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 باسمه تعالي

 

 مقدمه

ها   مصرف مواد ب  ع وان يكي از مشكش سوء      

و اجتماعي ارن حاضر ش اخت  شده  درماني بهداشتي،

ر ب  آسيب ها  شديد و ن  ت ها م ج اعتياد .اس 

شود بلك   معتادميعميق جسمي و رواني در ارد 

آسيب ها  اجتماعي مان داازايش ط ق، بزهكار  و 

 . داردبيكار  را نيز بدنهال 

مالالواد مخالالدر بالال  خصالالود تريالالا  در  مصالالرف     

 رشورايران،سابق  ا  چهارصد سال  دارد. همجوار  

خدر يع ي ما با دو رشور اصلي توليد ر  ده مواد م

 خالا  ايالالران اس  ااغانستان و  ارستان موجب شده 

اه عهوراين مواد ب  رشورها  ارو ايي باشد و در ر

مقدار  از اين مواد نيالز  ها,  انتقالاين نقش و 

 در ايران توزيا شود.

آمارها  م تشرشده از سو  ستاد مهارزه با  طهق    

رشور حدود يال   معتادانمواد مخدر, تعداد تقريهي 

آن  بر  عال وه .ميليون و دويس  هالزار نفالر اسال 

ب  صور  تف  الي از مالالواد  نيزتعداد بسيار زيادی 

بطالور  . در صورتي ر  هر معتالاد،ر  داستفاده مي 

نفالره باشالد  5متوسط عضو  از ي  خانواده ايراني 

ميليون نفراز مردم رشور ما ب الوعي بالا  10 حدااش

آن  اجتمالاعيمشكش اعتيالاد و  يامالدها  روانالي و 

 درهيرند.

شتي، يبال  ع الوان مشالكلمصرف مواد  سوء       بهدا

سال م  وزار  بهداشال  معاونال  مورد توج   همواره 

 در ،1365سالالال  در بالالرا  اولالالين بالالار .بالالوده اسالال 

توج  شده  مشكشبرنام  رشور  بهداش  روان ب  اين 
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ع الوان يكالي   هالروئين بال ب  تريالا  ووابستگي  و

 اس .ده ش مطرق ازمسائش اساسي رشور

لوده ها  اخير سال در     , اسالتفاده از سالرنآ آ

مار   معتادانتوسط  تزريقي و همچ الين ااالزايش بي

اجتماعي ناشالي از اعتيالاد، ها   ايدز و ديگرمشكش

هرديالد تالا ضالرور  توجال  بال  برنامال  هالا   موجب

 يشگير  از اعتياد بيش از  يش احسالاس شالود و در 

ار محسوب شرايط جديد ر  معتادان در حال تر , بيم

طالرق اداالام  يشالگير  و  اجالرا مي شوند نسه  ب  

 د.ر مواد در شهك  اادام  مصرف ءدرمان سو

ملي  يشگير  و درمان سوء هدف رلي برنام       

ب  مصرف و وابستگي  راهش ميزان سوء“مصرف مواد

 اسالتفاده از بالاو آسيب ها  ناشالي از آن  مواد

 تالا“ رشور اس ي درمان يشهك  بهداشتها   امكان

الگو  م اسب  ، استفاده ازنتايج آزمايشي آن با

مواد درمان سوء  يشگير  و  بالرا  تمالام مصالرف 

 اراهم آيد. رشور

اميد آنك  با مطالع  اين متن آموزشالي,       

راردانالالان و مربيالالان مررالالز آمالالوزش بهالالورز  

بتوان د نقش نظارتي و آموزشي خود را بدرسالتي 

اهد رالاهش انجام ده د و با اجرا  برنامال , شال

د در مصالرف مالوا سالوءبروز و شاليو  اعتيالاد و 

 جامع  باشيم.   
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 هدف متن آموزشي            

 
پس از مطالعه اين متن, از كاردان 

بهداشتي و يا مربي مركز آموزش بهورزي 

 انتظار مي رود: 

 

اهمي  مشكش اعتياد و لزوم  -1         

  يشگير  از آنرا بازهو ر د.

در  يشگير  و درمان اعتياد نقش  -2         

 خود را بيان ر د.

ويايف بهورزان در برنام   -3               

  يشگير  و درمان سوء مصرف مواد را اهرس  ر د.

توانايي آموزش و نظار  بر اعالي   -4        

 ها  بهورزان را در عمش نشان دهد.

 
 

 

رمان سوء برنامه پيشگيري و د در وظايف بهورزان

 مصرف مواد

 

جامع  , ااراد در معرض خطر آموزش  -1

ها خطرو خانواده معتادان در باره 

ب  م ظور  اعتياد  ها  ضارعو 

 . يشگير  از آن

باال بردن توانايي ااراد برا   -2

 مقابل  سالم  با مشكش ها  زندهي.

تشويق خانواده ها ب  اين ر  اهر  -3

معتاد  در خان  دارند يا ب  وجود 

دارند با  زش  مررز بهداشتي  آن ش 

 درماني مشور  ر  د.

 درمانداوطلب  انارجا  معتاد -4      
  ب  مرارز بهداشتي  اعتياد( تر )
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و   يگير  درمان آنان بر  درماني

 اساس دستورالعمش ها .

ی انجام اعالي  هاهزارش  -5        

ب  مرارز در خان  بهداش  شده 

 . درماني  بهداشتي 

 
 

 

 

 درس اول                                                                                          
          

 پرسش و پاسخ
 

 آيا مي دانيد  

   

مواد چيست و سوء مصرف مواد به چه مواردي گفته   

 مي شود؟

            
 و عالئم ترك آن كدامند؟  اعتياد چيست                 

                  

 عود مصرف مواد مخدر چيست؟                    

   

مخدر  مواددر ايران مصرف كدام                   

 زيادتر است؟

 
 

 

 

 

 

 

 
مواد چيست و سوء مصرف مواد به چه مواردي گفته 

 مي شود؟

  
ر  مصرف اس   يترريهاتشامش هم   , “ مواد “  

عصهاني (، مان د ار)تغيير در رات موجبآنالالها 

و اخت ل در اضاو   ) ااسردهي(  خلق و خو دراخت ل 

 د .شو مي  و بي توجهي (  اراموشي )ارد و شعور

  

ب  موارد  هفت  مي شود ر  االرد ,  “سوء مصرف مواد“

بدون نياز و بدون مجالوز  زشالكي)نابجا( ااالدام بال  
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مصرف مواد مي ر د ولي شد  مصرف ب  حالد  نيسالال  رال  

ست  و معتاد تلقي شالود. ايالن ااالراد بالا وجالود واب

دردسرها و مشكش هايي ر  برا  خود و يا خانواده ب  

وجود مي آورند همچ ان مصرف مواد را ادام  مي ده د 

مثش مصرف هاهگاهي يا تفريحي تريا  و حشيش. در اين 

رتابچ  مصرف مواد مساو  سوء مصرف مواد بكار راتال  

كي مواد مورد نظالر نمالي اس  چون مصرف اانوني و  زش

 باشد.

