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  پيش گفتار
  
  تر نظرافكنيم وبه اكنون زمان آن رسيده كه به مشكل اعتياد به طورجدي 

ديگر . عنوان پدر، مادر يا سرپرست فرزندان خود، نقش خود را فعاالنه ايفا كنيم
 نوبت آن رسيده تا درآموزش و پرورش عزيزان خود امروز. مجال درنگي نيست

مجدانه تالش كنيم، فرزندانمان را جدي بگيريم و آنان را از خطرات در كمين 
له اامروز آموزش و افزايش سطح آگاهي فرزندان يك مس. نشسته، مصون داريم

  هعدم دسترسي به دانش و اطالعات كافي دربار. ملي و بسيار پراهميت است
  .در سبب گرديده تا نسل جوان در معرض خطر جدي قرار گيردمواد مخ

هاي  سهل انگاري والدين در انتقال اطالعات صحيح و آموزش مهارت
اي را در زندگي اجتماعي آنان به وجود   مشكالت عديده,زندگي به فرزندان

دانند  اين در حالي است كه بسياري از والدين به درستي نمي. آورده است
واقعيت اين است كه . دهندبهاي الزم را به كودك خود  آموزشچگونه بايد 

ليت  فرزندپروري بس سنگين است و براي فرزنددار شدن بايد شرايطي وومس
نظير آمادگي جسماني،رواني،معنوي، اقتصادي ـ اجتماعي و دانش الزم و 

  .امكانات مناسب داشت
به . درمان است بهتر از ,ما قويا به اين اصل معتقديم كه پيشگيري  ههم

كارگيري راهكارهاي پيشگيرانه بدون كمك و همكاري فعاالنه والدين و خانواده 
براي برخورد با مشكل موادمخدر در جامعه بايد دست در . غير ممكن است

هاي ارزشمند  دست هم درقالب يك طرح ملي حركت كرد و كودكان كه سرمايه
طرح ملي . واني حفظ كرد ر-هاي اجتماعي جامعه هستند را از گزند آسيب

همه ها و  ها، سازمان ها، جمعيت پيشگيري از اعتياد بايد در مدارس، خانواده
 اطالعات مناسب، تامين ارايهپيشگيري از طريق . نهادها پيگيري و اجرا شود
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پذير  فضاي امن و سالم و برقراري ارتباط توام با صحبت در محيط خانوده امكان
  ؟ اما وظيفه ما چيست. است

سعي شده اطالعات مختصر و مفيدي راجع به »  راهنما  هكتابچ« در اين 
اساس كار در اين كتابچه . موادمخدر و اقدامات مناسب والدين مطرح گردد

پيشگيري از طريق آموزش و .  است»اقدام به موقع« و »پيشگيري«براساس 
طر ابتال تالش براي انجام فعاليت مناسب دركمك به فرزنداني كه در معرض خ

به . پذير است امكان, اند  اين مشكل شدهدچارهستند و حمايت از آناني كه 
كارگيري شيوه پيشگيرانه مطرح شده نه تنها سبب جلوگيري از مصرف و 

 رواني فراواني -هاي اجتماعي سوءمصرف مواد، بلكه سبب جلوگيري از آسيب
، پرخاشگري، خيانت و مانند بسياري از اختالالت رواني و رفتاري، فساد، طالق

ها به پايان رسيده، بايد اقدام كرد و  ديگر زمان كتمان واقعيت. گردد خشونت مي
  .تر شدن اين زخم تالش كرد براي جلوگيري از عفوني

 ما داراي مشكل مصرف يا سوءمصرف  اگر فرزند يا يكي از اعضاي خانواده
وبات الكلي را كنيم، اگر مصرف مشر موادمخدر است و مشكل را انكار مي

گذاريم و اگر  ها سرپوش مي گيريم، اگر بر واقعيت درفرزندان خود ناديده مي
اندازيم، كاري   مي…بار و تقصير را برگردن مشكالت اجتماعي، زندگي مشقت

