های موقت مسئولین 

 کارگروه 

 

 :اهداف

 ایجاد هماهنگی بین نواحی جهت ارائه خدمات مؤثر. 1

 و رفع نیازهای مشترک نواحی سئواالتپاسخگویی به . 2

 NAمؤثر با جوامع ایجاد ارتباط . 3
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اختیار  خدماتی، درآموزشی از طریق برگزاری کارگاه های  ،و هماهنگی خدمات در تمام نواحی تامینتوسعه، . 4

 های خدماتی  جزوه قرار دادن نشریات و

 ءرشد اعضا رایالگوسازی، پرورش خدمتگزار مورد اعتماد و ایجاد فضای مناسب ب. 5

 ایجاد فضای الزم جهت تبادل تجربه بین نواحی. 6

 به صورت سالیانه از طریق ترازنامه نویسی  ،ی منطقههای خدماتی شورا مشخص کردن نقاط ضعف و قوت فعالیت. 1

سنت و  12قدم،  12ایجاد و حفظ اتحاد انجمن و رعایت ، بهبودی به معتادان در حال عذابکمک به رساندن پیام . 8

 مفهوم خدماتی در کلیه موارد فوق. 12

 

 :زمان برگزاری جلسات شورای منطقه

 برگزار میماه( )در روز پنجشنبه و جمعه اول هر روزه  2ماه یکبار به صورت  2ن هر جلسات شورای منطقه ایرا

 گردد.

 صبح برگزار می گردد. 8روز جمعه از ساعت  صبح و جلسات 9ساعت از پنجشنبه روز  جلسات در

 

 :مدت خدمت

 باشد. سال شمسی می شورای منطقه ایران دودر دوره خدمت 

 

 مسئولین اداری:  موارد مشترک وظایف 

 )علی البدل نماینده منطقه، منشی، خزانه دار، نماینده منطقه، نایب گردانندهگرداننده، (
 

 ، جلسات فوق العادهمنطقه، جلسات اضطراری در جلسات شورای و حضور شرکت. 1

 ، بنا به درخواست نایب گردانندهخدمتگزارانشرکت و حضور در جلسات هماهنگی  .2

 مقرر ساعت در فوق جلسات تمامی در خروج و . ورود3

 مندرج در اساسنامه. پاسخگو بودن نسبت به وظایف محوله و 4

روز قبل از برگزاری جلسه شورای منطقه  1ماهه کمیته مربوطه و ارسال آن  2ارائه گزارش شفاف از فعالیت های . 5

 برای منشی به جهت چاپ و بارگذاری بر روی کانال اینترنتی

پنجشنبه هفتۀ قبل از مسئولین اداری شورای منطقه موظفند که گزارش فعالیت دو ماهه خود را تا ظهر روز . 6

جلسه شورای منطقه در اختیار منشی جهت بارگذاری در کانال گزارشات شورای منطقه  قرار دهند. بعد از این زمان 

گزارش خدمتگزار در کانال بارگذاری نمی شود و خدمتگزار مربوطه موظف است که گزارش خود را کپی و در جلسه 

 اجرای این رای به شورای منطقه پاسخگو باشد. منطقه ارائه نماید و باید نسبت به عدم

 روز به منشی جهت تهیه صورتجلسه پرسش و پاسخ 1ارائه پاسخ به سئواالت کتبی پس از مدت  .1

مسئولین اداری فقط موظف به پاسخگویی کتبی به سئواالتی می باشند که از طرف رابطین نواحی مطرح شده . 8

 باشد.باشد و در حیطه خدماتی مربوطه 
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در .)باشند منطقه شورای دهنده اجزای تشکیل کلیه به تلفنی گویی پاسخ بایست منطقه شورای اداری . مسئولین9

 (نمایند اقدام گویی پاسخ جهت فرصت اولین در گویی پاسخ عدم صورت

باعث تائید  خدمتگزاران شورای منطقه ایران نباید در موسسات مرتبط دیگر فعال و یا ترددی داشته باشند که. 11

 تلویحی آن موسسات گردند.

 

 گرداننده: 

  شرایط:

 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت.  1حداقل  .1

 . انجمن معتادان گمنام و پایبندی به اصول NAمفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم،  12از  و موثر کافی دانش .2

اداری و های فرعی یا مسئولین  کمیته ینمسئول به عنوان در شورای منطقه حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل .3

  ناحیه علی البدل نماینده یا و نماینده یا

  تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی. .4

 کتاب راهنمای خدمات محلی نظم قواعدجدول برقراری ن دانش کافی و موثر نسبت به داشت .5
 

  وظایف:

 شورای منطقهجلسات اداره  .1

 کتاب راهنمای خدمات محلی گردانندگی جلسه براساس جدول قواعد برقراری نظم .2

  حفظ نظم جلسات و جلوگیری از انحراف موضوع مورد بحث. .3

  شورای منطقه. جلساتگزارش صورت تایید .4

  ی کارگاه جهت موضوعات خاص.ربرگزا و پیشنهادات، گزارشاتیین اولویت در مطرح کردن مسائل: تع .5

 .گرداننده نائب به تجربه ارائه .6

روز  5اجزای تشکیل دهندۀ شورای منطقه ارائه آن به  وو منشی  نایب گردانندهبا هماهنگی  جلسات فرمت تهیه .1

  قبل از برگزاری جلسات شورای منطقه

 شمسیتهیه و تنظیم ترازنامه شورای منطقه در پایان هر سال   .8

طرح و  از بین اجزای تشکیل دهنده شورای منطقه جهت ارائه مسئول کارگروه موقتیک نفر به عنوان معرفی  .9

 (اردیبهشت ماه، اجرای طرح اسفند ماهطرح  تاییدآبانماه، معرفی )برنامه ریزی و بودجه بندی

 

 :قسمتی از اختیارات گرداننده

عدم ، NA از اصولمطرح شده  موضوع خارج بودن ،حاشیه رفتن موضوع اصلیبه  تواند در صورت گرداننده می .1

عضو را قطع  صحبت های، ءتوسط اعضا های تکراری مشارکتیا  و دیگران گمنامی ، عدم رعایتحترامرعایت ا

 .نماید

 نماید. داریدرفتن پیشنهادات جدید خواز گ و یا اعضای اداری های فرعی وال از کمیتهئدر زمان س .2
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در دستور کار  ارائه می شود برگزاری جلسهکه در حین د را گرداننده این اختیار را دارد تا پیشنهادات جدی .3

  جلسه قرار دهد.

ازه صحبت به هر ناحیه وال از گزارشات کمیته های فرعی و یا اعضای اداری فقط یکبار اجئبرای هر موضوع یا س .4

 را بدهد.

و مسائل امنیت داخلی و توجه نکردن به توصیه های مکرر مبنی بر  جلسه گرداننده می تواند با توجه به ازدحام .5

 .را با اعضای شورا ادامه دهد ی منطقهجلسه شورا سکوت،

 نواحی که بر روی اتحاد کل تاثیر منفی می گذارد. های حذف سئواالت، پیشنهادات و درخواست .6

 

 گرداننده بئنا: 

 شرایط:

 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت.  1حداقل  .1

 . انجمن معتادان گمنام و پایبندی به اصول NAمفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم،  12از  و موثر دانش کافی .2

در شورای منطقه به عنوان مسئولین کمیته های فرعی یا مسئولین اداری و حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل  .3

 علی البدل نماینده ناحیهیا یا نماینده و 

  تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی. .4

 نظم قواعدجدول برقراری داشتن دانش کافی و موثر نسبت به  .5

 

 :وظایف

 مسئولین اداری. های فرعی و کمیتهمسئولین ، ی منطقهتشکیل دهنده شورا جزایایجاد هماهنگی بین ا. 1

این  تاییدیا  جلسات و دستور کار برگزاری و منطقهشورای جلسات گزارش صورت تاییدهمکاری با گرداننده برای . 2

 .گزارشات در مواقعی که گرداننده خواسته و یا ایشان غیبت داشته باشد

 مسائل و مباحث مورد بحثکمک به گرداننده جهت حفظ نظم جلسات و جلوگیری از انحراف . 3

برای مدیریت بهتر جلسه  اسامیو ثبت نام ، نظم برقراری کمک به گرداننده جهت به اجرا در آوردن جدول قواعد. 4

  شورای منطقه

کامل و جامع از  و ارائه گزارش کتبیماه یکبار(  2) شورای منطقه خدمتگزاران برگزاری مرتب جلسات هماهنگی. 5

 همراه با لیست حضور و غیاب خدمتگزاران به شورای منطقهجلسه هماهنگی خدمتگزاران 

جهت گردانندگی مؤثر استفاده نظم  برقراری جدول قواعددانندگی جلسه را به عهده دارد از گردرمواقعی که . 6

 .نماید

 منطقه شورای پاسخ و پرسش صورتجلسات گزارش تایید. 1

 های فرعی شورا بنا به درخواست مسئول کمیته. کمیتههماهنگی حضور در جلسات  .8

 مدیره  هیاتشرکت در جلسات . 9

 ایف گرداننده در صورت غیبت گردانندهانجام کلیه وظ. 11

 جلسات شورای منطقه.مسئولیت تدارکات و پذیرایی . 11

و کلیه اموال مسئولین کمیته های فرعی و مسئولین اداری به خدمتگزار جدید و  . در اختیار قرار دادن آرشیو12

 تنظیم و بایگانی یک صورتجلسه از نقل و انتقاالت این اموال و ارائه گزارش آن به شورای منطقه
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ماه قبل از  2ران شورای منطقه را نایب گرداننده یک لیست از کلیه اموال و دارائی های خدماتی کلیه خدمتگزا. 13

 پایان خدمت تهیه و آن را به شورای منطقه ارائه دهد.

. نایب گرداننده یکی از اعضای تیم مشورتی دفتر مرکزی می باشد پس الزم است در جلسات تیم مشورتی دفتر 14

 روز یکبار برگزار می شود حضور داشته باشد. 15که هر 

 بار گزارش کتبی ارائه دهد. 2از روند مصوبات شورای منطقه سالی  نایب گرداننده موظف است. 15

ت کانال عمومی منطقه شورای منطقه در تلگرام با نایب گرداننده می باشد. نایب گرداننده موظف است کلیه مسئولی

 گزارش ها را در جمعه چهارم بعد از جلسه شورای منطقه، در این کانال برگزاری نماید.

 و است گرداننده نایب با آن مسئولیت اولویت که بوده اداری کادر کلیه با بالتصدی پست هر محولۀ امور . انجام16

 منطقه.  شورای با اطالع

 

 منشی: 

 شرایط:

  سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت. 1حداقل  .1

 انجمن معتادان گمنام و پایبندی به اصول NAمفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم،  12از  و موثر دانش کافی .2

 های شهری. کی از نواحی و یا کمیتهیک دوره خدمت در یتجربه حداقل  .3

  تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی. .4

 داشتن آگاهی در امور بایگانی. .5

 (ایمیل و... تکثیر، ای )تایپ، امورات رایانه انجام جهت کافی م و مهارتتوانایی الز .6

 

 :وظایف

گرداننده و توزیع آن با همکاری کمیته وب سایت بروی  تاییدتهیه و تنظیم صورتجلسات شورای منطقه پس از . 1

روز بعد از برگزاری  3اری آن بروی کانال مجازی خدمتگزاران شورای منطقه ظرف مدت و بارگذ NAپورتال سایت 

 جلسه شورای منطقه

تهیه و تنظیم صورتجلسه پرسش و پاسخ رابطین نواحی و در اختیار قرار دادن آن به کلیه مسئولین اداری و . 2

گرداننده و توزیع آن با همکاری کمیته  تاییدهمراه با کمیته های فرعی جهت پاسخگویی و سپس جمع آوری آن 

مجازی خدمتگزاران شورای منطقه ظرف اینترنتی اری آن بروی کانال و بارگذ NAوب سایت بروی پورتال سایت 

 شورای منطقه روز بعد از برگزاری جلسه 3مدت 

کلیه گزارشات ، صورتجلسات پرسش و پاسخ و شورای منطقه کلیه صورتجلساتفایل و آرشیو بندی بایگانی . 3

د از اتمام آن بعو به همراه داشتن آنها در کلیه جلسات شورای منطقه و ارائه کمیته های فرعی و مسئولین اداری 

 خدماتی به منشی بعدی شورای منطقه دوره

. ثبت وجدان های گرفته شده، پیشنهادات معوق، معلق و پیشنهاداتی که رای نیاورده اند در صورتجلسات شورای 4

 منطقه 

و ده جهت پیگیری شنهاداتی که زمان بررسی آن فرا رسیده باشد به گرداننشده، پی تایید. ارائه پیشنهادات 5

 اولویت بندی دستور کار جلسات شورای منطقه
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 . همکاری با گرداننده و نایب گرداننده جهت تهیه و تنظیم دستور برگزاری جلسه6

، ساعت و مکان برگزاری از تاریخ به کلیه اجزای تشکیل دهنده شورای منطقه جهت مطلع نمودن ارسال پیامک. 1

)کلیه اطالع رسانی ها به رابطین نواحی قه و جلسات هماهنگی کمیته های فرعی شورای منطقه جلسات شورای منط

 از طریق منشی انجام می گیرد(

دادن آن در صورت نیاز و  ثبت لیست حضور، غیاب و تاخیر مسئولین اداری و مسئولین کمیته های فرعی و قرار. 8

 درخواست نمایندگان رابط نواحی

هایش در طول مدت زمان  )مسئولین اداری و یا مسئولین کمیته های فرعی( تعداد غیبت . اگر خدمتگزاری9

 خدمت، بیش از مورد مصوب شورا باشد باید گزارش آن را به شورا ارائه نماید.