 

 
 

   

و عالئم ترك   اعتياد چيست  

 آن كدامند؟
 

مصرف هرماده مخدر و  ب  وابستگي , “اعتياد  “

 .ناتواني در تر  آن را هوي د
         

مصالرف هالر مالاده و  بال   شالديد ميش,  “وابستگي “

در رال  تالا جالايي  تمايش ب  ادام  مصرف آن اسال ،

تگي ب  مصرف مواد برا  ارد بسيار  از موارد وابس

،مهمترين مسئل  زندهيش مي شود. ب  طور  معمول ، 

مجهور مالي شالود رسي ر  ب  ماده ا  وابستگي دارد 

،  تدريج اازايش دهد  ب ار مقدار ماده مصراي خود

و يا راهش مقالدار مالالاده  مصرفدر صور  عدم  ثانيا

ناخوشاي د  مي شود ر  ب   ع ئم ارد دچار مصراي ،

 .هوي د “عالئم ترك“آن 

  

تريا  و هرويين را در جامع  با  “عالئم ترك“        

ع وان "حال  خمار " مي ش اس د. ع ئم   خمار  

 نوب ساع   س از آخرين  8تا  6عموال اين مواد م

مي  باايروز  10 حدود و تا مي شودمصرف ياهر 

و   يچ د. دردها  استخواني و عض ني ، دل نما

 ش از چشم و بي ي، بي خوابي ، بياسهال،آبريز

و حتي تب از  اراوان خميازه ها ،عصهاني  , ارار 

 شايعترين ع ئم آن اس .

 
عود مصرف مواد مخدر 

 چيست؟
خدر، مصرفبازهش  مجدد ب   يع ي,  “عود“  مالواد م

يع ي واتي ر   ارد  الس از درمالان )تالر  مالواد(, 
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د دوباره شرو  ب  مصرف مواد اهلي و يا مصرف مالالوا

 جديد ر د.

 

 
كدام مواد مخدر مصرف  در ايران

 زيادتر است؟

ر  از هياه خشخاش  ,ترياك و مشتقات آن -1       

شيره و سوخت    تريا ،  شامش  ودس  مي آي د   ب

  .مي شودوردئين  مراين ،تريا  ، هروئين 

 مي، از هياه شاهدان  بدس  حشيش -2               

جوانا , ب آ و علف نيز و ب  نام ها  مار   آيد

معروف اس . حشيش سهب وابستگي جسمي ورواني 

 واحساس ولا شديد ب  مصرف مي شود. 

از جمل  مواد  اس  ر  , الكل -3                   

موجب اعتياد, راتارها   نوشيدن )خوردن( آن

نام اسب, اخت ل در تعادل, بي ربط حرف زدن و 

 .اخت ل در توج  و حااظ  مي شود

 

داروهايي مان د ارسپكتوران  رديين  

 نيز مقدار رمي از مشتقا  تريا 

را دارند همچ ين داروها  آرامهخش 

مان د دياز ام و لوراز ام  اعتيادآورند 

لذا الزم اس  مصرف آنها با تجويز  زش  

 باشد.

 

             

 

مخدري كه در ايران مصرف مي  مواد ويژگي    

   هاو شيوه مصرف آنشوند 

 مصرف روش رنگ ماده نام

و  کتريوووا     موووو

 مشتقات آن

                     

            تريا 

 
 

روشن   ا  اهوه

 يا تيره

 

 
 

)دود رالردن(،  رشيدن

 تزريق وخوردن 

ا   سوخت   اهوه   سوخت  تريا 

 و براق
)دود رالردن(،  رشيدن

 تزريق وخوردن 

ا   مايالش  هاهو      تريا  شيره  

 ب  سياه 

)دود رالردن(،  رشيدن

 تزريق وخوردن 
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)دودرالردن (،  رشيدن سفيد   ودر            هروئين

 در بي الالي وتزريالالق 

 رشيدن

             مراين

 

بال   بلور   ودر

 يالالارنالالآ سالالفيد 

 اهوه ا   روشن 

  تزريق

 

    ردئين        

  
) داروها       

 دار( ردئين

 

سفيد رنالآ  ماده

و در  بعضالالالالالي 

شرب  ها  سالي   

و يا االرد هالا  

 مسكن

  خوردن

 

 حشيش        

     )ب آ يا علف(

 

 مايالالش بالال  سالالهز

 خارستر  يا 
ا   مايالش  اهوه

 ب  سياه 

) دود رردن (  رشيدن

 و خوردن 

 الكل  

 

 نوشيدن مايا 

 

 

 درس دوم                                              
          

 پرسش و پاسخ
 

 

شناسيد كه به مواد مخدر معتاد  آيا كسي را مي

 باشد؟ اين افراد چه 

 ويژگي هايي دارند؟

 

و رفتاري اعتياد به مواد  نشانه هاي جسماني

 مخدر چيست؟

 

 چيست؟  ی مصرف حشيشعالئم و نشانه ها

 

    

   

 

وجود چه رفتارهايي در اعضاي خانواده, نشان دهنده 

 اعتياد است؟ 

از رو  مشخصا  ان نمي تو ,در ابتدا  شرو  مصرف 

 ادام  با ولي ,ياهر  ب  اعتياد ااراد  ي برد

در ارد ايجاد مي شود ر  راتارهايي مصرف مواد, 
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او مشكو  ر د.  ما را ب  اعتيادممكن اس  

خانواده ها را در  ,نشان  ها اين دانستن

هاه  . هيچمي دهداطراايان يار  اعتياد ش اسايي 

 ،د ب  ااراد زداعتيا برچسب ,نهايد با ي  ع م 

بهتر اس  خانواده ها  مرااه  بيشتر  از بلك  

ارد ب  عمش آورند و  س از ديدن چ د مورد از 

پزشك  نشان  ها  جسماني وراتار ، موضو  را با

 در ميان بگذارند. مركز بهداشتي درماني

   
مصرف ترياک و و رفتاري  نشانه هاي جسماني

 چيست؟  مشتقات آن

  مانينشانه هاي جس الف:

 ثر تزريق بالر دسال ا ،اثرسوختگي در انگشتان -1

مشاهده وسايلي ر  برا  مصرف مالواد از ها و 

آنها استفاده مي شود در اتاق شالخ.. مان الد 

آلوده و شيش  مربا ) بالا ق تيغ، سرنآ، زرور

 .در سوراخ شده (

 و بي نظمي در اذا. بي اشتهايي -2       

 آن از شخ..استشمام بو   تريا  و مشتقا   -3      

 دير ه گام.خواب و حال  خواب آلودهي  -4      

شكاي  ها  اراوان جسمي, يهوسال  و شالكاي   -5      

 از ناتواني ج سي.

