
 جلسه سوم )مسافران(تازه واردین  شرح راهنماییِ

 دقیقه 20زمان راهنمایی: حداکثر  بعدازظهر: سومجلسه 

 

معرفی کلیِ جایگاه ها اعم از :  نتوضیح و تشریح حرمت کنگره و تأکید بر اهمیت رعایت اصول و قوانین ، همچنی -1

 مرزبانان ،ایجنت و راهنمای درمان ، با توجه به رنگ شال آنها و شرح وظایف هرکدام.

توضیح جایگاه و نقش همسفر و اهمیت حضور ایشان در پروسه  درمان اعتیاد و لزوم شرکت آنها در جلسات مربوط  -2

 رگاههای آموزشی همسفران.به خودشان و اشاره به نحوه برگزاری،روز و ساعات کا

 ه، برگه راهنمایی تازه واردین آنها که تا این مرحل  أکید بر ضرورت تهیه نشریات؛ مخصوصاً تازه واردینیتوضیح و ت -3

فاقد مهر تائیدیه ی تهیه نشریات است و یادآوری اینکه سایر خدمات کنگره، رایگان بوده و تنها هزینه آنها خرید 

 نشریات است.

مورد نحوه ی پارک کردن وسایل نقلیه ، به گونه ای که به هیچ وجه مزاحمتی برای همسایگان نمایندگی تأکید در  -4

 و همینطور تأکید بر عدم تجمع در محدوده کنگره. ایجاد نشود

، راهنمای خود را انتخاب کنند و به توصیه های دیگران در مورد دشانتوضیح اینکه ؛ چگونه با حس درونی خو -5

 خص خاص، توجه نکنند.همچنین بر ضرورت و اهمیت انتخاب راهنما توسط خودشان ، تأکید شود.انتخاب یک ش

 )شربت تریاک(. OT( و معرفی داروی درمان DSTبراساس )متد  06توضیح روش درمانی کنگره  -6

 دقیقه قبل از شروع جلسه(.51تشریح ضرورت حضور به موقع در جلسات و کارگاههای آموزشی ) -7

تا قبل از مرحله انتخاب راهنمای درمان ،اگر سؤالی دارند می توانند از مرزبانان،ایجنت و یا راهنمای تأکید شود که  -8

تازه واردین ، کمک بگیرند و از سایر افراد غیر مسئول، مشورت و راهنمایی نگیرند، زیرا ممکن است به اشتباه 

 راهنمایی شوند.

 اگر سؤالی دارند، با راهنمای تازه واردین مطرح نمایند.در پایان، پنج دقیقه فرصت در نظر گرفته شود که  -9
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