جدید ابط و یا علی البدل نماینده رابط ، رشورای منطقه قبلی های وجداننامه و در اختیار قرار دادن اساس. 11

 شورای منطقهجدید و خدمتگزاران نواحی 

 ماه  2مدت زمان  بهنگه داری و به همراه داشتن آرای مکتوب . 11

 جلسه قبل از پایان دوره خدماتی 2. اعالم و فراخوان خدماتی خدمتگزاران 12

منشی موظف است، شورا( برگزاری جلسه روز قبل از 1) در صورت عدم ارسال به موقع گزارشات خدمتگزاران. 13

  ارائه نماید. رابط نواحی نمایندگان پاسخگویی از خدمتگزار مربوطه به گزارشی به شورا جهت اخذ 

 در ارسال گزارشات شورای منطقه. ایجاد کانال مجازی اینترنتی جهت تسهیل. 14

 یک ساعت زودتر در جلسه شورای منطقه حضور داشته باشد. منشی الزم است .15

درج جدول حضور و غیاب خدمتگزاران شورای منطقه )کادر اداری، مسئولین کمیته های فرعی( به صورت ثابت  .16

 شورای منطقه. در صورتجلسه

 

 خزانه دار: 

 شرایط:

  سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت 1حداقل  .1

 انجمن معتادان گمنام به اصول پایبندیو  NAمفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم،  12دانش کافی و مؤثر از  .2

ین اداری و فرعی یا مسئول های کمیته یندر شورای منطقه به عنوان مسئول کامل حداقل تجربه یک دوره خدمت .3

  یا نماینده و یا علی البدل نماینده ناحیه

 و صرف وقت کافی توانائی انجام وظایف محولهو تمایل به خدمت  .4

  مدیریت مالی و خزانه داریداشتن سررشته از امور حسابداری،  .5

 داشتن امنیت مالی  .6
 

 وظایف:

روز قبل از برگزاری جلسات  1ها و نیز موجودی خزانه  پرداخت ،ها از دریافت و پرینت بانکی ارائه گزارش کتبی. 1

 اری بروی پورتال وب سایت و کانال اینترنتی تحویل آن به منشی شورا جهت بارگذ وشورای منطقه 
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های فرعی شورای منطقه و مسئولین اداری)الزم به  موقع بودجه های مصوب و یا تنخواه کمیته. پرداخت به 2

 ها با چک صورت می گیرد( توضیح است کلیه پرداخت

ها و خط مشی مالی شورای منطقه داشته باشد و وجوه پراختی  . خزانه دار باید اطالع کافی از طرز کار دستورالعمل3

 پرداخت کند.را طبق این دستورالعمل 

 پیگیری مصوبات مالی شورای منطقه برای اجرایی و عملیاتی شدن. 4

در صورت وجود هر گونه اختالف در فاکتورهای ارائه شده خدمتگزاران، خزانه دار موظف به پرداخت وجه بوده و  .5

 را به شورای منطقه ارائه نماید. باید گزارش آن 

 (ورود و خروج پولمالی از  )منظورگردشمالی  سالیانه تراز گزارش ارائه وتهیه  .6

 منطقهحساب های شورای اسناد بانکی  بایگانی و آرشیو کلیه. 1

 شورای خزانه برای متمرکز حسابداری سیستم یک انجمن رسمی حساب همانند باشد می دار موظف خزانه. 8

 .آورند وجود به منطقه

   و یا کنفرانس خدمات جهانی APF اعانات شورای منطقه بههماهنگی و تعامل با رابطین منطقه جهت واریز . 9

و خدمات جهانی به کنفرانس  رابط و علی البدل رابط شورای منطقه نظارت بر تهیه بلیط و هزینه های تردد. 11
APF 

 . همکاری با دفتر مرکزی برای حسابرسی سالیانه دفتر مرکزی11

 سایت اینترنتی انجمن معتادان گمنام با خزانه دار می باشد.اختیار عقد قرار داد بازنویسی نرم افزار . 12

شورای منطقه و محل جلسات مکان برگزاری  اطالع رسانی جهت بررسی و پرداخت هزینهکمیته هماهنگی با . 13

    اسکان رابطین نواحی

 که دفتر مشورتی تیم جلسات در است الزم پس باشد می مرکزی دفتر مشورتی تیم اعضای از . خزانه دار یکی14

 .باشد داشته حضور شود می برگزار روز یکبار 15 هر

. خزانه دار یکی از باشد ها با خزانه دار می برداشت مسئولیت امضاء بوده و 3امضاء از  2صورت ه . حساب خزانه ب15

 . اب منطقه )جاری یا پس انداز( استکنندگان حس ءامضا

 صادر شده اشراف کامل داشته باشند.های  . دارندگان حق امضاء باید بر چک16

در اختیار قرار دادن رمز اینترنتی صورتحساب خزانه به صاحبین امضاء )جهت رویت پرینت حساب و اطالع از . 11

 نحوه پرداخت ها(

نفر دیگر حق امضاء بر حسب شرایط و با تعامل و همکاری با هم از  1. تفویض اختیار به کادر اداری برای معرفی 18

 اعضای کادر اداری انتخاب شده و به شورا معرفی می گردند. بین

. خدمت خزانه دار شورای منطقه از خزانه دار هیات مدیره تفکیک شد. با این شرح وظایف که این دو به گزارش 19

یکدیگر نظارت و همکاری داشته باشند. خزانه دار هیات مدیره لزومی به حضور در جلسات شورای منطقه ندارد. و 

  )دفتر مرکزی( گزارش خزانه هیات مدیره را ارائه دهد. مدیر عامل

 همکاری با خزانه دار هیات مدیره و نظارت بر گزارش خزانه دار هیات مدیره.. 21

. خزانه دار شورای منطقه بر دستورهای پرداخت حساب های هیات مدیره و دفتر مرکزی نظارت دارد و آن را 21

 کند.امضاء می 

 ا خزانه دار هیات مدیره می باشد.امضای دوم حساب خزانه شورای منطقه بحق . 22
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 )نماینده منطقه )رابط منطقه: 

 شرایط:

 داوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت.سال پاکی م 1 حداقل .1

 . انجمن معتادان گمنام و پایبندی به اصول NAمفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم،  12از  و موثر دانش کافی .2

در شورای منطقه به عنوان مسئولین کمیته های فرعی یا مسئولین اداری و حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل  .3

  علی البدل نماینده ناحیه یا یا نماینده و

  تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی. .4

 توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی .5

 پیشینه در داخل و خارج از کشور  ء، عدم سوویزا اخذاشتن شرایط الزم برای د  .6

 

 :وظایف

 (WSC)خدمات جهانیجلسات کنفرانس و  (APFمنطقه آسیا پاسیفیک)مرتب در جلسات فرا شرکت و حضور. 1

اداری کنفرانس اعضای ، امنای خدمات جهانی هیاتبرقراری ارتباط مستمر و دائم اینترنتی و حضوری با اعضای . 2

از طریق ایمیل، حضور در  APF، اعضای دفتر خدمات جهانی و خدمتگزاران شورای فرامنطقه خدمات جهانی

 NAجهت تعامل و همکاری با سایر سطوح خدماتی و دریافت اطالعات به روز مربوطه وبینارهای جلسات مجازی و 

 بدنه های خدماتی های شورای منطقه ایران به سایرو ارائه درخواست ها و نیاز

وکیفی ه نظرات، پیشنهادات، مشکالت کمی ایران جهت انتقال نقطشعبه ارتباط دائم با دفتر خدمات جهانی . 3

 نشریات، چیپ و سکه و ارائه گزارش آن به شورای منطقه

 و گزارشات مرتبط، کنفرانس خدمات جهانی APFارائه مکتوب کلیه گزارشات مربوط به جلسات ترجمه و . 4

، کنفرانس خدمات APFهای انجام شده در فرامنطقه  ترجمه و ارائه گزارش مکتوب از اخبار، رویداد ها و فعالیت. 5

روز قبل از برگزاری جلسه شورای منطقه و تحویل آن به  1 (NAWS Newsجهانی و ارائه خبرنامه خدمات جهانی)

 خدمتگزاران شورای منطقهمنشی جهت بارگذاری بروی پورتال وب سایت و کانال اینترنتی 

 و یا کنفرانس خدمات جهانی  APF. انتقال درخواست ها و نیازهای خدماتی شورای منطقه به فرا منطقه6

و تهیه و تنظیم و کنفرانس خدمات جهانی  APFبه فرامنطقه  ایران های شورای منطقه تجربه و وجدان ارائه. 1

 و کادر اداری شورای منطقه تعامل با علی البدل نماینده گزارش شورای منطقه ایران با

 APF. شرکت در جلسات اینترنتی کارگروه های متفاوت کنفرانس خدمات جهانی و 8

حاضر شده )اینترنتی( همایش خاورمیانه رابطین منطقه در جلسات غیر حضوریدر ارتباط با همایش خاورمیانه، . 9

کنند و نیازها، درخواست ها و اطالعیه ها و تصمیمات آنها را به شورای منطقه  و در فرآیند تصمیم گیری آنها شرکت

  ان ارائه دهند.ایر

خدمات جهانی و ارائه مکتوب جواب  ء. ایمیل سئواالت اجزای تشکیل دهنده شورای منطقه ایران از هیات امنا11

 آنها به همراه درج نام ناحیه

و کنفرانس خدمات جهانی در  APFهای برگزارشده در جلسه فرامنطقه  . برگزاری مستمر و مدون کلیه کارگاه11

 جلسه شورای منطقه

. اختیار گرفتن از شورای منطقه ایران و داشتن وجدان گروهی از شورای منطقه در مواردی که تصمیمات 12

 در کل تاثیر بگذارد. NAبر روی منطقه و یا  APFکنفرانس خدمات جهانی و یا فرا منطقه 
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درصورتیکه   FDو کمیته EDM، کنفرانس خدمات جهانی، APFهرسطح خدماتی خارج از کشور مانند  .13

 منطقه شورای درخواست اعزام خدمتگزار ایرانی نمودند باید با هماهنگی رابطین منطقه و مسئولین اداری باشد و

  .بگذارند جریان در را ایران

پیگیری و پاسخ آن ی پرسند توسط رابطین شورای منطقه سئواالتی که رابطین نواحی از دفتر خدمات جهانی م. 14

 را به شورای منطقه ارائه دهند.