 ب: نشانه هاي رفتاري   

بمثش  راتار ارد تغيير -1   افش رالردن در اتالاق 

 و  ايه  يا تر  رردنه گام خروج از خان  

 بي دليش خان  و محيط.           

 درخواس  مكرر  ول از ااراد بال  بهانال  و -2      

  .ها  مختلف دروغ

دن  ول زياد در مد  روتاه و هم شدن ررخرج  -3      

 .م زل ول, ط  و وسايش   

  .طوالني شدن مد  ماندن دردستشويي -4      

رم توجهي و بي توجهي ب  وضا ياهر   تا حد -5      

  .وضاآشفت  بودن سر و 

ايش ب  ر اره هير  از بستگان و ايجاد تم -6      

  ناباب.رابط  با دوستان 

وا  ش اسالي وايهال  , احساس مسئولي  راهش-7      

از محش رار يا تحصيش وهم چ ين راهش رالارآيي 

 مدرس  ,خان  در

 محش رار. و            
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 از داروهالا  آرامسالرخود اازايش استفاده  -8       

 وها  مسكن.و درخواس  بي  روي  دار بخش

 

موجب مسمومي  ، زياد تريا  و مشتقا  آنمصرف 

مي شود ر  ممكن اس  رم شدن تعداد ت فس، 

 را ب  همراه داشت  باشد. مرگ  باالخرهو بيهوشي 

 
 كدام است ؟ ی مصرف حشيشعالئم و نشانه ها 

  

ارمز  چشم ها, اازايش ضربان الب و  عاليم شايع:  

دل  ه گام راه  راتن نهض, اازايش اشتها و عدم تعا

. 

 ارار ، حال  وحش  ،بي :مصرف بيش از حدعالئم    

ديدن اشيا يا ش يدن صداها ب  شكش هيجي و م گي و 

)توهم(. اين نوعي ج ون مسمومي  باحشيش  اير وااعي

ممكن اس  ب  ج ون وااعي  ،ااراد مستعداس  ر  در 

 .)بيمار  شديد رواني( تهديش شود

 

د نشان  از ع يم ذرر با ديدن ي  يا چ  

شده, مي توان ب  مصرف حشيش در ااراد ش  

ررد ولي از زدن انآ و برچسب اعتياد ب  

 ااراد بايد خوددار  ررد. 
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 درس سوم
          

 
 
 

 پرسش و پاسخ
 

 

عارضه هاي فردي )جسمي و رواني( اعتياد و سوء 

 مصرف مواد چيست؟

 

مواد عارضه هاي خانوادگي اعتياد و سوء مصرف 

 چيست؟

 

عارضه هاي اجتماعي, اقتصادي و شغلي اعتياد و سوء 

 مصرف مواد چيست؟

 

    مصرف الكل چه عارضه هايي دارد؟

 

 

 

 

 

 

   

اعتياد و سوء  عارضه هاي فردي )جسمي و رواني(

 چيست؟ مصرف مواد
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مكن اس  ب  مواد مخدر م اعتياد :جسميعارضه هاي    

 ،ج سي ناتواني   ,يو رالهي و  ها   بيمار  سهب

شود. اهر اعتياد راهش وزن و ، سوءتغذي  شدن عقيم

 بيمار  از نو  تزريقي باشد ممكن اس  ارد را ب 

 دچار ر د.هپاتي   و ايدز چون مه ها  عفوني

  
موجب اخت ل در مكن اس  م اعتياد:  يروان عارضه هاي 

 اخت ل ,هير    درتصميم مشالالالكشااسردهي,  خواب،

 خفيف و شديد و اخت ل شخصي  شود. وانيرها  

   

 

        

 اعتياد و سوء مصرف مواد عارضه هاي خانوادگي

 چيست؟
          

مصرف مواد مخدر نال  ت هالا بال  االرد مصالرف          

ر  ده,  بلك  ب  هر رس ر  با او در تمالاس باشالد 

نيز آسيب مي رساند. نياز االرد بال  مصالرف مالداوم 

 راهش درآمد ,ااتصاد ها   شكشموجب بروز ممواد,  

 هالالمو از نابسالالاماني,  ااالالزايش هزي الال , خالالانواده

خشالالالالالون  درخالالانواده  طالال ق، , اشالاليدهي خالالانواده

چ الين  و همو آزار رودران ( همسر نسه  ب  خشون )

مالي  ديگالرانسالم خانواده بالا  محدود شدن معاشر 

 .و تربي  ارزندان را دچار اشكال مي سازد دشو

 

اعتياد  هاي اجتماعي, اقتصادي و شغلي عارضه       

    چيست؟ و سوء مصرف مواد

    

خسارا  بسيار  را بر جامع  و اجتما  اعتياد      

تحميش مي ر د و در عملكرد شغلي او دشوار  ها  

طرد موجب مكن اس  ماراوان  ديد مي آورد. اعتياد 

 راهشازرار، بيكار ، ايه شدن ارد از جامع ، 

حين  بروزحوادث و , اخراج از راررارآيي ميزان

هپاتي , بيمار   ،شيو  ايدز شود. و ران دهي رار

اازايش بروز جرم  ,رار  بي  ,اقر ها  مقاربتي,

  دزد ، احشا و اتش از جمل  عارض همچوندر جامع  

 اس .اجتماعي اعتياد  ها  
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مصرف الكل چه عارضه  

    هايي دارد؟

ث اخت ل راتار , اخت ل مصرف الكش ممكن اس  باع    

خواب, نارسايي رهد, اازايش اشار خون, سوء تغذي , 

ناتواني ج سي, راتارها  ايالر اخ االي و ابالت  بال  

اراموشي در ارد شود. مسمومي  با الكش ممكالن اسال  

موجب راهش سطح هوشيار , ااماء و مرگ شالود. مصالرف 

الكش ممكن اس  ارد را ب  طرف مصرف سيگار, حشيش و 

د مخدر بكشاند. اين خطرها  و  يامالدها را بال  موا

را در  ايالالن عالالوارضنمونالال  هالالا    خالالاطر بسالالپاريد,

خانواده ها و ااراد محالش ش اسالايي ر يالد و روشالش 

ر يد در آمالوزش جوانالان و ااالراد جامعال  از ايالن 

 نمون  ها ب  رار بريد.

