
به جلسه آموزشی کمیته 

بیمارستانها و زندانهای 

خوش آمدید



نکته مهم

تزریق دو دوز واکسن و به همراه داشتن مدارک مربوطه از شرایط الزامی

ورود به زندان ها می باشد



نکات مهمی که هنگام ورود به مراکزباید انجام شود

 (ترجیحا ماسک استاندارد)استفاده از ماسک و دستکش

 الزم با مامورین ومسئولین هنگام بازرسی  و تردد را داشته باشیدهمکاری

رعایت فاصله اجتماعی با مسئولین و همدردان

 ارینکردن با بیماری کرونا و پروتکل های بهداشتی به صورت کالمی یا رفتشوخی



میکنیممشارکت و شفاف و بدور از کلیشه روان ،ساده –1

مصرف را باشکوه جلوه نمیدهیم و بزرگنمایی نمیکیمدوران -2

کنیممشارکت و به خاطر همدردان کوتاه کنیمباید گمنامی خود و دیگران را حفظ -3

.نباید در مورد مواد مصرفی و مکان مصرف و مدت زمان مصرف خود صحبت کنیم-4

گفته نام یا نوشته دیگران رجوع نمی کنیمبه -5

و مفید در مورد موضوع جلسه صحبت کرده و نصحیت نمیکنیممختصر -6

نحوه مشارکت صحیح در پیام رسانی



حامل پیام امید و آزادی از اعتیاد فعال باشدمشارکت -7

احساس همدردی در مشارکت اشاره به تشابه ها نه به تفاوت هارعایت -8

رکیک و توهین آمیز حتی به خود استفاده نکنیمازالفاظ -9

الفاظ دوستان پاک یا دوست عزیزاستفاده نکنیماز -10

موارد مسائل سیاسی ،اجتماعی و مذهبی نمی شوینه خودمان را ،و را معرفی کرده NAبرنامه -11

ینحوه مشارکت صحیح در پیام رسان



باید، . .باید ها و نباید ها را قبل از پیام رسانی مطالعه کنیم1

باید اصل روحانی مشورت را در پیام رسانی رعایت کنیم. 2.

باید . .یک پیام رسان از فرمت جلسه ی قبلی مطلع باشد3

باید . .پس از ترخیص اشاره کنیمNAبر اهمیت حضور در جلسات 4

باید هنگام مراجعه به مراکز کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشیم. 5.

باید . .شماره تلفن ماندگار کمیته را به کسانی که می خواهند بدهیم6

باید اعضای تیم پیام رسان از یک روز قبل با همدیگر هماهنگ باشند. 7.



باید . .اعضای پیام رسان آموزش های الزم را دیده باشند1

باید . .در تمام مدت به سر گروه و توصیه های او احترام بگذاریم2

باید . .با ظاهر مناسب در مرکز حاضر شویم3

باید . .سنت ها را در گفتار و رفتارمان رعایت کنیم4

باید . .احترام گذاشته و آنها را باور کنیماعضا به 5

باید . .مشخص کنیم که ما هیچ گونه وابستگی به آن مرکز نداریم6

باید به قوانین آن مرکز احترام بگذاریم. 7.



.دهیمنظرفیزیکیترکوزداییسممورددرنباید-1

.شویممراکزدرکسیراهنماینباید-2

.کنیمنظراظهاراعضانبودنیابودنپاکمورددرنباید-3

.دهیموپزشکیخانوادگی،قانونیدرموردمسائلنبایدمشاوره-4

.کنیممشارکتومذهبیواقتصادیسیاسیمسائلمورددرنباید-5

.بدهیماعضابهراخودشخصیتلفنوآدرسنباید-6

.ببریمبلعکسیاوخارجبهمراکزازنامهوپیغامنباید-7



.نباید به کسی هدیه بدهیم و یا از کسی دریافت کنیم-8

.به یک فرد خاص در مراکز توجه کنیمنباید -9

.نباید اشیا قیمتی و پول زیاد با خود به مراکز ببریم-10

.یمصحبت کنهمدردان در مورد مسئولین و با مسئولین در مورد همدردان نباید با -11

(راکزبعضی از م.)نباید فراموش کنیم که مخاطبین ما تحت درمان دارو می باشند-12

.یمنباید کسی را مجبور به حضور در جلسه یا مشارکت کردن یا اعالم پاکی کن-13

.های دیگر نظر بدهیم NGOنباید در مورد -14

.را بهترین و آخرین راه حل معرفی کنیمNAنباید -15



رسانیبعد از پیام گزارش نوشتن 
چه محسناتی دارد؟