 

 علی البدل نماینده منطقه: 

 شرایط:

 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت. 1حداقل  .1

 . انجمن معتادان گمنام و پایبندی به اصول NAمفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم،  12از  و موثر دانش کافی .2

کمیته های فرعی یا به عنوان مسئولین  و یا شورای ناحیه منطقه در شورایحداقل تجربه یک دوره خدمت کامل  .3

 مسئولین اداری

  تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی. .4

 با زبان انگلیسی آشنایی .5

 ویزا اخذداشتن شرایط الزم برای  .6

 

 :وظایف

 (WSCو جلسات کنفرانس خدمات جهانی) (APFمنطقه آسیا پاسیفیک)مرتب در جلسات فرا شرکت و حضور. 1

و کنفرانس خدمات  APFجلسات فرامنطقه  در گیری تصمیم فرآیند در فعال حضور جهت منطقه رابطبه  . کمک2

 جهانی

و  APFارائه تجربه و وجدان های شورای منطقه به فرامنطقه  طقه برایهمکاری با نماینده رابط منتعامل و . 3

 گزارش شورای منطقه ایرانکنفرانس خدمات جهانی و تهیه و تنظیم 

امنای  هیاتبا اعضای اینترنتی  برقراری ارتباط مستمر و دائم جهتبا نماینده رابط منطقه  عامل و همکاریت .4

خدمات جهانی، اعضای اداری کنفرانس خدمات جهانی، اعضای دفتر خدمات جهانی و خدمتگزاران شورای 

جهت تعامل و همکاری با سایر وبینارهای مربوطه  ، حضور در جلسات مجازی وق ایمیلاز طری APFفرامنطقه 

 های شورای منطقه ایرانو ارائه درخواست ها و نیاز  NAسطوح خدماتی و دریافت اطالعات به روز 

های انجام شده  ، رویداد ها و فعالیتارائه گزارش مکتوب از اخبار جهت منطقه رابط نماینده با همکاری و تعامل. 5

 (NAWS News، کنفرانس خدمات جهانی و خبرنامه خدمات جهانی) APFدر فرامنطقه 

ایران جهت انتقال نقطه  شعبه دفتر خدمات جهانی ارتباط دائم با جهت منطقه رابط نماینده با همکاری و تعامل. 6

 چیپ و سکه و ارائه گزارش آن به شورای منطقه ،هادات و مشکالت کمی وکیفی نشریاتنظرات، پیشن

انتقال درخواست ها و نیازهای خدماتی شورای منطقه به  جهت منطقه رابط نماینده با همکاری و تعامل. 1

 و یا کنقرانس خدمات جهانی  APFمنطقهفرا

 APFشرکت در جلسات اینترنتی کارگروه های متفاوت کنفرانس خدمات جهانی و . 8
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ارتباط با همایش خاورمیانه، رابطین منطقه در جلسات غیر حضوری )اینترنتی( همایش خاورمیانه حاضر شده  در. 9

شورای منطقه  و اطالعیه ها و تصمیمات آنها را به و در فرآیند تصمیم گیری آنها شرکت کنند و نیازها، درخواست ها

 ایران ارائه دهند. 

بر  APFمنطقه ات کنفرانس خدمات جهانی و یا فراداشتن وجدان گروهی از شورای منطقه در مواردی که تصمیم .11

 در کل تاثیر بگذارد. NAروی منطقه و یا 

 برساند. انجام به بایست را او مسئولیت و وظایف کلیه رابط نماینده غیبت هنگام . در11

درصورتیکه   FDو کمیته EDM، کنفرانس خدمات جهانی، APF. هرسطح خدماتی خارج از کشور مانند 12

 منطقه شورای باشد و و مسئولین اداری خدمتگزار ایرانی نمودند باید با هماهنگی رابطین منطقهاعزام درخواست 

  .بگذارند جریان در را ایران

سئواالتی که رابطین نواحی از دفتر خدمات جهانی می پرسند توسط رابطین شورای منطقه پیگیری و پاسخ آن . 13

 را به شورای منطقه ارائه دهند.

 

 

 مسئولین کمیته های فرعی:مشترک  وظایف 

وب سایت و  -های آموزشیکارگاه  - فصلنامه - بیمارستان ها و زندان ها - اطالع رسانی و روابط عمومی)

 آدرس جلسات(

 ، جلسات فوق العادهدر جلسات شورای منطقه، جلسات اضطراری شرکت و حضور. 1

 ، بنا به درخواست نایب گردانندهخدمتگزارانشرکت و حضور در جلسات هماهنگی  .2

 مقرر ساعت در فوق جلسات تمامی در خروج و ورود. 3

 پاسخگو بودن نسبت به وظایف محوله و مندرج در اساسنامه . 4

شورای منطقه  جلسه روز قبل از برگزاری 1ماهه کمیته مربوطه و ارسال آن  2ارائه گزارش شفاف از فعالیت های . 5

 به جهت چاپ و بارگذاری بر روی کانال اینترنتی منشی  برای

که گزارش فعالیت دو ماهه خود را تا ظهر روز پنجشنبه هفتۀ مسئولین کمیته های فرعی شورای منطقه موظفند . 6

قبل از جلسه شورای منطقه در اختیار منشی جهت بارگذاری در کانال گزارشات شورای منطقه  قرار دهند. بعد از 

این زمان گزارش خدمتگزار در کانال بارگذاری نمی شود و خدمتگزار مربوطه موظف است که گزارش خود را کپی و 

 جلسه منطقه ارائه نماید و باید نسبت به عدم اجرای این رای به شورای منطقه پاسخگو باشد. در

هماهنگی،  ها، حضور و غیاب مسئولین کمیته های فرعی نواحی در جلساترائه گزارش کتبی مختصر از رویدادا. 1

 به شورای منطقه

ماه یکبار برگزار  4های فرعی نواحی به صورت کمیته های فرعی جلسات هماهنگی خود را با مسئولین کمیته . 8

کنند. شرایط اسکان از شب قبل برای مسئولین کمیته های فرعی نواحی که نیاز به اسکان دارند توسط شورای 

 )این جلسات می بایست بعد از جلسه شورای منطقه برگزار گردد( منطقه فراهم خواهد شد.

 نواحی با هماهنگی جلسات در آموزشی های کارگاه . برگزاری9

 منطقه  شورای به آن و ارائه کمیته اعضای انتخاب و تشکیل، داخلی مشی خطتنظیم آیین نامه، و  تهیه. 11

خدمات انجام برای  و هماهنگی برنامه ریزیجهت  ،کمیته اعضایبا مستمر  ای کمیتهبرگزاری جلسات درون . 11

 مربوطه
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فقط هزینه ایاب و ذهاب مسئول در این مورد ) کمیته اعضای با یکبارماهی  ای کمیته درون جلسات برگزاری. 12

 کمیته پرداخت می گردد(

 .به صورت مکتوب ارائه نمایند ی منطقهبه شورا تاییدساله خود را جهت  ها باید برنامه ریزی خدماتی یک کمیته. 13

قبل از  مکتوبها موظفند که برنامه و اهداف آینده خود را جهت دریافت ایده در گزارش خود به صورت  کمیته. 14

 . ارائه نمایند به شورای منطقه اجرا

 . برنامه ریزی و ارائه ایده ها با توجه به پیشنهادات و مشکالتی که در گزارش رابطین نواحی وجود دارد.15

 هر کمیته فرعی منوط به آوردن طرح کامل و مشخص کردن گروه هدف و درخواست برگزاری کارگاه توسط. 16

 .باشد هزینه های مالی آن می

 روز به منشی جهت تهیه صورتجلسه پرسش و پاسخ 1کتبی پس از مدت  سئواالتارائه پاسخ به  .11

  نیاز مورد خدمات انجام جهت( عامل مدیر)مرکزی دفتر با تعامل و هماهنگی. 18

 شده شند که از طرف رابطین نواحی مطرحواالتی می بائهای فرعی فقط موظف به پاسخگویی کتبی به سکمیته  .19

 و در حیطه خدماتی مربوطه باشد. 

 منطقه  یارائه گزارش فعالیت های یکساله در پایان هر سال خدماتی به شورا .21

در صورت عدم .)بایست پاسخگوی تلفنی به نمایندگان نواحی باشند منطقه شورای . مسئولین کمیته های فرعی21

 (اولین فرصت جهت پاسخگویی اقدام نمایند پاسخگویی در

مسئولین کمیته های فرعی شورای منطقه نباید در موسسات مرتبط دیگر فعال باشند و یا ترددی داشته باشند  .22

 تلویحی آن موسسات گردند. تاییدکه باعث 

 

  های فرعی: مسئولین کمیتهشرایط 

 خدمت  مدت سال پاکی مداوم و حفظ پاکی مداوم در طول 1حداقل . 1

 .معتادان گمنام به اصول انجمن پایبندیو  NAمفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم،  12. دانش کافی و مؤثر از 2

فرعی، مسئولین  کمیته هایاحیه به عنوان مسئولین حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه یا ن. 3

 یا علی البدل نماینده ناحیه و اداری، نماینده ناحیه

  و صرف وقت کافیخدمت و توانایی انجام وظایف محوله تمایل به . 4

 کند. داشتن سررشته در امری که کمیته مربوط در آن فعالیت می. 5

 

 روابط عمومی کمیته اطالع رسانی و: 

 هدف:

 اطالع رسانی و برقراری روابط عمومی با جامعه و مسئولین کشوری جهت معرفی انجمن معتادان گمنام 

 تالش برای شکوفا شدن و ارتقاء آگاهی نسبت به برنامه معتادان گمنام در سطح جامعه

 در جهت توسعه روابط عمومی با مسئولین در سطح استان ها مناسب ایجاد بستر 
 

 :وظایف

وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها،  ،ابط عمومی مستمر )در سطح مسئولینانجام فعالیت های اطالع رسانی و رو .1

 کشوردر ( و... مطبوعاتارگان ها، 
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ها و ارگان های دولتی که در اطالع رسانی در سازمان ها و نهاد. شرکت در همایش ها و برگزاری غرفه های 2

غرفه هایی که نیاز به اجاره مکان دارد بنا به صالح دید مسئول کمیته اطالع خصوص اعتیاد می باشند.)حتی 

 رسانی(

. انتشار پیام انجمن معتادان گمنام در سطح رسانه های تصویری با نظر شورای منطقه ایران می باشد.)این طرح 3

 باید قبل از انجام به تصویب رابطین نواحی برسد(

 رادیو( و همچنین مصاحبه های تلفنیی )اطالع رسانی در رسانه های صوت. 4

 های اطالع رسانی و روابط عمومی بنا به درخواست ایشان  هماهنگی با نواحی جهت انجام کارگاه .5

 وبینارهای در ها جهت تبادل تجربه و شرکتی روابط عمومی سایر مناطق و کشور. برقراری ارتباط با کمیته ها6

 ایران نواحی کمیته روابط عمومی مسئولین و منطقه شورای به آن مطالب ارائه و جهانی روابط عمومی خدمات

تهیه و تنظیم فایل کتابچه اطالع رسانی و روابط عمومی همراه با درج تاریخ بروی آن و ارائه آن به شورای منطقه . 1

 جهت تایید

 ه نگاری های دفتر مرکزینظارت بر تمامی سربرگ های تولید شده و حفظ آرشیو نام نامه ها و . طراحی سربرگ8

 جهت نوشتن تفاهم نامه با سازمان زندان ها و یا دانشگاه علوم پزشکی H&Iتعامل و همکاری با کمیته . 9

برای برگزاری یک جلسه مشترک هماهنگی با مسئولین کمیته های فرعی نواحی در  H&I. هماهنگی با کمیته 11

 طول سال

 نگاری و تعامالت امورات قانونیهماهنگی با مدیر عامل جهت نامه . 11

موارد قانونی الزامی می باشد ایشان را در مدیر عامل  حضور ر تمامی مواردی کهن موظف می باشد داطالع رسا. 12

 همراهی نماید.