 

توج  داشت  باشاليدر  تحالريم الكالش در   

د. مرااالب اس م السف  و داليش بسيار  دار

باشيد ر  اين باور مقدس سه  شمرده نشود 

يا  و از بهورزان بخواهيد ر  در تاييالد 

 نفي آن آزادان  بحث ر  د.
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 درس چهارم                                        
          

 

 

در شرو  جلس , اين سياه  )چ  ليس ( را در اختيار 

ظر خود را بهورزان ارار دهيد و از آنها بخواهيد ن

 يرامون عهارا  زير با هذاشتن د )صحيح( و غ 

)الط( مشخ. ر  د سپس  مطالب درس را بازهو ر يد و 

ب  بحث بگذاريد و در  ايان از آنها بخواهيد بار 

ديگر ب  همان  رسش ها  اسخ هوي د و با  اسخ ها  

 اهش خود مقايس  ر  د.   
 

ست( سياهه )چك لي                           

 نگرش ها در باره مصرف مواد                                                                                              

 

آهاهي نداشتن از عارض  ها   مصرف  -             

 مواد, ممكن اس  در ايجاد اعتياد موثر باشد.
حترام مصرف مواد نشان  بزرهي و ا  -             

اس  و اقط ااراد بزرگ و سرش اس ب  مصرف                      

 مواد رو مي آورند.
وجود ارد معتاد در خانواده  ممكن  -             

 اس  در ايجاد اعتياد ساير اعضا  موثر باشد. 
راهش مصرف مواد مخدر مهم ترين راه  -            

  اس .ها  درد ودرمان بيمار 

اشار خون يا دياب  را ر ترل  ,تريا  -           

  بر طرف مي سازد.و ناتواني ج سي را مي ر د 
 اعتياد باعث مصرف تفريحي مواد -              

 مصرف  ي تواندم خواهالالدب نمي شود و ارد هرهاه

 .ر داطا  را مواد                  
توان با ااراد معتاد دوستي مي   -              

 د.شمعتاد ند و رر

          .عتياد درمان  ذير نيس ا  -              
نوجواني ر  مرتها از  درش رت    -              

 مي خورد و در خانواده او درهير  وجود

دارد ممكن اس  ب  استفاده از                   

 مواد هرايش  يدا ر د.

 در م اطقي ر  مواد مخدر ارزان و  -             

 ب  آساني در دسترس اس  احتمال مصرف

مواد توسط جوانان و نوجوانان                   

  بيشتر مي شود. 
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و سوء مصرف  عواملي كه فرد را درمعرض خطراعتياد   

 مواد قرارمي دهدكدام است؟

 آگاهي نداشتن -1

 نداشتن ارد ،خانواده و جامع  از آهاهي      

 و  الكش.  اد مخدرعوارض مصرف مو

        

 باورهاي غلط  -2         

برا  راهش درد  ر  الط تصور اين -            

 مواد مخدر ودرمان بيماريها مي توان از 

. مردم اكر مي ر  د تريا  اشار درر  استفاده

خون يا دياب  را ر ترل و ناتواني ج سي را 

حال آنك  ممكن اس  اين   درمان  مي ر د

 د.ار  ها را شديدتر سازهرات

 باعث مصرف تفريحي مواد ر الط  تصور اين -      

ي م خواهالالدب نمي شود و ارد هرهاه اعتياد

 .            مصرف نك د را موادتواند 
ر  مي توان با ااراد معتاد  الط صورت اين -      

 د.شد و معتاد نرردوستي 

ان , ر  اعتياد درمالط تصوراين  -            

  . ذير نيس 

     

 عوامل فردي , خانوادگي و محيطي - 3        

 فردي عوامل -الف        
بيماريها  جسمي مزمن مان د دياب   -          

  .ورمردرد

و بيمار  بيماريها  رواني مان د ااسردهي  - 

 شديد رواني.
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ناتواني , رمهود اعتماد ب فسو خود رم بي ي  -

معتاد   وستانددرخواس   دادن جواب رد ب  در 

  .و هاه خودنمايي و جلب توج  ديگران

 مان الدشغلي و تحصاليلي ها   مشكش -           

  .ازمدرس   و اخراج شدن بيكار 

بالاور  اينباورها  الط در باره مواد. مثش   - 

 و احترام اس .  نشان  بزرهي مواد  مصرفر   

و  عدم  ايه د  ارد ب  مسايش اخ اي،  مع الو  -

ها , بي ب د و بار  و بيدي ی توجهي ب   ارزش 

  .و اوانين اجتماعي

 

    
  خانوادگي عوامل -ب     

 .معتادن بستگاداشتن والدين و يا  -         

 . خانوادهدر  ط قوجود درهير  و -          

 سالهشو يالا  سختگيروجود والالالالدين  -          

  .انگار در تربي  ارزندان

خالانواده بال  مسالايش نهودن   ايه د -          

 و دي ی .مع و    اخ اي،

  
  محيطي عوامل -ج    

  .دسترسي آسان ب  مواد در جامع  -         

 . جامع ااتصاد  در  مشك  اقر و  -         

مهالاجر   مان دمحيط زندهي  دادنتغيير -         

  .ب  شهر روستااز 

دوسالتان مصالرف  ومحاليط آلالوده  داشتن -         

 .ر  ده مواد

رمهود مرارز تفريحي سالم برا   -           

 اواا  اراا . هذراندن
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 درس پنجم
          

 پرسش و پاسخ
 

 

سوء مصرف مواد چيست و انجام  پيشگيري از اعتياد و

 چه اقدام هايي در پيشگيري از آن  موثر است؟

 

 تياد وچه آموزش هايي بايد در امر پيشگيري از اع

 سوء مصرف مواد به 

 افراد تحت پوشش داد؟

  

 

 

 

 

 

 

 
سوء مصرف مواد چيست و  پيشگيري از اعتياد و

انجام چه اقدام هايي در پيشگيري از آن  موثر 

 مي باشد؟

     

يع الي بكالارهير   “پيشگيري از اعتيواد“             

اادام هايي ر  مانا از مهت  شدن ااراد ب  مصرف  

شود. از عوامش مالوثر در  يشالگير  از  رمواد مخد

اعتياد و سوء مصرف مواد مي توان ب  موارد زيالر 

 اشاره نمود:

جامع  در زمي   عارض  ها و  يامدها   آموزش -1

 سوء مصرف مواد

مهار  ها  اجتمالاعي بال  م ظالور بالاال آموزش  -2

بردن توانائي ااراد برا  مقابل  سالالم بالا 

 مشك   زندهي

تغال و اعاليال  هالا  اراهم آوردن امكان اشال -3

 اوق برنام  برا  جوانان و نوجوانان

اجرا  مقررا  و االوانين مهالارزه بالا مالواد  -4

 مخدر
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درمان ااراد معتالاد و  يشالگير  از عالود در  -5

 آنها.

