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 (اولیه)مسافران و همسفرانسرفصل های راهنمایی 

 

 

، سابقه حضور یا درمان 06در ابتدا بررسی و سوال شود، آیا مراجعه کننده قبال در نمایندگی های دیگر کنگره-1

 است یا خبر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، بایستی به مرزبانی ارجاع داده شود.داشته 

یاداوری شود کسانی که صرفا مصرف قرص دارند و سابقه ی مصرف مواد مخدر دیگری را ندارند، بررسی  -2

همچنین  پذیرفته نمیشوند و باید از طریق سیستم پزشکی، اقدام به درمان خود نمایند. 06جهت درمان در کنگره

سال با موافقت ایجنت  06سال و بی سواد معذور است و پذیرش افراد باالی 11کنگره از پذیرفتن افراد کمتر از 

 امکان پذیر می باشد.

برای اشخاص تازه وارد،جهت آشنایی شفاف با کنگره، زیرا بعضی از این افراد  06معرفی نام و جایگاه کنگره -3

 اند و بعضی ها هم تصور می کنند به گروه "معتادان گمنام" وارد شده اند. واقعا نمی دانند به کجا آمده 

بیان تعریف بیماری اعتیاد و شرح آسیب های بیماری اعتباد در شهر وجودی )اختالالت صور آشکار و پنهان(  -4

 به استناد مقاله ی علمی "صورت مسئله اعتیاد، درمان و راهکارهای مناسب".

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

 درمان و راهکارهای مناسب".

توضیح روش های ترک و درملن با استناد به مقاله ی علمی"روش های ترک" شامل: روش سقوط آزاد، روش -0

 شبه سقوط آزاد، سم زدایی و...

در درمان اعتیاد، توجه شود تا این مرحله از صحبت ها هنوز  06نگرهو روش ک DSTتوضیح متد درمانی  -7

نشده است، بایستی از این پس بعد از "تشریح بیماری اعتیاد و تعریف  06هیچ اشاره ای به روش درمان کنگره

آن، آسیب های وارده بر شهر وجودی، مثلث درمان اعتیاد توضیح روش های ترک و درمان" شروع به توضیح 

نماییم، در واقع بعد از اینکه همه ی راه ها در ذهن تازه وارد به بن بست  06ه ی روش درمانی کنگرهدربار

 معرفی می شود. 06میرسد، اکنون روش کنگره

توضیح جایگاه و نقش نشریات در پروسه ی درمان و توصیه ی اکید همراه با معرفی و تهیه ی پکیج  -1 

 آموزشی.

جلسات  در لزوم شرکت آنها و پروسه درمان اعتیاد ایشان در اهمیت حضور و همسفرنقش  توضیح جایگاه و -9

 میتواند همسفر کارگاههای آموزشی همسفران واینکهروز وساعات  مربوط به خودشان واشاره به نحوه برگزاری،

 سال باشد.11باالی  فرزند و همسر-مادر-پدر-خواهر-برادر

 زیراممکن  داری نمایند، گروه خود در مطرح کردن مسائل شخصی خود که از داده شود به تازه واردین تذکر -16

 باشد. درآینده به زیان آنها است

 