سال( به شورای منطقه جهت  شهریور ماه هرتهیه طرح کارت تبریک سال نو و لوح تقدیر و ارائه آن در جلسه ). 13

  تایید

 در دفتر مرکزیاز کلیه نامه ها و مکاتبات ایجاد بایگانی، ثبت و شماره گذاری . 14

 گیرد. صورت می معتادان گمنام اعزام پانل برای نارانان فقط جهت معرفی انجمن .15

. اعزام خدمتگزار به نواحی جهت پانل های اطالع رسانی )در صورت نیاز و درخواست ناحیه()اعزام یک نفر( در 16

 موارد خاص مانند درخواست مسئولین استانی)این اعزام سالی یکبار برای هر ناحیه انجام می پذیرد(

چنانچه در مواقع ضروری و در بین جلسات شورای منطقه کمیته اطالع رسانی برای غرفه های اطالع رسانی نیاز . 11

 با هماهنگی ،از برنامه و بودجه مربوطه بودریاتی داشت که هزینه های آن بیش به ارائه پکیج اطالع رسانی و یا نش

 گیرد.و در اختیار کمیته اطالع رسانی قرار  تایید بودجه مورد نظرکادر اداری 

وظیفه عقد قرارداد مکان برگزاری، محل اسکان و تدارکات اسکان به عهده مسئول کمیته اطالع رسانی می . 18

 .باشد

نامه هایی که توسط مدیر عامل صادر یا برای مدیر عامل به دفتر مرکزی ارسال می گردد توسط مسئول کمیته . 19

 اطالع رسانی به شورای منطقه گزارش شود. 
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  هاکمیته بیمارستان ها و زندان: 

 هدف:

ارتقاء سطح آگاهی خدمت به احتیاجات تمام نواحی و منطقه به وسیله هماهنگی و تعامل جهت ارائه خدمات مؤثر، 

   ها ها و زندان های بیمارستان و تقویت تمام فعالیت

 

 : وظایف

 نواحی ایران H&I . دریافت و جمع آوری اطالعات به روز فعالیت های نواحی از مسئولین کمیته های1

های وبینارتجربه و شرکت در  تبادل جهتها  کشور و مناطق سایر H&Iمسئولین کمیته  با ارتباط . برقراری2

H&I  خدمات جهانی و ارائه مطالب آن به شورای منطقه و مسئولین کمیته هایH&I  نواحی ایران 

 و دیگر مراکز ها زندان، برای تعامل با نامه ما بین خود اطالع رسانی بر اساس تفاهم . تعامل و هماهنگی با کمیته3

 مربوط 

ها، سازمان بهزیستی و یا دانشگاه علوم  نامه با سازمان زندان تفاهم. تعامل با کمیته اطالع رسانی برای تنظیم 4

 پزشکی

 .جهت بهتر رساندن پیام شده در تاییدرسانی منابع خدماتی  روز به آموزش و . 5

 بنا به درخواست ایشان H&I. هماهنگی با نواحی جهت انجام کارگاه های 6

برای برگزاری یک جلسه مشترک هماهنگی با مسئولین کمیته های فرعی  هماهنگی با کمیته اطالع رسانی. 1

 نواحی در طول سال

 . چاپ دفترچه آمار و اطالعات نواحی به تعداد اجزای تشکیل دهنده شورای منطقه ایران 8

 

 کمیته فصلنامه: 

 هدف:

رویدادهای انجمن  و همچنین انتقال آخرین اخبار از و خدماتی درمیان گذاشتن تجارب بهبودی جهتایجاد فضایی  

 معتادان گمنام
 

 وظایف: 

)ترجیحاً از اعضای تفاده از استعداد و خالقیت افراد . تشکیل کمیته، تعیین ترکیب کلی و نحوه صفحه آرایی و اس1

NAدر صورت لزوم ... اریکاتور، ترجمه، خبرنگاری وآرایی، ویرایش، عکاسی، ک ( جهت تایپ، گرافیک، صفحه

 استفاده نماید. 11ای با پرداخت دستمزد و با توجه به مفهوم  تواند از افراد حرفه می

های فرعی و  کمیته خط کمیته،و واتس اپ مطالب از طریق صندوق پستی، ایمیل، تلگرام . دریافت و جمع آوری 2

م به ذکر است که اختیار در مورد چاپ منابع موجود در انجمن و استفاده از مطالب متناسب با ظرفیت مجله. الز

 باشد.  مطالب با کمیته بوده و حق ویراستاری برای کمیته محفوظ می

عضو به عنوان  3، تحریریه، فنی و انطباق و نیز انتخاب حداقل تیم مختلف با عناوین تیم انتخاب 3. ایجاد حداقل 3

 .شان به شورای منطقهتیم انطباق جهت بررسی محتوای مجله پیش از چاپ و معرفی ای
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 باشد. ها و مفاهیم خدماتی با مسئول کمیته می مسئولیت و پاسخگویی مجله، طبق اصول سنت. 4

فایل که . برنامه ریزی جهت آماده شدن فایل مجله پیام بهبودی و تعامل با دفتر مرکزی جهت تولید آن به طوری 5

 دفتر مرکزی قرار گیرد.روز قبل از شروع فصل در اختیار  11مجله پیام بهبودی 

ماه بعد از چاپ آن به مسئول کمیته وب سایت برای بارگذاری آن  2در اختیار قرار دادن فایل مجله پیام بهبودی . 6

 در سایت اینترنتی انجمن معتادان گمنام.

 تولید آن از قبل مجله، چاپ تایید بر و نظارت. 1

 تایید دریافت نامه اعضاء . ارسال یک متن از طرف کمیته فصلنامه به عنوان8

 

 کمیته کارگاه های آموزشی: 

 هدف:

 ارتقاء و توسعه آگاهی نواحی و شورای منطقه ایران از طریق برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی 

 

 وظایف:

. جمع آوری مشکالت، ایده و نقطه نظرات اجزای تشکیل دهنده شورای منطقه و همچنین مسئولین کمیته های 1

 فرعی کارگاه های آموزشی نواحی برای برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی

 . اعزام گرداننده به کارگاه های آموزشی نواحی ایران 2

. ارائه موضوعات پیشنهادی کارگاه به شورای منطقه جهت حرکت منسجم و هدفمند در راستای تحقق بخشیدن 3

 به هدف اصلی نواحی 

کارگاه( در این خصوص الزم است  4م گرداننده برای نواحی محروم و یا توسعه نیافته )هر سال . برگزاری و اعزا4

 برنامه ریزی و منابع مالی مورد نیاز قبل از اجرا به تایید شورای منطقه برسد.

 ایران از نقطه یک درگردهمایی  خدماتی یک سالیانه . برنامه ریزی جهت برگزاری5

 

  جلساتکمیته وب سایت و آدرس: 

 :هدف

 و کلیه عموم جامعه  ءارائه اطالعات در خصوص انجمن معتادان گمنام،  به اعضا

 ارائه آدرس جلسات به روز انجمن معتادان گمنام در کل کشور به مخاطبین 

 جهت معرفی انجمن معتادان گمنام در فضای اینترنتی منبعی 

 

 وظایف:

  ها و جلسات بهبودی در ایران. گروهارائه آخرین اطالعات و آمار از تعداد . 1

 و تاالر گفتگو سایت، و اپلیکیشن آدرس جلسات  وبری مسئولیت نگهدا اداره و. 2

رابط منطقه و مسئول انجمن معتادان گمنام با هماهنگی  پیوند نشانی های اینترنتی با سطوح خدماتی دیگر. 3

 کمیته اطالع رسانی
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. همکاری و تعامل با رابطین نواحی برای تهیه آخرین اطالعات و رویدادهای خدماتی نواحی جهت قرار دادن در 4

 سایت 

ای که تنها از طریق رمز عبور بتوان به  و محافظت آنها به گونهسایت . اطمینان از وضعیت مناسب خطوط ارتباطات 5

 آن دست یافت.

و همچنین مسئول کمیته اطالع دفتر خدمات جهانی شعبه ایران  ،تر مرکزیبه روز نمودن اطالعات تماس با دف. 6

 رسانی و روابط عمومی

  سایت جهت معرفی انجمن معتادان گمنام بروی ...گذاری تفاهم نامه ها، رویدادها و. به روز نمودن و همچنین بار1

قرار می شود. )این پاسخگویی حتماً . پاسخگویی به کلیه تماس های تلفنی که با خط ماندگار آدرس جلسات بر 8

 باید توسط مسئول کمیته انجام پذیرد(

مثل تغییر محتوای کلی سایت یا تغییر لوگوهای )انجام تغییرات اساسی مسئول کمیته موظف است قبل از. 9

 .ئه نمایداار ی منطقههای خود را جهت تایید به شورا طرح...( استفاده شده و

ی راداکادر  نفراز 2روز رسانی سایت باید در دسترس  جهت به )هاست و دامین( عبور و رمزهای کاربری  نامهمۀ . 11

  قرار داشته باشد. (به انتخاب مسئول کمیته)

 نفر از تیم اداری )برای مواقع خاص( 2. در اختیار قرار دادن رمز عبورحمایت کننده وب سایت)هاست و دامین( به 11

بر نیاز و درخواست کمیته اطالع آن به دفتر مرکزی برای تولید بنا. تهیه فایل کتابچه آدرس جلسات و ارائه 12

 رسانی

 . طراحی کارت تلفن شماره های ماندگار آدرس جلسات نواحی ایران )در صورت نیاز شورای منطقه(13

سپس اطالع به شورای منطقه  و دفتر خدمات جهانی شعبه ایران تاییدهای ترجمه شده پس از  نشریات و بولتن. 14

 .بر روی سایت قرار داده شودایران 

 ءاری کلیه گزارشات مربوطه به روی قسمت پورتال اعضاعامل و همکاری با منشی برای بارگذت. 15

و مداوم انجمن معتادان  ا به صورت ماهانهقسمتی از سایت را در اختیار مسئول کمیته اطالع رسانی قرار دهد ت. 16

 مطالب در این قسمت با کمیته اطالع رسانی باشد( اختیار کامل آنگمنام را معرفی کند.)

اری شود ابتدا الزم است به ذپورتال بارگ جزه خبرنامه ها و گزارشاتی که الزم است در قسمت هایی از سایت ب. 11

 شود. اریو سپس بارگذ ارائهشورای منطقه 

، به نام انجمن قرار داد هاست و دامنهبه خزانه دار برای عقد  ها و نیاز های پشتیبانی وب سایت درخواستارائه . 18

  معتادان گمنام

...که شامل اپلیکیشن ها و گوگل مپ می شود با از قبیل هاست و دامین وتمامی قراردادهای پشتیبانی فنی ) .19

و گزارش شفاف آن به  باید به اسم انجمن معتادان گمنام ثبت شودخذ پسورد و زمان قید گردد( این قراردادها ا

 منطقه و رابطین نواحی اعالم گردد.

 . انتخاب اعضاء تیم انطباق و معرفی ایشان به شورای منطقه21
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  مدیره هیاتاعضای:   

 شرایط:

 و حفظ پاکی در طول مدت خدمت سال پاکی مداوم 1حداقل  .1

 معتادان گمنام. به اصول انجمن پایبندیو  NAمفهوم خدماتی  12سنت و  12قدم،  12دانش کافی و مؤثر از  .2

ها و مفاهیم خدماتی و ساختار خدماتی و اساسنامه رسمی  سنت ،ها آشنایی و پایبندی و اعتقاد به اصول قدم .3

 انجمن

  یا نواحیو منطقه  رایتجربه یک دوره خدمت کامل در شوحداقل  .4

 تمایل به خدمت و داشتن وقت کافی و توانایی الزم انجام وظایف محوله .5

 نداشتن سوابق کیفری مؤثر .6

 .این خدمت شوند ایمنطقه می توانند با حفظ سمت کاندید رایاعضای شو .1
 

 :وظایف

 (منطقه رایمصوبات مجمع عمومی )شو رایاج. 1

 محاکمتعقیب جریانات قضایی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در  .2

مصالحه و در صورت اقتضا تفویض و قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ) تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، .3

 (م از حقوقی یا حقیقی با حق توکیلواگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر شخص دیگر اع

ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که ای را که  تواند هر اقدام و معامله مدیره می هیاتبه طور کلی . 4

 باشد به نام انجمن معتادان گمنام انجام دهد. منطقه( می رایمستلزم تصویب مجمع عمومی )شو

ها معرفی نماید  طور رسمی مسئول کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی را جهت تعامل با سازمانه مدیره ب . هیات5

 .باشد می مدیر عامل و مسئول کمیته اطالع رسانیقانونی و ثبتی ملزم به هماهنگی با  و در مورد امورات

 کند و خدمت دیگری منطقه حضور پیدا می رایمدیره در شو هیاتبه عنوان نماینده و سخنگوی فقط مدیر عامل  .6

 .نباید داشته باشد

 شود. انتخاب می ی منطقهمستقیم نمایندگان شورا رایمدیره با  هیاتمدیر عامل  .1

منطقه  رایکنند و در غیر این صورت شو ها را انتخاب می مدیره در صورت توافق سمت هیاتاعضای منتخب . 8

 نماید. سمت هر یک را مشخص می

  (مثل موارد مورد نیاز برای ثبت)ها طی انجام تشریفات قانونی در صورت نیاز  افتتاح حساب در بانک. 9

ماه یکبار با کلیه اعضای هیات مدیره )اعضای اصلی، بازرس و علی البدل ها( این  6هر  . تشکیل جلسه هماهنگی11

 جلسه الزم است به اطالع نایب گرداننده رسانده شود.