       

 

  

   

سوء مصرف مواد چه  براي پيشگيري از اعتياد و 

 آموزش هايي بايد به افراد  داده شود؟

 

رزان در برنام   يشگير  از جمل  ويايف بهو        

و درمان سوء مصرف مواد, آموزش جمعي   تح   وشش 

 اس . اين آموزش ها عهارت د از: 

 جوانان و نوجوانان آموزش -الف        

آموزش جوانان و نوجوانان ب  ع وان ااالراد         

در معرض خطر, مي بايد ب  شاليوه ايالر  مسالتقيم, 

اد  )چهره بال  بدون سرزنش و طرد و ب  صور  انفر

چهره( و يا هروهالي داده شالود. ايالن آمالوزش هالا 

 عهارت د از:

سوء مصالرف مالواد و خطرا  و  يامدها   - 1      

 الكش.

  توصي  بال  آنالان بال  دور  هزيالدن از – 2      

هايي رال  امكالان مصالرف مالواد در آن  مواعي 

مثش نراتن ب  ميهماني و محلالي دارد   وجود 

 .مصرف مي شود ر  در آنجا الكش و تريا 

 مواد مخالدر تشويق آنان ب  مصرف نكردن -3      

 جسمي و رواني مشك   درمان برا حتي الكش و 

 .خود

جوانان ب  اي ك  مواد را بالر خالود تشويق  -4

ي  بار حتي برا   مواداز مصرف  حرام ر  د و

 .ورزندخودداری و يا برا  تفريح 

الم تفريحا  سالشرک  در ب   انآنتشويق  -5     

توج  ب  مع ويال  و   ,عهاد  و ورزش روزان ,

 .شرک  در مراسم دي ی
  

 

 

 ها آموزش خانواده -ب    

ب  م ظور آموزش ااراد خانواده ,رااي اس  اين    

ها ب  صور  ارد  و يا هروهي ب     والدين آموزش

سال  وباالتر خانواده  15و يا يكي از ااراد 

 :ازها عهارت د داده شود. اين آموزش
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  و الكش. يامدها  مصرف مواد  و خطرا آموزش  -1

  نشالان  هالا  بالا آش ا ساختن خانواده هالا  -2

 .اعتياد ب  مواد مخدر

 والدين مه ي بر اين ر :آموزش   -3
در س ين نوجالواني و جالواني,  انارزندان آن -

 هست د.  بيشتر نيازم د رسيدهی و مرااه  
 از درهيالالر  و تشالال ج در محالاليط خالالانواده -   

 ر  د.  رهيز
اعتيالاد  ,در صورتي ر  عضو  از خالانواده -   

درمالان بالرا  الزم اسال   ب  مواد مخالدر دارد

تا الگو  سالمي برا    دراعتياد خود اادام 

 خانواده باشد . ساير ااراد

زشال  مرکالز بهداشالتی  با مراجع  ب   -       

 درمانی امکان درمان اعتياد وجود دارد.

بايالد همچ الان   س از شرو  درمان , خانواده -4

توج  و همكار  خود با االرد معتالاد را حفال  

 د.ر ش رمكر د و در  يدا رردن شغش م اسب , 

ارسپكتوران  رديين, دياز ام,  مثشداروهايي  -5

بايد اقط بالا را مشاب   داروها ارساز ام و 

از بطور جالد  بايالد و  رردتجويز  زش  مصرف 

 .رردمصرف خودسران  داروها  رهيز 

شالش مالاه حالال  هالا  رساللي و  ارد معتاد تالا

احتمال عود بيمالار  را دارد از ايالن روهاليچ 

هاه نهايد در اين دوران بدون درمان االرد را 

ب  حال خود رها ررد و يا تواا اعالي  زيادی 

 از او داش .
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 درس ششم

 
 ج:آموزش مهارت هاي اجتماعي

 

 نقش مهارت هاي اجتماعي در زندگي چيست؟

 

 ي كدام است؟ انواع مهارت هاي اجتماع

 

براي جلب مشاركت و همكاري مسئوالن و 

 افراد كليدي

  چه بايد كرد؟

 

، يع ي اابلي  ها و  زندگياجتماعي در مهارت هاي  

توانايي هايي ر  ارد را برا  برخورد م اسب و درس  

با مسائش و مواعي  ها  زندهي يار  مي ده د. اين 

صميمي و  ا  مهارتها باعث مي شوند تا انسان رابط 

موثر با ديگر انسان ها داشت  باشد  و در زمان 

روبرو شدن با اشارها  رواني ، اثرا  زيانهار آن 

را ب  حدااش برساند . نداشتن مهار  ها  اجتماعي 

از جمل   ارد را ب  سم  اعتياد بکشاند.ممكن اس  

مهارت  و داشتن قاطعيتمهار  ها   اجتماعي مي توان 

 .ردرا نام ب حل مسئله

ظرا  : قاطعيت داشتن -1 ااطعي  يع ي ايستادهي بالر ن

خالود و اعتقاد درس  شخصی ک  ااطا اس  نظر  .شخصي

تسليم ديگران نمی ،  را ب  سادهی تغيير نمی دهد 

مخالف  يالا نظالر   , بدون  توهين ب  ديگران شود و

 . ابراز  مي ر دخود را 

 :دارا  انوا  زير اس  مهارت قاطعيت    
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: در اين راتار ارد درخواس   رد قاطعانه -الف       

اهر “ ها  اير م طقي ارد مقابش را رد مي ر د مث 

مصرف مواد دعو  رشيدن سيگار و دوستي او را برا  

ستيم “ ررد مي هويد  ايكاش مورد  بود ر  مي توان

سيگار  با هم همفكر  داشت  باشاليم امالا مالن بال  

انم نمالالي تالالو          حساسالالي  دارم و در نتيجالال 

همان طور ر  مشاهده مي . “ يش هاد شما را بپذيرم

شود رد ااطعان  با ي  بازخورد مثه  شرو  مي شود 

سپس ي  دليش بسيار روتاه ذرر شده و در نهاي  ب  

  بيان تصميم ختم مي شود.

