
ويا مومي با حضور رالمللي و با تكيه بر فرهنگ عنشست بررسي مباني پيشگيري از اعتياد در ادبيات كودك و نوجوان مبتني بر استانداردهاي بين

 نشست اين در نوري رويا .كتاب برگزار شدماه) در سراي كتاب موسسه خانهدي 29شناس و محقق حوزه اعتياد عصر يكشنبه (نوري، جامعه

 اعتياد حوزه در تردهگس تحقيقات از بعد: گفت و دانست بزرگسالي در او رفتار و شخصيت گيريشكل براي پراهميتي دوره را فرد هر كودكي

 اضر،ح حال در ما مشكالت از يكي. است كودكي و كودك خانواده، آن از ناشي عوارض و اعتياد از اعم مشكالت همه سرمنشأ كه مشد متوجه

 طوركلي به و نويسندگان كارمندان، ها،بچه ها،خانواده از اعم افراد اطالعات اعتياد، حوزه محقق اين .خطرند در كه است كودكانمان آينده

 سطح در اطالعات يزانم بايد رسيد مسأله اين براي حليراه به بتوان اينكه براي: گفت و كرد ارزيابي كم بسيار اعتياد درباره عهجام مختلف اقشار

 يكديگر اب فاكتورها اين همه. كرد جدا هم از را فاكتورها اين تواننمي و است فاكتوري چند موجودي انسان نوري گفته به .يابد افزايش جامعه

 واقع در. دارد زيادي رتأثي اعتياد به افراد گرايش در كه است ساختارها مشكل زمينه اين در مهم موضوع. باشند داشته تأثير فرد اعتياد در ندتوانمي

 ينا .بپيچيم اداعتي به مبتال مختلف افراد براي واحدي نسخه توانيمنمي اساس اين بر بينيممي را آن قله نوك فقط ما كه است كوهي اعتياد

 كنندهيتتقو نيز اقتصادي ساختارهاي. دارند مشكل جامعه در فرهنگي ساختارهاي: داد توضيح جامعه در ساختارها مشكل درباره شناسجامعه

 يك گرايش در همه و همه موجود ساختارهاي و اجتماع مدرسه، خانه،. نيست اشكال از خالي نيز پرورشي و آموزشي ساختارهاي. است فقر

 وانندتمي كه مادرهايي و پدر دارد، زيادي اهميت خانواده اعضاي و خانواده محيط با كودك رابطه ميان اين در. دارد تأثير تياداع به كودك

 آسيب مترك مراتب به فرزندانشان كنند آگاه جامعه در موجود خطرات به نسبت را او و كنند برقرار شانفرزندان با ايدوستانه و خوب رابطه

  .بينندمي

  

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

 دبياتا در اعتياد از پيشگيري مباني بررسي

  نوجوان و كودك

  ميليون تومان 000/000/1  كارت هديه 1اهداي 

  ميليون تومان3  تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي   اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 

  ميليون1  چاپ و تكثير  گواهي و جزوه

  تومان ميليون 5  جمع كل

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  