 

 توضیحات:

صالحیت اعضای هیات مدیره، به هیات مدیره اختیار داده شد تا از اعضایی که در انتخابات عدم تایید در صورت . 1

 .را را کسب کرده اند، جایگزین شوندبیشترین آمنتخب که نفر  8هیات مدیره بعد از این 

هیات مدیره تغییر  اعضای برای تغییر آدرس دفتر مرکزی احتیاج به رای مجمع عمومی نمی باشد و با امضای. 2

 .پذیردآدرس دفتر مرکزی انجمن معتادان گمنام انجام می 
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 مدیر عامل: 

 شرایط: 

 شرایط مندرج برای اعضای هیات مدیره

 

  وظایف:

 خزانه با اجرایی امورات انجام جهت است موظف عامل مدیر و گیرد می صورت مدیرعامل توسط مرکزی دفتر اداره. 1

 نماید. مشورت گرداننده نایب و دار

 شرکت خدمتگزاران هماهنگی جلسات و منطقه شورای جلسات در مرکزی دفتر پاسخگوی عنوانه ب عامل مدیر. 2

 .کند می

 روز یکبار  15شرکت در جلسه تیم مشورتی دفتر هر . 3

 ییدتا جهت منطقه رایشو به آن ارائه و مرکزی دفتر یکساله بندی بودجه و ریزی برنامه. 4

 کارمندان بیمه و مالیاتی امور مراحل انجام بر نظارت. 5

 صورت می گیرد. مدیرعامل توسط آن انجام و تیم مشورتی دفتر مشورت با رسمی قراردادهای عقد. 6

 تعامل و همکاری با مسئول کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی و همچنین مسئول کمیته ثبت . 1

ماه یکبار و تنظیم صورتجلسه و همچنین گزارشی از این  6مدیره هر  هیاتبرگزاری جلسه با اعضای اصلی . 8

 جلسه و ارائه آن به شورای منطقه ایران

 مدیره  هیاتمدیره و گرفتن گزارش از بازرس  هیاتبرگزاری جلسه با کل اعضای . 9

 حراست از کلیه اموال منقول . 11

 .هیچ سازمان و نهادی را نداردمدیر عامل بدون درخواست اطالع رسان اجازه ورود به . 11

   .ندارد را رسان اطالع با هماهنگی بدون نگاری نامه حقمدیر عامل . 12

هر انجمن معتادان گمنام توسط مدیر عامل باید با اجازه تیم اداری و کمیته اطالع رسانی باشد. الزم استفاده از مُ .13

 هر استفاده نماید. تیم اداری و مسئول کمیته اطالع رسانی مدیر عامل می تواند از مُ تاییدبه توضیح است پس از 

 هر انجمن معتادان گمنام با مدیر عامل می باشد.. مسئولیت م14ُ

ارائه و درج پرینت بانکی از حساب خزانه مدیر عامل)دفتر مرکزی( گزارش خزانه هیات مدیره را ارائه دهد. ). 15

  گمنام در گزارش فعالیت دفتر مرکزی در هر جلسه شورای منطقه.انجمن معتادان 

مرکزی را در گزارش  مدیر عامل موظف است جدول حضور و غیاب و تاریخ برگزاری جلسات تیم مشورتی دفتر. 16

 فعالیت خود درج کند. 

 و پرداخت شود. انجام مرکزی دفتر از )طراحی، چاپ و...( فصلنامه کمیته های . هزینه11

 استفاده سوء از یریجلوگ و گمنام معتادان انجمن ثبت مسائل یبرا الزم اقدامات انجام و یقانون مسائل یریگیپ. 18

 اطالع تهیکم با یهماهنگ و یهمکار با گمنام معتادان انجمن تیماه و نام مورد در یرسان اطالع و یاحتمال یها

 یعموم روابط و یرسان
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 :چشم انداز دفتر مرکزی 

های خدماتی خدمتگزاران  مرکزی همواره یک پتانسیل آماده فعال خدماتی جهت همکاری و تسهیل فعالیتدفتر 

مند  های انجمن محسوب گردد و انجمن از این پتانسیل جهت توسعه پیام همواره بهره شورای منطقه و نواحی و گروه

 گردد.

تواند با  مند باشد، می خدمتگزاران مورد اعتماد بهرهما بر این باوریم که داشتن یک دفتر فعال خدماتی که از 

 .گردد جامعههای نواحی باعث خوشنامی و ایجاد روابط مستحکم داخلی و با  ها و وجدان استفاده مداوم از ایده

بر این باوریم  مات خردمندانه شورای منطقه ایرانما با کمک خداوند و تالش خدمتگزاران مورد اعتماد و اخذ تصمی 

اصلی انجمن، توسعه و مکانی است جهت تحقق بخشیدن به هدف ، دفتر مرکزی مانند تمامی اجزای ساختار که

مفهوم خدماتی انجمن  12سنت و  12قدم و  12و گروه ها و جامعه در چهار چوب  ءمین خدمات به اعضااهماهنگی و ت

 معتادان گمنام.

 

 :هدف دفتر مرکزی

 ایجاد هماهنگی و انسجام خدماتی.  ،توسعه پیام. 1

 و مسئولین و جامعه.  فراهم نمودن بستر مناسب و تعامل انجمن با سازمان ها. 2

 های انجمن های خدماتی خدمتگزاران شورای منطقه و نواحی و در کل گروه همکاری و تسهیل در فعالیت. 3

 .صورت متمرکزه کمک به در دسترس بودن انجمن معتادان گمنام ب. 4

 

 :دفتر مرکزی انجمن معتادان گمنام آیین نامه داخلی

گیرد و مدیر عامل موظف است جهت انجام امورات اجرایی با خزانه  توسط مدیرعامل صورت می مرکزی اداره دفتر. 1

 دار و نایب گرداننده مشورت نماید.

 نظارت بر انجام مراحل امور مالیاتی و بیمه کارمندان . 2

 .ماه قبل از اتمام قرارداد کارمند قبلی صورت گیرد 4جدید حداکثر معرفی کارمند . 3

 سال ت داشته باشد. ضمناً پایان هرساله به عنوان کارمند در دفتر فعالی دوره یک 4تواند  کارمند خاص، صرفاً می. 4

جهت ادامه صورت توافق  های مربوط به کارمند با ایشان انجام شده و در بایست کلیه تسویه حساب کاری، می

سال( با ایشان منعقد گردد.)الزم به ذکر است در پایان هر سال نسبت به  )به مدت یکهمکاری، قرارداد جدیدی

 .ارسال رزومه برای دعوت از متقاضیان این امر اقدام می شود و فراخوان را به اطالع کلیه نواحی برساند

 گیرد.کلیه تولیدات شورای منطقه توسط دفتر مرکزی صورت می . 5

دفتر مرکزی برای تولید این محصوالت الزم است از چندین جا استعالم و پیش فاکتور گرفته و تمام تالش خود را . 6

 خود را انجام دهد تا محصول را با کیفیت و قیمت مناسب تولید کند.

کتابچه اطالع رسانی ، فروش کلیه محصوالت )پیام بهبودی ،سئولیت و پاسخگویی در مورد توزیع، مثبت سفارش. 1

 ..( با دفتر مرکزی می باشد. و

تعامل و همکاری با کلیه خدمتگزاران شورای منطقه و رابطین نواحی جهت انجام خدمات مربوطه و ثبت . 8

 سفارشات

 و اعضای اداری، شورای منطقه و کمیته های فرعی رشیو بندی کلیه اموال دفتر مرکزیکدگذاری و آ. 9

 ( NAاعضای و مسئولین مردم،) مرکزی دفتر همراه تلفن خط و تلفن به پاسخگویی. 11
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 عامل مدیر یا و رسانی اطالع کمیته مسئول هماهنگی با قرارها ارجاع. 11

 منطقه شورای خدمتگزاران کلیه گزارشات تکثیر و چاپ. 12

 مربوطه کمیته مسئول درخواست بنابر عمومی روابط های نامه تنظیم و تهیه. 13

 .شود می ارسال مرکزی از که هایی نامه کلیه بندی آرشیو و گذاری شماره ثبت،. 14

 مالیاتی نامه اظهار موقع به کردن پر. 15

  رسانی اطالع کمیته هایی نگاری نامه کلیه بر نظارت. 16

 ها سربرگ بر بیشتر نظارت برای مکانیزمی و سیستم ایجاد. 11

 مربوطه های نمایندگی با تعامل و همکاری ها نمایندگی آمدن وجود به صورت در. 18

 دارایی اداره به همچنین و منطقه شورای به ها نمایندگی فعالیت از گزارش ارائه. 19

 منطقه شورای خزانه از حسابداری سیستم ایجاد. 21

 منطقه رابط و علی البدل رابط شورای  به کشور افغانستان با هماهنگیجلد مجله پیام بهبودی  111ارسال . 21

 ..روزنامه ها، مکاتبات مربوطه و  ثبت، نامه ها، جمع آوری یک آرشیو کامل از کلیه گزارشات. 22

مخاطبینی که با دفتر مرکزی تماس گرفته و درخواست شماره تماس نارانان از دفتر مرکزی را دارند، به جای . 23

 .شماره تلفن نارانان شماره خط ملی اعتیاد به آنها ارائه گردد

 دفتر جاری های هزینه از قسمتی پرداخت مرکزی جهت دفتر حساب به بهبودی پیام مجله فروش نقدی . مازاد24

 .گردد واریز مرکزی

 
 

 :تیم مشورتی دفتر مرکزی 

 تیم مشورتی دفتر مرکزی می باشند.  ء، خزانه دار و مدیر عامل جز. نائب گرداننده1

 .کند می شرکت تیم این جلسه در مالی امورات مسئول عنوانه ب دار خزانه. 2

 و همچنین پیگیری های فرعی و مسئولین اداری کمیته های درخواست دهنده انتقال عنوان به گرداننده نایب. 3

 شورای منطقه در این جلسه شرکت می کند.  مصوبات

 .باشد می مرکزی دفتر امورات پاسخگوی مسئول، عنوانه ب عامل مدیر. 4

روز یکبار جهت رسیدگی به امورات دفتر مرکزی برگزار می گردد و  15دفتر مرکزی هر جلسات تیم مشورتی . 5

 گزارش آن توسط مدیر عامل به شورای منطقه ارائه می شود.

 

 قسمتی از وظایف و اختیارات تیم مشورتی دفتر مرکزی:

 ده برای دفتر مرکزی با حقوق مکفی کارمند سا 2انتخاب و استخدام . 1

 نیاز به رای شورای منطقه ندارد()این مورد 

 پرداخت گردد. مرکزی بابت تسویه حساب مالی، سالی یک ماه حقوق بابت پاداش به کارمندان دفتر. 2

 از طرف مدیر عامل را دارند. ء، تیم دفتر مرکزی حق امضا. با تعامل با مدیر عامل3

 همکاری و مشورت الزم با یکدیگر انجام دهند.های رسمی، تیم مشورتی دفتر مرکزی تعامل و داد. جهت عقد قرار4

 عقد قرارداد مجله پیام بهبودی. 5
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 :جلسات هماهنگی خدمتگزاران شورای منطقه 

جلسات هماهنگی خدمتگزاران شورای منطقه توسط نایب گرداننده و به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر بین . 1

 .فرعی شورای منطقه برگزار می شود مسئولین اداری و مسئولین کمیته های

 برگزار می گردد. ماه یکبار  2جلسات هماهنگی خدمتگزاران هر . 2

و گزارش جلسه هماهنگی توسط نایب گرداننده  ماهنگی با نایب گرداننده می باشدمسئولیت برگزاری جلسات ه. 3

 کتباً به منطقه ارائه گردد.

سه هماهنگی شورای منطقه نیز به گونه ای برگزار گردد تا حداقل هزینه را در بر داشته باشد. خدمتگزارانی لج. 4

که تردد آنها هزینه ای را در برندارد در جلسه هماهنگی حضور پیدا کنند و بقیه اعضاء به صورت وبینار شرکت 

 ا چند خدمتگزار را اعالم نماید( داشته باشند )بجز مواردی که نایب گرداننده نیاز به حضور یک ی
 

 :اعزام گرداننده کارگاه های آموزشی 

 احیهن آن رابطین تاییدنواحی با هزینه شورای منطقه و  و متمرکز های سراسری اعزام گرداننده فقط برای کارگاه. 1

  صورت می پذیرد.