االرد مقصود اين اس  ر  ،  بيان قاطعانه -ب            

د دار احساسا  مثه  خود را نسه  ب  ديگران بيالان

مان د  ر د يا از ديگران در جا  م اسب  ادرداني 

چال  خالوب ايالن “ ، “ داريالد  اراده او  ا چ  “  

، و بتوانالد احساسالا  م فالي “  را اهميديد خطرها

خود را در صور  لزوم در االالب جمال   مودبانال  و 

 “مالث  بدون ابراز خشم ب  ارد ديگر م تقالش ر الد 

حرام اين ک “ و يا “اين کار درس  نيس  ار خ ف و 

   .“اس 

بيالالان و مطالالرق رالالردن  , درخواسووت قاطعانووه -ج    

يا رمال  خواسالتن از و درخواس  هايي از ديگالران 

امروز با مشالكش جالد  روبالرو “ مان د  اس ديگران 

هستم مي خواهم مشكلم را با تو در ميالان بگالذارم 

يا واتي ر  بطور ااطعانال  , “تا بتواني رمكم ر ي

سالالب را از سالالو  ديگالالران مالالي تواالالف راتالالار  نام ا

خواهيد مي توانيد با خواهش, درخواس  خود را نيز 

 بطور ااطعان  مطرق نماييد. 
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 مهارت حل مسئله -2

امالر مهالم در هالا  اجتمالاعي  از ديگر مهالار       

اسال . “ مهالار  حالش مسالئل “  يشگير  از اعتيالاد 

شكلخود بايد بدان د واتي در زندهي  ااراد  يبا م

بالا روش م طقالي آن را حالش بايالد د روبرو مي شالون

 عهارت د از:مراحل حل يك مسئله .  ر  د

بال  راه حالش هالا   -2, بش اسال درا خوب  مشكش -1  

ر  الد,   اكالر   رداممختلف و اوايد و ضررها  هر 

راه حالش از بالين   -4 با ديگران مشور  ر  الد, -3

 -5 ,      راه حالش م اسالب را انتخالاب ر  الد ,ها

 -6, بگذارنالد و ارص  رالااي  آن زماناجرا  برا  

اهر با اجرا  راه حش اول نتيج  حاصش نشد نوميالد 

. بساليار  از نشوند راه حش بعد  را شالرو  ر  الد 

مسالئل ،  مالي مشكش و ب  جالالالا  حش  ,ااراد معتاد

 خواه د با مصرف مواد از مشكش خود ارار ر  د .

 

 تمرين رد قاطعانه 

مصالرف مالي  جمعي از جوانان روستا رال  مالواد       

ر  د و سيگار هم مي رش د هر روز عصر سر   محلال  

جما مي شوند. احمد رال  سالال هذشالت  دانالش آمالوز 

درسخواني بود اخيرا با آنها را  و آمد مي ر الد. 

آنها ب  او سيگار تعالارف مالي ر  الد و از او مالي 

خواه د در مجالس شهان  آنها نيز حضور يابد.  او 

ر مجالس آنها شرر  درخواس  آنها را نپذيرات  و د

 نكرده اس  .

احمد نمي خواهد درخواس  آنهالا را بپالالذيرد.        

با ايفا  نقش نشان دهيد او  چگون  مي تواند بالا 
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درخواسالال  آنهالالا را  رد قاطعانووهاسالالتفاده از روش 

 نپذيرد.

   

 

                

 

  

در برنام  ها  آموزشي خود با بهورزان,     

رد   مهار  بيان از آنها بخواهيد در مو

ااطعان , درخواس  ااطعان  و مهار  حش 

مسئل  موضوعي را انتخاب ر  د و در ر س 

 اين مهار  ها را ب  نمايش بگذارند.

 

 

براي جلب مشاركت و همكاري مسئوالن و افراد كليدي       

 چه 

   بايد كرد؟       
  

م طق  برخي ااراد رليد  همچون  هر در       

 ن، اعضا  شورا  شهر و امعلم ن،اروحاني

 دارندر  مي وجودمعتمد   اارادروستا و يا 

توان د در اط   رساني و ترويج اعالي  ها  

و سوء مصرف مواد نقش  اعتياد يشگير  از 

بهورز بايد اين ااراد را موثر داشت  باش د. 

ش اسايي و همكار  آنان را برا  آموزش جامع  

ب  خان  راد اين ااضمن دعو  جلب ر د.  

رارش اس بهداش  روان و يا  با رم بهداش  ، 

مطالب زير را  ,مررز بهداشتي درماني  زش  

 :در ميان هذارد آنهابا 

اازايش اعتياد و لزوم  خطربر  -             

 تاريد ر د, يشگير  از آن 

و نشان  ها  مصرف مواد  ع ئم  -             

 را توضيح دهد,



 26 

و عواملي ر  ارد را در  علش  -             

ارار  موادمعرض خطر اعتياد و سوء مصرف 

 شرق دهد,دهد  مي

و خطرا  اعتهاد و سوء مصرف   يامدها  - 

 را يادآور  ر د, مواد 

مشكش بيماران )ااراد معتاد( و  حش برا  -

 يا  يدا رردن شغش برا  آنها ، از اين 

آنها را در جريان  وااراد رم  بخواهد 

انجام هرات  و نتايج بدس  ها   اادام

 آمده ارار دهد.

متذرر شود ر  مسئولي   آنها ب =                 

 يشگير  از اعتياد بر دوش هم  ااراد و 

 ارار دارد.بخصود مسئولين جامع  

 

 درس هفتم

 

 پرسش و پاسخ

  
چه بايد  شناسايی افراد در معرض خطربراي 

 كرد؟

 

 

  ,در معرض خطر يی افرادشناسا در زمي            

زيررا  ها  آموزش ها و اادامبهورزان بايد 

 د: انجام ده

با آموزش نشان  های مصرف مواد  - 1      

, مخدر و عوامش خطرزا ب  خانواده ها

ااراد در معرض  در   ش اسايی راآنها 

 . دخطر ياری ده

ر  اهر د  خانواده ها را تشويق ک  - 2      

 ر يکی از ااراد وجود اعتياد د ب 

هر چ  سريا تر همان بردند,  خانواده

زش  مرکز بهداشتی  برای درمان ب  

  د.ر درمانی مراجع  

هيچ هاه ب  طور مستقيم با ااراد  - 3      

د   در مورد اعتيادشان صحه  نک معتاد

بلک  در آموزش های هروهی خود در مورد 

عوارض و خطرا  مصرف مواد مخدر صحه  

د اعتياد    آن ها اطمي ان دهو ب ر  د

 اابش درمان اس .
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, صور  مراجع  ارد معتاددر   -4       

 اادام ها  زير را انجام ده د:

د هيچ کس  ب  او اطمي ان ده -            

 ديگری از عل  مراجع  او مطلا نخواهد شد.  

