
 

 

 

 تعریف :

ارجتاط ةيو فسدي فساييري اضث كً ةً وضيلً آن اظالغات و احطاضات دَد را از ظسيق  ييقاه ٌقاي كالنقغ و كيقس كالنقغ ةقا 

جَاىايغ ةاغخ راةط گسه و صهيهغ نا ةا ديگسان ةً ويژه اغضاي داىَاده نغ عَد و ضالنث ديگسان در نيان نغ گزاريم . ايو 

 .رواىغ و اجحهاغغ نا را ةيظ از ييظ فساٌم ىهَده و ةً قعع رواةط ىاضالم نا نيجس دَاٌر عر

 وکات ارتباطی مُم :

 ٍعَد نغ صهيهيث حص ةاغخ ايجاد صحتث، ٌيگاه نذاظب فسد ةً كسدن ىگاه .كىيذ وگاٌ مخاطب چشمان ب. 

 و آراه ةاصراي كيير ضػغ  .كىيذ استفادٌ مىاسب لحه از 

 .كيير صحتث عهسده كلهات

 ييرا نياضب صحتث ٌم يک .شًیذ قذم پيش مکالمٍ شريع در 

 آناده اجحهاغغ ارجتاط ةساي عسوع را زنييً جا كيير عسوع را نکالهً و

 .ىهايير

 مُارت ارتباط مًثر ي وقش آن در پيشگيری از اعتياد



 

 

 .باشيذ داشتٍ تًجٍ اي بٍ كامالً ي كىيذ وگاٌ گًیىذٌ بٍ

 

ةقً  دادن گقَش در عقها .ىيطقث عقييرن نػيقاي ةقً دادن گقَش .دٌيقر گَش دَد نقاةل ٌاي  ظسف صحتث ةً كيير ضػغ 

 .دٌير نغ نذاظب گَش ضذيان ةً ةاعير، نغغَل ديگسي كاري ةً اييکً ةرون و جَجً ةا آگاٌاىً، صحتث،

  ِنغقحس  و احطاضقات نطائل درةارة ىهاييركً جالش ديگسان، ةا ارجتاط در .كىيذ صحبت مشترک مسائل دربار 

 .ياةير دضث جغاةٍات و اعحسا  ىقاط ةً جا كيير صحتث

 ةاعير نعلب نذاظب عرن جهاه نيحظس دادن، ياضخ ةساي .وکىيذ قطع را مقابل طرف سخه. 

  ٍةاعقر ظسفً دو صحتث ةاير ةکَعير ضايسيو ةا ارجتاط ةسقساري در .بذَيذ كردن صحبت اجازِ َم دیگران ب 

 .عَد فساٌم نطححکم ارجتاط يک ريشي يايً ةساي دَعاييري حص اج

  صقحتث در واضق  ضقااتت كقسدن نعقس  ةا .كىيذ استفادٌ سؤالاز 

 ياضقخ دادن ةقساي فسصقث و ارجتقاط جراوه دَد اىگيشة نذاظب ةً جان ٌاي

 .ةرٌير را ىظس نَرد
 



 مهارت ارتباط موثر ونقش آن درپیشگیری از اعتیاد   شناسنامه سند         

 مهارت ارتباط موثر ونقش آن درپیشگیری از اعتیاد   نام سند

گروه کارشناسی سالمت روان مرکز بهداشت استان زیر نظر مدیر و کارشناسان دفتر سالمت  نگارش

 روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت 

 9314 تاریخ صدور

 مهارت ارتباط موثر ونقش آن درپیشگیری از اعتیاد   نام کامل فایل

 مهارت ارتباط موثر ونقش آن درپیشگیری از اعتیاد  به  هراجع شرح سند

و کارشناسان دفتر سالمت  رینظر مد ریسالمت روان مرکز بهداشت استان ز یگروه کارشناس نویسنده/مترجم

 وزارت ادیو اعت یاجتماع یروان

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