، آدرس جلسات H&Iکارگاه های اطالع رسانی و روابط عمومی،  و امورات مربوط به اعزام برای اعزام گرداننده. 2

 و با هماهنگی مسئول کمیته فرعی مربوطه صورت می گیرد. ی آموزشیو... توسط کمیته کارگاه ها

شورای منطقه می باشد و در گزارش  آموزشی هزینه های اعزام گرداننده به عهده مسئول کمیته کارگاه های. 3

 قید می شود. ی آموزشیامسئول کمیته کارگاه ه

را آموزشی نفر برای هر کارگاه  1باشد فقط هزینه  صورت پروازی میه ی اعزام هایی که بشورای منطقه برا .4

  کند. پرداخت می

 . ندارد ها را همایش جهت سخنران اعزام ایران منطقه شورای. 5

ی کمیته کارگاه هامسئول را داشت  آموزشی رگاهای درخواست شخص خاصی جهت برگزاری کااگر ناحیه . 6

تواند به دالیل مختلف مانند رعایت اصل چرخش این اعزام را انجام ندهد و گزارش و دالیل  می آموزشی منطقه

 عدم اعزام را به شورای منطقه ارائه نماید.
 

 های موقت: کمیته 

 مدت برای( نیست ای کمیته هیچ خدماتی حیطه در که اموری انجام) خاصی اهداف برای موقت های کمیته: تعریف

 با و گزارش ارائه با کار اتمام از پس) .گردند می منحل رسید، اتمام به کارشان که زمانی و آیند می وجود به معینی

 از منطقه شورای توسط نیاز برحسب موقت های کمیته (دهند می پایان خود کار به حاضرین نصف از بیشرای 

 گرداننده به موقت کمیته تشکیل جهت را کمیته مسئول انتخاب تواند می شورا).گردند می تشکیل شورا اعضای

 توسط آن فعالیت مدتتشکیل  موقع در و ندارند فراخوان به نیازی موقت های کمیته مسئول انتخاب( نماید محول

 .گردد می مشخص شورا
 

 رگروهکا : 

یک موضوع یا ارائه طرح بنابر تشخیص گرداننده یک گروه کاری بوده که در جهت بررسی و تحقیق راجع به تعریف: 

معرفی  ی منطقهشوند و این اعضاء موظفند یک نفر سخنگو برای پاسخگویی به شورا از بین اعضای شورا انتخاب می

  نمایند.
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  علی البدل نمایندگان نواحی ایرانآیین نامه داخلی نمایندگان و: 

خدمات به نام شورای منطقه ایران خلق  تامیناز آنجایی که نواحی ایران ساختاری را جهت هماهنگی و توسعه و . 1

نمایند، کلیه عناصر شورای منطقه موظف  اند و رابطین محترم خود را جهت ارائه ایده و وجدان و پول اعزام می نموده

 اند. های فرعی تفویض اختیار نموده کادر اداری وکمیته باشند که به به رعایت و حمایت از تمامی شرح وظایفی می

 به نواحی و ارائه مؤثرو ارائه گزارش  تعهد و مسئولیت پذیری ،حفظ روحیه فروتنی و برابری ،رعایت احترام و نظم. 2

  .تجربیات ناحیه خود در سطح منطقه

 حضور داشته باشند. ی منطقهدقیقه زودتر در جلسه شورا 15. 3

 از طرف نواحی ی منطقهشورا ه خزانهکتبی مبلغ واریزی ب اعالم. 4

 نت برداری و یادداشت برداری از وقایع. 5

 در مباحث و موضوعات مورد بحث شرکتی فعاالنه و مؤثر داشته باشند.. 6

دهد و در بیدار کردن وجدان آگاه گروه نقشی مؤثر داشته  رایبا بیداری روحانی شخصی جهت منافع کل انجمن . 1

 باشد.

 منطقه راین ناحیه از تدابیر و اهداف شوآگاه کرد. 8

 خود را کتباً به منشی ارائه دهد. همچنین سئواالت، موفقیت ها، درخواست ها و گزارشات. 9

 ارائه دهد.خود   ها و وقایع را به ناحیه گیری رایوجدان گروهی باشد و گزارش شفاف  رایحامل . 11

 ها داشته باشد. های شورا شرکت مسئوالنه نسبت به تصمیم گیری در روند بودجه و هزینه. 11

 منطقه بدون اجازه مشارکت، طرح یا پیشنهادی را مطرح نکند. رایدر زمان برگزاری جلسه شو. 12

 به دور از تعرض، تحکم و تشنج باشد.محترمانه و  واالت باید کامالًئدرخواست پاسخگویی یا س. 13

های وجدان اخذ شده، در قسمت مربوط و در  رایباشند  نمایندگان و علی البدل نمایندگان نواحی، موظف می. 14

 آن در اساسنامه لحاظ شده، اضافه نمایند. رایبخش انتهایی که جای خالی ب
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  گیری راینحوه: 

 گیری وجود دارد. رای رایچندین راه ب

  :علنی. 1

 گردد( استفاده می عادی موضوعات رایب رایاین باشد.) گیری همان بلند کردن دست می رایمعمول ترین راه 

  غیر علنی:. 2

انتخاب  رایگیری ب رایاین نحوه شود.) نمایندگان جمع آوری و شمارش می رایآ ،به وسیله برگه توزیع شده

های مکتوب تا جلسه بعدی شورا توسط منشی با رعایت گمنامی نگهداری  رای شود( بکار گرفته می خدمتگزاران

 شود. می
 

  ممتنع:

هیچ چیزی . الزم است در برگه مربوطه، شود ولی بی نظر است محاسبه می رایحق  رایدر شمارش کل اعضای دا

 سفید داده شود. رایثبت نشده و 

  کناره گیری:

گردد. الزم است که حتماً در برگه مربوطه  می کسرشود و از تعداد  گیری خارج می رایند رایاز فطبق اعالم فرد، 

 شود.  فوق ممتنع محسوب می رایثبت گردد، در صورت ارائه برگه سفید )کناره گیری( کلمه 

 

 انط برکنارکردن خدمتگزاررایش: 

جلسه  2پذیری و غیبت بیش از  عدم مسئولیت علت عدم پاسخگوئی،ه را می توان ب منطقه رایخدمتگزاران شو. 1

 .عزل نمود حاضرین 3/2 رایبا  ،جلسه متناوب بعد از اخذ پاسخگویی خدمتگزار 3متوالی یا 

رعی جلسات کمیته های ف رای)و ب خدمتگزاران هماهنگی ، اضطراری وفوق العاده ،غیبت شامل جلسات عادی

 .می باشد (هماهنگی با نواحی نیز

به منزله یک جلسه غیبت  ،ساعت برسد 6به  یا ترک مکان جلسه که جمعاً ات فوقحضور آغاز جلس تاخیر در. 2

 .گردد محسوب می

 بیش از نصف حاضرین می باشد. رایپیشنهاد عزل خدمتگزاران نیاز به  تایید رایب -

 کتبی استفاده می شود. رایعدم اعتماد خدمتگزاران از  رایپیشنهاد  تاییدجهت  -
 

  خدمت: از ی خدمتگزارگیری اعضاکناره 

 :داوطلبانه. 1 

 به گرداننده. آتیارائه درخواست کتبی یا شفاهی قبل از جلسه  

 غیر دواطبانه:  .2 

 طی دوره خدمتدر  لغزش -

 شود. برکنار می حاضرین 3/2 رایکاله برداری و اختالس با ، اهمال کاری ،فانجام ندادن وظای -
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 تبصره ها: 

 عادی( رای).کند منطقه و تصمیمات آن با حضور بیش از نصف نمایندگان نواحی رسمیت پیدا می رایجلسات شو. 1

: جلساتی که برگزاری آن یا فوریت زمانی دارد و یا اینکه عدم رسیدگی به آن منافع تعریف ،جلسات اضطراری. 2

بررسی  منطقه و پس از رایاعضای شویک از  . جلسات اضطراری بنابر درخواست هراندازد مشترک را به مخاطره می

 .کادر اداری برگزار می گردد تاییدو 

 منطقه تشخیص دهد در جهت انجام امور به وقت بیشتری نیاز رای: در صورتیکه شوتعریف ،جلسات فوق العاده. 2

 .ن جلسات فوق العاده برگزار نمایددهندگا رایعادی  رایدارد می تواند با 

، دارند رایحق  ناحیه( آن )یا در صورت غیبت علی البدل رابط احیه ون فقط رابطمنطقه  رایدر جلسات شو. 3

 ندارند. رایحق  منطقه رایشو ی فرعیمسئولین اداری و مسئولین کمیته ها

نصاب برسد گرداننده  به حد رایگیری بشکند و یا  رایباشد تا تساوی در  رایفقط در صورتی که نیاز به یک . 4

 .دارد رایحق 

شود تا در مورد آن بحث  تاییدبه غیر از عضو پیشنهاد دهنده  ءنفر از اعضا 2پیشنهادات جدید حتماً باید توسط . 5

 د(کننده پیشنهاد ناحیه خود باشن تاییدنماینده و یا علی البدل نماینده از یک ناحیه نمی تواند ) گیری شود رایو 

 به تعداد بیش از رایجهت انتخابات یا تصمیماتی که معمول و متداول است )مانند اعانات و موارد اساسنامه( . 6

 شود. کند و وجدان گروه محسوب می نصف حاضرین کفایت می

 .کند کفایت میحاضرین بیش از نصف  رایی فرعی ن کمیته هایانتخاب خدمتگزاران و مسئول رایب. 1

د به قرار گرفتن در دستور جلسه نیازمن رایباشد، ب آرا می 3/2پیشنهاداتی که جهت تصمیم گیری نیازمند به . 8

 .می باشد حاضرین بیش از نصف( رای) عادی رابطین رای

های انجمن   یا هر تصمیمی که ممکن است برگروه وجهت عزل خدمتگزاران یا تغییر و یا اصالح این اساسنامه . 9

 .دهندگان حاضر نیاز است رای 3/2 رای، به تاثیر گذارددرکل 

 موافقت بیش از ،شود اضافه کردن مواردی که در تضاد با بندهای قبلی نیست و منجر به رد کردن آنها نمی رایب. 11

 کند. کفایت می حاضریننصف 

دوره متوالی در یک پست خدماتی به شرط آوردن  2توانند حداکثر  های فرعی می مسئوالن اداری و یا کمیته. 11

 عادی مجدد خدمت کنند. رای

 اکاندید ،نماید شود که از قبل در شورا خدمت می اکاندید خدماتی انتخاب شدن در پست رایب خدمتگزاریاگر . 12

 .قبلی نمی باشدخدماتی از پست  ءاو به منزله استعفا شدن

 ،های موقت جز کمیته)ب .تواند خدمت نماید منطقه می رایدر یک پست خدماتی در شو هر عضو تنها فقط. 13

 (جز مدیر عامله اعضای هیات مدیره ب کارگروه و

سال باید از تاریخ بررسی آن گذشته  بررسی مجدد هر موضوع و در دستور کار قرار گرفتن حداقل یک رایب. 13

 گیرد. دستور کار مجدد قرار می اکثریت آراء در 3/2مواردی که با  جزباشد ب

 .مگر اینکه گرداننده تشخیص دهد ،کندبار صحبت  2ندارد اجازه عضوی در مورد یک طرح هیچ . 14

 شود. قبل از شروع خدمت اعالم می جلسه 2منطقه  رایفراخوان انتخابات شو. 15

 .دوش میانتخابات خدمتگزاران جهت آگاهی خدمتگزار از امور محوله یک جلسه پیش از آغاز خدمت انجام . 16

 .گردد جلسه پیش از آغاز خدمت انجام می 4انتخابات هیئت مدیره حداقل . 11

آن در  گیرد و ساعت تحویل و بازگرداندن منطقه توسط پکیج صورت رایشوخدمتگزاران حضور و غیاب . 18

 گردد.می صورتجلسه قید 
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قبل از  و پیشنهاد تاییدتشکیل دهنده منطقه موظف هستند پیشنهاد اصالح را فقط در زمان  اعضایکلیه . 19

 .گیری ارائه نماید رایند رایف

وارد واالتی که به منافع کل تاثیر منفی دارد یا به نوعی ما را ئس به مسئولین اداری تفویض اختیار گردید که. 21

 .کند را در صورتجلسه درج ننمایند مسائل خارجی می

عنوان  ی توانند در سطح ساختار نواحی بهمنطقه به عنوان خدمتگزار انتخاب می شوند نم رایکسانی که در شو. 21

 وجدان دارد، خدمت داشته باشد. رایخدمتگزاری که 

 صبح برگزار می گردد. 11معه ساعت منطقه در روز ج رایانتخابات پست های خدماتی شو. 22

 و مدیرعامل بررسی از بعد و افتاد اتفاق کل در گمنام معتادان انجمن از ای استفاده ءسو چنانچه گردید مقرر. 23

 شود. اقدام و استفاده قانونی وکیل از موردی صورت به نبود، حل قابل مشکل اگر رسانی اطالع کمیته مسئول

 رد.ک دایپ لیتقل نفر 1 به نفر 13 از مؤسس هیات. 24

 کلیه اطالع رسانی ها به رابطین توسط پیامک، فقط از طریق منشی صورت می پذیرد.. 25

گردد و موضوع  با اعالم چهار کارت طالیی جهت کفایت بحث گرداننده ملزم به قطع مشارکت عضو مربوطه می. 26

 گذارد. می رایرا به 

استفاده از کارت آبی قبل از ثبت نام در هر موضوعی  رایتشکیل دهنده منطقه موظف هستند ب اعضایکلیه . 21

 مورد تبصره ای خود را با باال بردن کارت آبی اعالم نمایند.