صحه  ر  الد  بدون حضور ديگران  اوبا  - 

ا   و همالال  اصالالول مربالالوط بالال  ارتهالالاط بالال

  بيمار را رعاي  ر  د.

محرمانالال  رازدار  خالالود و بالالر مكالالرر  - 

هف  و هو تاريد داشالت  باشال د و ماندن 

   تاريد عمش ر  د. ب  اين 

 بسيارمحترمان  ارص  -                         

ارد معتاد  ب  را احساسا   نگراني ها و بيان

 بده د.

و  ضالالالررهااز او را  -                         

 د. آهاه ک  يامدها  مصرف مواد 

و  درمالالان بالال  او را -                         

 .در  تشويق  ب   زش  مررز مراجع 

در صورتي ر  ارد  س از درمان ,  - 5       

دوباره شرو  ب  مصرف مواد ررد  او را برا  

درمان مجدد ب   زش  مررز بهداشتي درماني 

 ک  د. ارجا  ده د و از خود طرد  ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس هشتم
    

 

 پرسش و پاسخ

 

 

چه اقدام هايي بايد در مورد بيماران داوطلب 

 ترك انجام داد؟

 

, بايد به عوداز يشگيریپ چه توصيه هايي براي

 خانواده ها داد؟
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چه اقدام هايي بايد در مورد بيماران داوطلب ترك 

 انجام داد؟

 

بهورز مي  ,در صور  مراجع  داوطلهان  ارد معتاد 

زشال  مرکالز  بال  بايد بيمار را تشويق ب  مراجع  

موارد  ر  اعتياد تزريقي دارند و يا  ارجاعر د. 

ب  دليش مصرف يا عالدم مصالرف مالواد وضالا جسالالمي و 

 اسال . غيرفووريو بقيال   فوريرواني وخيمي دارند 

توسط بهورز مي و اعالي  های انجام شده  ها اادام

رونده خانوار  ها در يگيری بيماری  ارم  بايد در

 د. شوثه  

 ،ضمن رعاي  اصول رازداری   ,در بدو شرو  درمان 

 پيگيوریبرنام  زير   وضعي  درمان بيمار را طهق 

 ک د:

 بار    يكهفته ای  ,اول ماه الف:                 

 هر دو هفته يک بار ,ماه 6تا  ب :         

اهی م ,ماه تا پايان دو سال  6از ج:          

 .يک بار

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

, بايد به عوداز يشگيریپ چه توصيه هايي براي  

 خانواده ها داد؟

 

توصالي  هالا  مربالوط بال   يگيالر  در  هم   - 1   

ها  بهداش  روان بويژه مصرف دارو  و  عوارض آن

         را بايد ب  خانواده ها آموزش داد. 
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و   وستان معتادد تا از دررا تشويق ر بيمار -2  

دور   دمي شو هايي ر  موجب عود اعتياد مواعي 

 .در 

ااراد خانواده و اطراايالان را بال  حمايال  از - 3

 .دشويق ررت م ظم دارو توسط بيمار مصرف

ااز  بيمارب   -4 اطمي ان دادحالال رال  درمالان را آ

 ررده اس  دوستان بيشتر و با محه  تر  

  خواهد داش .       

 ها اعالي مد  تر , در طول د ررا تشويق ر بيمار -5

خود را اازايش ده د ه مثش تفالريح  ها  سرهرمي و

 با دوستان سالم يا ساير ااراد خانواده.

بالرا  درمالان  بيمالارهر چ د بار رال   - 6           

بال   اعتياد مراجع  ر د بايد او را  الذيرا  و

 جرم اي ك 

اه  درمان شده و دوبالاره بال  مالواد                 

 اس  او را از خود نراند. رو  آورده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس نهم

 

 

كاهش آسيب چيست و چه اقدام هايي را مي توان 

 در جهت كاهش آسيب مواد انجام داد؟
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هر اادامي ر  موجب تغيير و يا ,  “كاهش آسيب“

اص ق راتار ارد معتاد مي شود و خطر و ضرر ارد  , 

ان د تهديش خانوادهي و اجتماعي را رمتر مي ر د م

تزريق  مواد  ب  مصرف خوراري آنها ر  موجب راهش 

آسيب اجتماعي و مهت  نشدن ب  ايدز مي هردد. در 

زير در  ها  برنام  ها  راهش آسيب, انجام اادام

 مورد معتادان  تزريقي, موثر اس :
ع ا  م د ب  درمالان اسال , او و  معتاداهر   - 1   

  را با  زش  مررز خانواده اش را تشويق ر يد موضو

 در ميان هذارند.  

اهرع ا  م د ب  درمان نيس  , بيمار را از  – 2  

خطرا  هپاتي  و ايدز آهاه ررده او را تشويق 

ر يد ب  جا  تزريالق ازسالاير روش هالا  مصالرف 

 مواد استفاده ر د.

در صالالورتي رالال  مايالالش بالال  ر الالار  - 3             

 ه ازهذاشتن تزريق نيس  , ضالررها  اسالتفاد

ابت  ب  بيمار  هپاتيال  همچون سرنآ مشتر  

از او   و ايدز را ب  بيمار يادآور شويد و

ر  ممكن اس  از سرنآ يال   بخواهيد تا آنجا

 بار مصرف تميز استفاده ر د.

بيمالالار و خالالانواده او را بالالا  - 4              

مشور  و موااق   زش  مررز بهداشتي درماني 

خالدما  مشالاوره  تشويق ر يد بالرا  دريااال 

تخصصي ب  مرارز مشاوره راتالار  موجالود در 

شهرستان و يا اسالتان مراجعال  ر  د) يوسال  

 (. 3شماره 

در صورتي رال  االه  رابطال  ج سالي  - 5             

مشكو  داشت  و يا از سرنآ مشتر  اسالتفاده 

ضرور  ب   ررده اس  او را برا  آزمايش ها 

چرا  هيد زش  مررز بهداشتي درماني ارجا  د

ک  ممکن اس  ب  هپاتي  يا ايدز مهت  شالده 

  باشد.

