
مشاورین اختالالت ناشی از مصرف مواد مخدر)SUD( مشاوره 
گروهی و فردی و سایر خدمات مربوطه را انجام می دهند، و جزء 

جدایی ناپذیر در روند درمان و بهبود هستند.

به عنوان یک مشاور، مهارت و همدلی شما به یک تیم همکاری کننده 
خالق که متعهد به رسیدگی به بحران بیماری اعتیاد در کانتی لس آنجلس 

است، کمک می کند.

برای کسب آگاهی در مورد اینکه چگونه می توانید مشاور بیماری اعتیاد 
شوید، اینجا را کلیک کنید.

اختالالت مربوط به مصرف مواد مخدر را ارزیابی کرده و تشخیص 
می دهند، برنامه های درمانی را بررسی کرده و با تیمی متشکل از 

متخصصین بالینی و سایر افرد متخصص در بیماری اعتیاد همکاری 
می کنند. 

به عنوان یک متخصص بالینی دارای مجوز، دلسوزی و مهارتهای 
شما موجب ایجاد روابط درمانی می شود، و با رسیدگی به امور پیچیده 

پزشکی، رفتاری، و اجتماعی وابسته به اختالالت ناشی از مصرف مواد 
مخدر، زندگی افراد و خانواده ها را تغییر می دهید.

برای کسب آگاهی در مورد اینکه چگونه می توانید یک متخصص بالینی 
دارای پروانه برای بیماری اعتیاد شوید، اینجا را کلیک کنید.

متخصصین بالینِی اختالالت ناشی از مصرف 
مواد مخدر 

مشاور اختالالت ناشی از مصرف مواد مخدر

مشاور یا متخصص بالینی درماِن بیماری اعتیاد شوید

 منشاء تغییرات 
مثبت در زندگی دیگران باشید!

در راه یک شغل هیجان انگیز اولین قدم را بردارید!

برای لیست برنامه های کارآموزی و مدارس دارای اعتبارنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهت جستجو و ارسال تقاضا برای مشاغل در تسهیالت درمان مصرف مواد مخدر در سرتاسر کانتی لس آنجلس، اینجا را کلیک کنید.

 برای کسب اطالعات بیشتر از MakeADifferenceLA.org بازدید کنید.

چرا االن؟ 
هر هشت دقیقه یکبار، یک نفر در آمریکا بخاطر اوردوز یا مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست می دهد. مصرف الکل و 

مواد مخدر همچنان در حال افزایش است. 

آیا اعتیاد به الکل و مواد مخدر یک مورد نگران کننده بهداشت عمومی است؟  
بله، خیلی از افراد مراقبت های الزم را دریافت نمی کنند، اما ما می دانیم که درمان اعتیاد موثر است و بهبودی امکان پذیر می باشد. 

اداره بهداشت عموم کانتی لس آنجلس به دنبال افراد دلسوز ومتعهدی است که بتوانند در یکی از بیش از 200 سازمانی که در سرتاسر لس 
آنجلس  با ماهمکاری می کنند، مشاور و متخصص بالینی درماِن بیماری اعتیاد شوند. 

به یک رشته پزشکی رو به رشد و پر از فرصت های شغلی بپیوندید

پیش بینی می شود که استخدام مشاورین سوء مصرف مواد مخدر، اختالالت رفتاری، و بهداشت روان از سال 2016 تا 2026 به 
میزان 23% افزایش داشته باشد، که بسیار سریعتر از میانگین تمامی مشاغل است. 

– اداره آمار کار
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