کامل پست های خدماتی شورای منطقه داشتن حداقل تجربه یک دوره خدمت . شرایط کاندیدا شدن برای 28

 یکساله در نواحی می باشد. 

. به تیم گردانندگی اختیار داده شد گزارش هایی که بعد از جلسه شورای منطقه از طرف خدمتگزاران ارائه می 29

شود در صورت عدم ضرورت، در کانال گزارشات شورای منطقه بارگذاری نکنند و در جلسه آتی شورای منطقه این 

 گزارش ها را ارائه کنند.
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 جدیدط پذیرش ناحیه رایش: 

 

منطقه  رایماه از جداسازی و انجام فعالیت مستقل به شو 3پیشنهاد الحاق توسط ناحیه جدید حداقل بعد از . 1

 منطقه بگیرد. رایصورت گیرد و در طول این مدت سرویس الزم را از ناحیه قبلی یا شو

 های خود را مبنی بر تبدیل شدن به ناحیه داشته باشند.  گروه رای. 2

اساس پیشنهادات راهنمای خدمات محلی( ارائه شود. و  گیری در ناحیه )بر رایپیشنهاد الحاق، پس از بررسی و . 3

 رایشو رایل و مستندات خود را به صورت شفاف برا بصورت کتبی ارائه داده و دالی متقاضی الحاق درخواست خود

 منطقه شرح دهد.

 متقاضی گذشته باشد. سال از تاسیس اولین گروه در ناحیه 1حداقل . 4

مرزبندی جغرافیایی متقاضی بر اساس مرزبندی قانونی کشوری باشد و حداقل شامل یک استان باشد مگر در . 5

 موارد استثنایی. )موارد استثنایی حداکثر یکبار فرصت تجزیه دارد(

در  سال بوده و 4کمیته های شهری فعال )ساختار خدماتی فعال( با قدمت  رایمتقاضی دا محدوده مورد نظر. 6

 راستای خدمات قابلیت استقالل عمل را دارا باشند.

 جلسه بهبودی در هفته باشد.  151 رایهای محدوده مورد نظر متقاضی حداقل دا گروه. 1

پیدا  رایمنطقه حق  رایطقه در شومن رایوجدان از شو رایناحیه جدید در دومین جلسه حضور بعد از کسب . 8

 می کند.

 باشند پرسشنامه راهنمای خدمات جهانی را پر کنند. نواحی متقاضی موظف می. 9

 تاییدط، مدارک را جهت رایها را پس دریافت و تطبیق آن با ش کار گروه شامل مسئولین اداری شورا درخواست. 11

 به شورا ارائه دهند.

منطقه در صورت داشتن درخواست الحاق  رایحضورش در شو تاییدهر ناحیه جدید پس از یکبار تجزیه و . 11

 مجدد حداقل دو سال بعد پذیرفته و بررسی خواهد شد.

 سه ماهه آخر هر سال پذیرفته و بررسی می شود. درخواست های نواحی متقاضی سالی یکبار و. 12

 

بعد در آرا را جهت حضورش در شورا کسب نکنند درخواست آن در سال  3/2: نواحی جدید در صورتی که 1تبصره 

سرویس های الزم را جهت خدمات به آنها ارائه می  منطقه رایمنطقه قرار خواهد گرفت و شو رایدستور کار شو

 دهد.

ای انسانی، مرزه عادالنه منابع مالی، تقسیم مساوی و پیشنهادات راهنمای خدمات محلی شامل:: 2تبصره 

 ترازنامه ی شفاف،جغرافیای

 باشد. ایران می  منطقه رایدر شو نمایندگان حاضر 3/2رایط فوق حضور ناحیه جدید نیازمند رایپس از احراز ش
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 :وجدان های الحاقی به اساسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باشد یم االجرا الزم و دهیرس منطقه یشورا دییتا به 62/55/5932 و 62  مورخ 541 شماره جلسه در اساسنامه نای
 

 .است شده یرسان روز به( 39 ماهدی) 512 شماره  جلسه از بعد اساسنامه نیا
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 شرایط پیشنهادات 

 ویژگی های یک پیشنهاد:

 پیشرونده باشد.)به حرکت وادار کند( .1

 چه کسی به انجام کار کمک می کند. .2

 چه کاری باید انجام شود. .3

 انجام شود.چگونه این کار  .4

 چه زمانی باید انجام شود. .5

 چرا این کار باید انجام شود. .6

 این پیشنهاد راچه کسی می دهد. .1

 بودجه یا مخارج مالی مورد نیاز .8

 

 طرح ها یا پیشنهادات 

اصوالً دونوع طرح یا پیشنهاد وجود دارد. و مهم است که تفاوت آن دو را درک کنیم ، این دو نوع، یکی طرح یا پیشنهاد 

 اصلی و دیگری طرح یا پیشنهاد تبصره ای می باشد.

 

  طرح یا پیشنهادات اصلی 

طرح یا پیشنهاد به معنی ایده ای است که یکی از اعضای کمیته می خواهد که کمیته آن را بررسی و استفاده نماید. بعد 

این که این کار ..... توسط من پیشنهاد می کنم  "از اینکه گرداننده اجازه صحبت به آن عضو داد، آن عضو می گوید

بعد از آن عضو پیشنهاد دهنده وقت دارد که  "انجام پذیرد. ط ..با این شرای کمیته، یا کمیته فرعی ....یا فالن شخص ...

صحبت  "خیلی خالصه درباره پیشنهاد خود واینکه چرا فکر می کند که انجام آن مهم است صحبت کند، که به این کار

می گویند. چون پیشنهادات باید دقیقاً و کلمه به کلمه درگزارش قید گردد، شخص پیشنهاد  "پیشنهاددرباره قصد ارائه 

دهنده باید قبل از ارائه آن را کتبی نوشته باشد این مورد به خصوص در مورد طرح ها و پیشنهادات طوالنی و پیچیده 

نفر دیگر دارد، به این معنی که دو نفر دیگر از اعضاء  حتما باید رعایت گردد. هر طرح یا پیشنهادی احتیاج به تایید  دو

باید در خواست کنند که این طرح به اجرا در آید و یا بیشتر در مورد آن بحث و تبادل نظر شود. بعد از اینکه عضوی 

 طرح یا پیشنهادی را مطرح کرد، گرداننده می پرسد که آیا  کسی آن را تایید می کند.

گیرند و زمانی که گرداننده ایشان را دید و اجازه صحبت   داد، می  اده دست خود را باال مینفر دوم و سوم خیلی س

طرح یا پیشنهاد به علت  ". اگر نفر دوم و سوم طرحی را تایید نکرد، گرداننده می گوید"من تائید می کنم "گویند که

 ."عدم دریافت درخواست دوم و سوم از موضوع جلسه خارج می شود

ها هم بعد از اینکه طرح یا پیشنهادی مطرح گردید، گرداننده می تواند مستقیماً آن را خارج از موضوع  بعضی وقت

جلسه اعالم کند. یک طرح یاپیشنهاد وقتی می تواند به علل  مختلفی خارج از موضوع جلسه اعالم گردد.که شامل این 

گانه یا  آشکارا بر خالف یکی از سنت های دوازده مسائل شود. طرح یا پیشنهاد بر خالف خط مشی جاری کمیته باشد،

 باشد، یا زمان مطرح نمودنش در آن جلسه نامناسب باشد.  NAدوازده مفهوم خدماتی 

اگر هر یک از اعضای کمیته بخواهد که این حکم گرداننده را به چالش کشد می تواند استیناف بخواهد اگر درخواست 

 باشد، کمیته به کار ادامه می دهد و به موضوع بعدی می پردازد. استیناف نشود و حکم گرداننده نافذ
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 طرح ها و یا پیشنهادات تبصره ای 

نامید که اصوالً هنگام بحث و تبادل نظر در مورد یک « طرح یا پیشنهاد فرعی» طرح یا پیشنهاد تبصره ای را می توان 

پیشنهاد اصلی تأثیر گذارد. از این دست موارد بسیار زیاد طرح یاپیشنهاد اصلی مطرح می گردد که به طریقی بر روی 

 است، اما زمان و شرایط امکان قید نمودن همه آنها را نمی دهد.

 

 . پیشنهاد اصالح:1

 به اکثریت ساده نیاز دارد.

 قابل بحث است.

ییر داده شود و یا اگر در حین بحث در مورد یک طرح یا پیشنهاد عضوی احساس کند که بهتر است در آن پیشنهاد تغ

نظر خود را اعالم کند.  "من پیشنهاد می کنم تغییری در طرح داده شود "نوع بیان تغییر کند، می تواند با ذکر این جمله

معموالً پیشنهاد برای اصالح باید توسط نفر دوم تایید گردد تا بتوان درباره آن صحبت کرد. وقتی که صحبت در مورد 

ا می کند) اگر اصالح رای آورده باشد که بحث در مورد طرح اصالح شده ادامه پیدا می کند(. پیشنهاد اصلی ادامه پید

بعد از اینکه بحث و تبادل نظر در مورد طرح یا پیشنهادی برای اصالح ارائه شود، وعضوی که طرح و پیشنهاد اصلی را 

موافق این اصالح باشند، دیگر نیاز نیست که  3اند، هر  طور نفرات دوم و سوم که او را تایید کرده ارائه کرده و همین

پیشنهاد اصالح را نفر دومی تایید کند و یا درباره آن صحبت شود، و یا در مورد آن رای گیری شود، و این اصالح 

 می گویند. "اصالحیه دوستانه "شود. به این اتوماتیک اعمال می

 

 . پیشنهاد برای طرح سئوال قبلی:2

 ریت نیاز استبه دو سوم آراء اکث 

 غیر قابل بحث

در راستای هدف ما، این ممکن است مهم ترین پیشنهاد تبصره ای باشد. که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. این 

من  "یااینکه می گوید "من پیشنهاد می کنم سئوال شود "پیشنهاد ا ز طرف یکی از اعضاء طرح می شود که باید بگوید

پیشنهاد می کنم بحث و تبادل نظر فوراً  "که معنای این جمله این است که "ره سئوال شودپیشنهاد می کنم در این با

این یکی از آن پیشنهاداتی است که می تواند بعد از صحبت هر یک از اعضاء  "پایان یابد و طرح به رای گذاشته شود

یشنهاد را ارائه می کنید گرداننده باید بدون ارائه گردد. نیاز نیست که شما را برای این کار صدا کنند وقتی که شما این پ

معطلی و بدون بحث بیشتر در مورد آن رای گیری کند. و اگر کمیته خدماتی با دو سوم آرا موافقت کند که به بحث 

 بیشتر نیاز نیست باید در مورد موضوع اصلی رای گیری کرد و بر سر مسأله بعدی رفت.

ای که درباره این پیشنهاد مهم است، این است که بایدمراقب باشید تا توسط آن بحث در مورد موضوعی که هنوز  مسأله 

به درستی روشن نشده را سرکوب نکنید و اول اجازه دهید که موضوع درست واضح و آشکار شود. اگر در رابطه بامسئله 

هنوز گیج هستید، چنین پیشنهادی ارائه گردید حتماً به آن رای منفی ای که هنوز برایتان روشن نشده و در رابطه با آن 

دهید. و اجازه دهید که بحث و گفتگو در مورد مسأله اصلی ادامه پیدا کند، ما باید از تصمیمات نپخته در مورد مسائلی 

ای کمک می کند تا  که درست درک نکرده ایم اجتناب ورزیم از طرف دیگر، استفاده آزادانه از این پیشنهاد تبصره

 گرداننده نخواهد از خود زیاد سخت گیری نشان دهد، چون او می داند که این بحث به زودی خاتمه پیدا خواهد کرد.
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 . پیشنهاد برای تعویق:3

 اکثریت ساده نیاز است.

 غیر قابل بحث.