ب  همسراين ااراد و رلي  رسالاني  – 6             

ر  در معرض خطر ارار دارند توصي  ر يد در 

روابط ج سي خود از راندوم استفاده ر  الد. 

مسئولي  توصالي  ايالن نكالا   بال  معتالادان 

تزريقي و مردان در معرض خطالر,  بال  عهالده 

 رز مرد خان  بهداش  خواهد بود.بهو
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 درس دهم

 

 گزارش دهي

 

گزارش فعاليت هاي  انجام گرفته توسط بهورز چگونوه 

 بايد باشد؟

اعالي  های انجام هرات  در هرماه را مطالابق االرم  

 ( ثه  1هزارش ماهان  ) يوس  شماره 

ب  مرکالز  ها  ماهان  همراه با ساير هزارشک يد و  

 داريد.ارسال بهداشتی درمانی 

 

ها   ر نشده و خالالي هالزارش  با ارائ  ارم

هالالا بالال   ماهانالال  و االالرم  يگيالالر  بيمالالار 

ارم را بالرا   بهورزان, از آنها بخواهيالد 

ارد  ارضي  ر ر  د. اين ارم ها بايالد بالا 

استفاده از مطالب ثه  شده در ارم  يگيالر  

 ها تكميش شود. بيمار 
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 1پيوست شماره 
 درمانهاي برنامه پيشگيري و يت انه فعالماه گزارش

 سوء مصرف مواد
 خدماتعلوم پزشكي و  دانشكده/دانشگاه                   

 بهداشتي درماني
  شهرستان

 ش بهورزارگز فرم
 13           سال           ماه

 مركووووز نووووام     خانه بهداشت : نام
 بهداشتي درماني :

      هاي آموزشي : فعاليت – الف

          افووراد خووانواده بووراي آموزشووي  جلسوواتتعداد - 1
  :    كننده شركت تعداد

 

      افووراد درمعوورض خطوور تعدادجلسووات آموزشووي بووراي  -2
 :كننده شركت تعداد

 

         توورك ينداوطلبوو تعووداد جلسووات آموزشووي بووراي - 3
 :    كننده شركت تعداد

 هاي پيگيري  فعاليت – ب

ي كه با مراجعه به خانواده پي گيري شده موارد تعداد - 1    
 قيم(         )تماس مست اند؟

  داوطلوببوه مراجعه مسوتقيم با موارد پيگيري  تعداد  -2    
            ترك

 

      موووارد داوطلووب توورك )جديوود( : تعووداد كوول  ارجوواع – ج
  زن       مرد
  تركنوع و روش مصرف مواد در مراجعين داوطلب  -د

  افراد  تعداد ماده نوع
 مصرف روشدر هر 

 تزريق خوردن كشيدن
     ترياك
    ترياك  سوخته
    ترياك  شيره

     هروئين
     مرفين
     كدئين
    حشيش
    الكل

موووارد  سوواير
 ذكر شود

   

     و نام خانوادگي بهورز: نام 

 تكميل فرم : تاريخ 
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 2يوست شماره پ
 

 دستورعمل پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد 

 ويژه مربيان و كاردانان بهداشتي

 هدف 

برگزار  اين دوره آموزشي ، با هدف آموزش بهورزان  

ه پيشگيري و مي شود تا آنها بتوانند در برنام

را بخوبي انجام  خوددرمان سوء مصرف مواد، وظايف 

 دهند . 

 

 روش 

آموزش بهورزان به روش كارگروهي ، به مدت دو روز 

 نفر انجام 15-20با شركت 

پرسش و پاسخ, صورت سخنراني ، ه مي شود . مباحث ب 

 بحث گروهي و ايفاي نقش

ارائه مي گردد . ترغيب بهورزان شركت كننده به  

 مشاركت فعال در كار گروهي

و استفاده از نظرات آنها در رفع موانع و مشكالت ،  

 به اجراي هر چه بهتر برنامه

 مي كند.كمك  
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 مدرس 

مركز  آموزش دهنده بهورزان در اين برنامه  مربي 

بهورزي و يا كاردان بهداشتي شاغل در مراكز  آموزش

وان زير نظر كارشناس بهداشت ر,  بهداشتي درماني 

اين آموزش استان و يا شهرستان خواهند بود .

دهندگان خود, به مدت دو روز طبق متن آموزشي 

پيشگيري از اعتياد براي كاردانان و مربيان مراكز 

آموزش بهورزي استان آموزش توسط كارشناس بهداشت 

 روان استان آموزش خواهند ديد.

 

 

 

 

 

 

 

 3 پيوست شماره              
شماره تلفن مراكز مشاوره رفتاري               

 درمان اعتياد 

 شماره تلفن نام دانشگاه رديف

 2217222 شهيد بهشتي 1

ايران )مركز  2

 بهداشت غرب(
6038920 

  0831(  774623)   كرمانشاه 3

(   7261191- 3)    فارس 4

0711 

0871( 3239210)     كردستان 5  

0541( 7019 0831     زاهدان 6  

05411( 5229600)     سراوان 7  

( 2286054و 5)      اصفهان 8

0311 
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0511( 8419010)     خراسان 9  

كهكيلويه و  10

 بويراحمد
    (2225656 )0741  

0341( 2723290)     كرمان 11  

0411( 2818188)     تبريز 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4پيوست شماره 
 

خدر مصوب اصالحيه قانون مبارزه با مواد م  15ماده  

 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 15/6/77مورخ 

به موجب اين قانون به كليه معتادان اجازه داده 

مي شود كه به مراكز مجازي كه از طرف وزارت 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشخص مي گردد 

مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام 

نمايند.معتادان مذكور در طول مدت درمان و 

 بازپروري ، از تعقيب كيفري جرم معاف مي باشند.

 

 

 

 

      

 



 36 

 

 برای مطالعه بيشتر - 5پيوست شماره 
 

اسعدي ، سيد حسن . تحقيق كاربردي در باره  -1
تهران  .پيشگير ي از مصرف نا بجاي مواد مخدر

 .1374انتشارات انجمن اولياء و مربيان ،  :

ي از دهقاني ، محسن . آموزش عمومي براي پيشگير -2
انتشارات سازمان ملل متحد  تهران : اعتياد . 

 .  1372يونسكو ( ، )

رزاقي ، عمران محمد و همكاران . برنامه ملي  -3
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