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آوري را يك سازه روانشناختي حائز اهميت در رويكرد  بير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كرمانشاه تاب

حوزه جهت پيشبرد   ز توانمندي و تجربه فعاالن اينتاسيس اين پايگاه اينترنتي او گفت: با  پيشگيري از اعتياد دانست

 […] روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اعتياد بهره مند خواهيم شد.به گزارشرويكرد پيشگيري از 

 

  كرمانشاه تاب آوري را يك سازه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر  دبير
 تاسيسروانشناختي حائز اهميت در رويكرد پيشگيري از اعتياد دانست و گفت: با 

رويكرد   اين پايگاه اينترنتي از توانمندي و تجربه فعاالن اين حوزه جهت پيشبرد
 .اعتياد بهره مند خواهيم شدپيشگيري از 

 

شمشيري  زه با مواد مخدر كرمانشاه، عليگزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبار به
فعاالن عرصه   اظهار داشت: به لطف توانمنديضمن قدرداني از متوليان موسس اين سايت 

به زبان فارسي در استان  پيشگيري از اعتياد استان اين سايت براي اولين بار درايران و
  .كرمانشاه تاسيس و رونمايي شد

 

اعتياد است كه   وانشناختي حائز اهميت در رويكرد پيشگيري ازافزود: تاب آوري يك سازه ر وي
توانمندي و تجربه فعاالن اين حوزه جهت   تاسيس اين پايگاه اينترنتي ؛ بتوانيم از اميدواريم با 

 .بهره مند شويم  اعتيادپيشبرد رويكرد پيشگيري از 
 

ص ضرورت ادامه محمد رضا مقدسي مدرس تاب آوري وموسس اين سايت در خصو در
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مطالب  اينترنتي گفت: با توجه به عدم امكان دسترسي عموم به مباحث واين پايگاه  تاسيس 
الزم ديديم كه با   همچنين حائز اهميت بودن موضوعات آناين حوزه با ترجمه غير فارسي و 

مشخص در جهت تقويت رويكرد اين   اينترنتيباگذاري اين مباحث به زبان فارسي در يك پايگاه 
درگير و آسيب ديده گامي  يافته و خانواده هاي  حوزه براي حمايت بيشتر از معتادان بهبود

 . آن را افزايش دهيم هدفمند برداريم و ميزان برد
 

زيادي  در تعريف مفهوم تاب آوري گفت: فلسفه تاب آوري بسيار گسترده است و تعاريف وي
تمامي مباحث حوزه  توان گفت كه مبنايعنوان شده است اما در مجموع مي در رابطه با آن 

امكان تعامل و سازگاري و  چرا كه سازه اي است كهسالمت مي تواند تاب آوري باشد 
 . سازندگي در شرايط آسيب زا و پرتنش را فراهم مي كند

 

همچنين فضل هللا رنجبر فرماندار كرمانشاه با حضور دراين مراسم از اولين سايت تاب آوري 
 رونمايي كرد. 

 

  .در دسترس عالقه مندان مي باشد resiliency.ir الزم به ذكر است اين سايت به آدرس
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