اد به تعویق انداختن آن را یک راه برای خالص شدن از پیشنهادی که هنوز پخته وآشکار نیست، آن است که پیشنه

پیشنهاد می کنم که این طرح تا تاریخ .......... یا جلسه ........... به  "بکنیم.این کار را می توان به این صورت اعالم کرد

. این پیشنهاد تبصره ای قابل بحث نیست، اگر این پیشنهاد داده شود وتوسط نفر دوم و سومتایید گردد، "تعویق بیافتد

در مورد آن رای گیری می شود. اما اگر تایید نشد، بحث و گفتگو در مورد طرح ادامه پیدا می کند. واگر تایید شد  سریعاً

که کمیته به مسأله بعدی می پردازد. طرحی که به تعویق افتاده نیز در تاریخ تعیین شده دوباره در دستور کار قرار می 

 گیرد.

 

 ه:. طرح تعلیق پیشنهاد به تعویق افتاد4

 اکثریت آراء ساده مورد نیاز است.

 قابل بحث نیست.

طرح یا پیشنهادی که به تعویق افتاده را می توان قبل از زمان تعیین شده دوباره در دستور کار قرار داد. این مورد را 

اگر  "کار قرار گیردکنم که طرح ... که به تعویق افتاده در دستور  من پیشنهاد می "توان اینگونه به گروه پیشنهاد داد می

پیشنهاد مورد تایید قرار گیرد، طرحی که به تعویق افتاده بود به طرح اصلی تبدیل می شود و بحث و تبادل نظر درباره 

 و به موضوع بعدی می پردازد.ا رها آن آغاز می گردد. اما اگر این پیشنهاد تبصره ای  رای نیاورد، کمیته آن ر

 

 . طرح ارجاع پیشنهاد:5

 اکثریت آراء ساده مورد نیاز است.

 قابل بحث می باشد.

بعضی مواقع کمیته دارای اطالعات کافی جهت تصمیم گیری در مورد طرحی نمی باشد چنین طرح یا پیشنهادی را می 

توان از بحث جلسه خارج کرد و آن را به یک کمیته فرعی و یا یک کمیته موقت ارجاع داد تا بیشتر مورد بررسی قرار 

پیشنهاد می کنم که این طرح به کمیته  "تواند توسط یکی ازاعضاء به این صورت پیشنهاد شود. یرد. این مسأله میگ

اگر این مورد توسط نفر دوم تایید شد، کمیته به مسأله بعدی می پردازد اما اگر تایید نشد کمیته  "فرعی ..... ارجاع شود

آن مورد رای گیری  می کند. کمیته فرعی که طرح به آن ارجاع گردیده به بحث در مورد طرح اصلی ادامه می دهد و در 

 .درجلسه بعدی خود به آن می پردازد و گزارش آن را در جلسه بعدی کمیته اصلی ارائه می دهد

 

 . طرح بازبینی مجدد یا لغو:6

 اکثریت متغیراست)بیش از نصف برای به بحث گذاشتن و دوسوم برای شکستن رای قبلی(

 بحث می باشد.قابل 

بعضی اوقات ممکن است عضوی احساس کند یکی از طرح ها یاپیشنهاداتی که مورد تایید کمیته قرار گرفته مضر و 

 نادرست است. آن عضو می تواند یا پیشنهاد دهد که طرح مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.
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 رح لغو گردد) دیگر پی گیری نشود(.)یعنی درباره آن بحث و مجدداً رای گیری شود( یا پیشنهاد دهد که آن ط

 چند شرط برای بازبینی یالغو طرح و پیشنهاد وجود دارد:

 .طرح می بایست در همان جلسه و یا حداکثر جلسه قبلی کمیته به تصویب رسیده باشد 

  گفتگو عضوی که پیشنهاد بازبینی یا لغو رامی دهد باید درمورد مسأله اطالعاتی داشته باشد که در هنگام بحث و

 جهت تصمیم گیری در مورد طرح اصلی، این اطالعات موجود نبوده و در درسترس نباشند.

  عضوی که پیشنهاد می دهد باید جزء کسانی باشد که هنگام رای گیری اولیه جزء طرفداران طرح و برندگان رای

 گیری بودند.

دوباره و دوباره یک موضوع حمایت نماید تا کمیته  ها به خاطر آن بوجود آمده تا از کمیته در برابر بررسی این محدودیت

مجبور نشود که موضوعی را که تایید کرده دوباره بررسی نماید مگر اینکه سهواً شرایطی را به وجود آورده باشد که مضر 

 باشد. اگر هر یک از شرایط فوق وجود نداشته باشد گرداننده باید پیشنهاد تبصره ای را مردود اعالم کند.

 

 شنهاد تبصره ای بازبینی مجدد نیاز به اکثریت آرا عادی دارد.پی

پیشنهاد تبصره ای لغو نیز به اکثریت آرا عادی دارد به شرط اینکه اعضاء کمیته از قبل از جلسه آگاه باشند که قرار 

بر اساس دو است چنین پیشنهادی مطرح گردد. اگر از قبل این مسأله مطرح نگردیده باشد، آن وقت رای گیری باید 

 سوم صورت گیرد.

 

 . درخواست صرفنظر کردن از طرح یا پیشنهاد:7

 رضایت جمعی مورد نیازاست.

 قابل بحث نیست.

وقتیکه پیشنهاد یا طرحی ارائه می گردد و بحث و گفتگو در آن مورد شروع می شود، ارائه کننده پیشنهاد می تواند در 

صورت گرداننده سئوال می کند که آیا کسی به این مسأله اعتراض دارد  خواست کند که از ادامه صرف نظر شود. در آن

یاخیر. اگر حتی یک نفر اعتراض داشته باشد، طرح به قوت خود باقی خواهد ماند و بحث در آن مورد ادامه می یابد. اما 

 د.اگر اعتراضی وجود نداشته باشد، از ادامه صرف نظر می شود و کمیته به مسأله بعدی می پرداز

 

 . ارائه طرح یا پیشنهاد جایگزین:8

 اکثریت آرا عادی مورد نیاز است.

 قابل بحث می باشد.

طرح یا پیشنهاد جایگزین مانند همان الیحه است. اما فرقش این است که به جای اصالح بعضی موارد، کل طرح یا 

 د اصالح به اجرا در می آید.پیشنهاد جایگزین می شود. نوع اجرای آن هم دقیقاً همان است که برای پیشنها

 

 . طرح یا پیشنهاد موکول کردن به آینده:9

 اکثریت آرا  عادی مورد نیاز است.

 قابل بحث نیست.
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توان  هریک از اعضای رای دهنده می تواندپیشنهاد موکول نمودن جلسه رای گیری به آینده را بدهد. این پیشنهاد را می

ت آرای عادی دارد. واضح است که طرح ها یا پیشنهادات بی معنی جهت موکول درهمه حال ارائه کرد و نیاز به اکثری

شدن به آینده رای نخواهد آورد و کامالً حذف خواهد شد. پس از پایان جلسه ای نیز ممکن است، گرداننده جلسه را 

 بدون هیچ تصمیم گیری به آینده موکول کند.

 

 روش های دیگر  

ها و تصمیمات را  راه های دیگری نیز وجود دارد که اعضاء می توانند از آن طریق روشبه غیر از پیشنهادات تبصره ای، 

 اصالح کنند یا تغییر دهند. در زیر چند نمونه ذکر گردیده:

 

 برقراری نظم روند جلسه  

تا اگر یکی از اعضای کمیته  احساس کند که جلسه از موضوع اصلی خارج شده و بیراه می رود، می تواند کمک کند 

 ."کنم من نظرکمیته را به موضوع اصلی امروز جلب می "کمیته به مسیر اصلی باز گردد. اومی تواند بگوید

از گرداننده درخواست می کنم، که ما را به مسیر اصلی باز گرداند و جلسه را طبق روال اصلی  "این به معنی آن است که

ین پیشنهاد نیاز به تایید نفر دوم یابحث و تبادل نظر ندارد و ا "اداره کند و بر روی دستور جلسه تمرکز داشته باشد.

حتی نیازی به رای گیری در این مورد نیست. گرداننده موظف است که به این درخواست عمل کند مگر اینکه دو سوم از 

 اعضای کمیته نظر دیگری در این رابطه داشته باشند.

 

 درخواست استیناف  

ی گیرد، آن تصمیم قابل استیناف است. هر عضو رای دهنده ای که بخواهد در خواست هر وقت که گرداننده تصمیمی م

اگر این استیناف مورد تایید نفر دوم  "من  تقاضای تجدید نظر در رای گرداننده را دارم. "استیناف کند می تواند بگوید

و آن عضو دالیل  "نظر چیست؟دالیل شما برای درخواست تجدید  "و سوم قرار گرفت، آن موقع گرداننده می پرسد

خود را مطرح می کند. بعد از آن گرداننده خالصه درباره دلیل حکم خود صحبت می کند. بعد از آن کمیته می تواند 

 درباره آن صحبت کرده و رای گیری کند فقط به اکثریت آراء عادی نیاز است تاحکم گرداننده لغو شود.

 درخواست تبصره  

ته بخواهد کاری انجام دهد و نمی داند که آنرا چگونه بر طبق قواعد و قوانین مطرح نماید، می اگر یکی از اعضای کمی

و گرداننده باید سریعاً به او وقت دهد و آن عضو می تواند سئوال  "درخواست تبصره"تواند هر وقت که بخواهد بگوید

تش را بر طبق قواعد به او نشان می دهد. خود را مطرح کند. پس از آن گرداننده راه انجام و مطرح نمودن درخواس

 درخواست تبصره نیاز به تایید نفر دوم بحث و گفتگو یا رای گیری ندارد.
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 جدول قواعد برقراری نظم

 نوع طرح یا پیشنهاد هدف نیاز به تائید نفر دوم قابل بحث نوع رای گیری

         (     

)        

      تغییر درقسمتی از  پیشنهاد اولیه         

         )     جهت پایان دادن به بحث و رای گیری در مورد موضوع                 

)      

خالص شدن از پیشنهادی که واضح و آشکار نیست تا یک              

 تاریخ یا جلسه مشخص
      

در دستور کار قرار دادن طرحی که قبال  به تعویق افتاده              

 قبل از موعد 
      

بدلیل نداشتن اطالعات کافی بحث را متوقف کرده و به یک              

 کمیته فرعی یا کارگروه جهت بررسی ارجاع می دهیم
              

 شرط ذکر شده در کتاب پیشنهاد لغو 3به شرط داشتن                

 یک موضوع داده می شود 
    

                    جهت صرف نظر عضو پیشنهاد دهنده                     

                 جایگزین نمودن طرح یا پیشنهاد با حفظ روح اصلی آن             

                برای پایان دادن به جلسه             

      

 شرط ذکر شده در کتاب پیشنهادبازبینی 3به شرط داشتن              

 یک موضوع داده می شود
        

                  برای بازگرداندن کمیته به مسیر اصلی خود               

     

               زمانی که یکی از اعضاء نیاز به کسب اطالعات خاصی دارد                 

زمانی که موضوعی بر خالف اصول و قواعد تعیین شده در                

 حال انجام است 
            

               تجدید نظر در تصمیم گرداننده             

         

                برای کسب راهنمایی از گرداننده در مورد نحوه انجام کاری               

درخواست از شورا بجهت اینکه فکری برای سرو صدا یا                

 تردد یا هر مسائلی که قابل تحمل نیست انجام شود 
            

 ایده ای که یک عضو می خواهد در شورا مط  نماید بله بله قابل تغییر
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   ارد ا ت اده از  ار   ال ی 

 نوع طرح یا پیشنهاد نیاز به تائید نفر دوم قابل بحث نوع رای گیری

                کفایت بحث

                فراگیر بودن بحث

                       در خواست صرفنظر از پیشنهاد 

                  برقراری نظم )خارج شدن اعضاء از موضوع اصلی (

               زمان انضباط )تذکر بر موضوعی که خالف اصول و 

 اساسنامه در جریان است ( 

                 مدیریت زمان) مشارکت بیش از اندازه یک عضو(

               در خواست تنفس

              استیناف تصمیم گرداننده

   ارد ا ت اده از  ار    ی
 نوع طرح یا پیشنهاد نیاز به تائید نفر دوم قابل بحث نوع رای گیری

 اصالح             

 ارجاع پیشنهاد             

 لغو و بازبینی                

 دریافت اطالعات                

 موکول به آینده نمودن               

 در خواست تبصره                

 پیشنهاد یا طرح اصلی                 



 


