
 شرح راهنمایی تازه واردین جلسه اول (گروه همسفران آقا)

دقیقه 20زمان راهنمایی: حداکثر جلسه اول: بعد از ظهر    

سابقه درمان داشته است یا 60بررسی و سوال شود، آیا مراجعه کننده قبالٌ در نمایندگی هاي کنگره -1
 مثبت بودن پاسخ، به مرزبانی ارجاع داده شود.خیر؟ در صورت 

بررسی شود اگر مراجعه کننده (مصرف کننده ي خانم) است، فقط می بایست به نمایندگی مرکزي -2
(آکادمی) واقع در خیابان سهروردي، در روزهاي ویژه خانم هاي مصرف کننده (یکشنبه و سه شنبه) مراجعه 

 ایندگی هاي دیگر نمی باشد.نمایند و مجاز به حضور در جلسات نم

، جهت آشنایی شفاف با کنگره، زیرا بعضی از اینبراي اشخاص تازه وارد 60معرفی نام و جایگاه کنگره  -3
 اند. و غیره وارد شده "گروه معتادان گمنام "افراد واقعاٌ نمی دانند به کجا آمده اند و تصور می کنند به 

هاي بیماري در شهر وجودي (اختالالت صور آشکار و پنهان) به بیان تعریف بیماري و تشریح آسیب -4
 و غیره . "سم نزدائی "استناد مقاله 

صورت مسئله "تشریح مثلث درمان اعتیاد، شامل جسم، روان و جهان بینی به استناد مقاله علمی  -5
 ."اعتیاد، درمان و راه کارهاي مناسب

ز سوء مصرف و یا مصرف هر نوع مواد مخدري قرار دارد، فعالٌتوضیح اینکه بیمار آنها در هر وضعیتی ا -6
هیچ گونه عمل و حرکت جدیدي انجام ندهد و همچنان وضعیت موجود را ادامه دهد تا به مرحله انتخاب 

 آنها را راهنمایی کند.راهنماي درمان برسد و راهنما 

جایگاه و نقش نشریات در پروسه درمان و توصیه اکید بر تهیه پکیج آموزشی و یادآوري اینکه یحتوض -7
 بقیه مراحل درمان، رایگان است.

تازه واردین و اینکه فعالٌ ییراهنمابه مراجعه، جهت شرکت در ادامه جلسات  یدتأکدعوت، توضیح و  -8
 نداشته باشند. هیچ قضاوتی براي ادامه دادن و یا ادامه ندادن راه،

، فقطیسؤالبر اینکه تا قبل از مرحله انتخاب راهنماي درمان، در صورت داشتن هر گونه مشکل و  یدتأک -9
، جداٌ خودداري نمایند، یرمسئولغاز افراد  یسؤال هرگونهاز افرادي که شال زرد یا کرم دارند و از طرح 

 ، راهنمایی شوند.اشتباه بهزیرا ممکن است 

یان، پنج دقیقه فرصت در نظر گرفته شود که اگر سؤالی دارند، با راهنماي تازه  واردین مطرحدر پا -10
 کنند.
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