ايم جز تسليم و فرار، زيرا حفظ سالمتي و تندرستي خود و خانواده مقدم  نكرده
  . آن نبايد از هيچ كوششي دريغ كردبر هرچيز ديگر است و براي رسيدن به

مي تواند بخشي از خالء پيشگيري از سوء مصرف مواد را كه اين اثر ارزنده 
 توسط آقاي حميد رضا طاهري نخست به فارسي ,با هدف آموزش والدين پركند

حسينياني  در تهيه و تدوين اين كتاب سركار خانم .برگردانده شده استروان 
  .داشته استبا مترجم همكاري نيز 

                                                               
  محمد علي زكريايي                                                          

 آموزش و فن آوري , مركز تحقيقات  مدير كل



  
  
  
  

  لفو مهمقدم
   

ن كودكان به عنوان عضوي از يك جامعه كه مصرف مواد مخدر در ميا
هموطنان در خصوص همه اي آن رواج فراوان يافته، خود را در نگراني  مدرسه

مصرف الكل و مواد مخدر و همچنين خطر مواد مخدر در تهديد سالمتي و 
 هخوشبختانه مطالعات انجام شد. دانم بهداشت جوانان ملتم سهيم و شريك مي

آموزشي مداوم و سخت در هاي  اخير در جهان به ما اين اميد را داده كه تالش
مطالعات اخير نشان . چند سال گذشته ثمربخش بوده و توانسته مفيد واقع شود

 خطرات ه مقاومت كمي دارند ولي دربار,داده كه جوانان در برابر مصرف مواد
براي مثال براي اولين .  قابليت درك و پذيرش بااليي دارند,ناشي از مصرف مواد

آموزاني كه سعي در مصرف  آمريكا، شمار دانشبارطي چند سال گذشته در 
هاي دورتر  كه در سال مواد مخدر داشتند به كمتر از پنجاه درصد رسيد درحالي

عوامل متعددي در گرايش مطلوب به كنترل . اين ميزان بيشتر بوده است
طور كه بسياري از بزرگان و علماي   ودارند ولي همان مصرف مواد دخالت داشته

اند، والدين نيز نقش بسيار مهم و حمايتي را در اين  شان ساختهديني خاطرن
  . خصوص برعهده دارند

هاي اعمال قانون،  هاي گوناگون، دستگاه مدارس، مساجد و كليساها، انجمن
توانند دركاهش قابل توجه سوءمصرف الكل يا موادمخدر كمك  همه و همه مي

آموزش مربوط . دين را ندارند وال وكنند، ولي هيچ يك اهميت و ويژگي خانواده
ين و حتي قبل از مدرسه يبه مواد مخدر بايد ازدرون خانه و از سنين بسيار پا

  .آغاز گردد
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, سازيم مي برقرار خانه و خانواده خود در استانداردهاي رفتاري كه ما
.  فرزندان، در برابر خطر مصرف مواد مخدر باشدهترين نگهدارند تواند قوي مي

مواد مخصوصا موادي كه   هكند تا دربار ها كمك مي به خانوادهاين كتابچه 
اي مواد مخدر   حرفههبيشتركودكان و نوجوانان با مصرف آنها پا به عرص

موادي مانند سيگار، مشروبات الكلي و . گذارند، نكات مهمي را فرا گيرند مي
  .حشيش

ار  اطالعات مفيدي راجع به رشد و تكامل كودكان در چه,اين كتابچه
ي كه يها مرحله اصلي رشد در اختيار والدين قرار مي دهد و اقدامات و فعاليت

براي پيشگيري ازشروع مصرف مواد در محيط خانه و مبارزه با وسوسه جذاب و 
خوش رنگ مصرف آزمايشي يا تفريحي مواد مخدر الزم است را پيشنهاد 

 تعالي در اين وجود آوردن محيطي عاري از مواد مخدر و رشد وه ب .كند مي
 كسب اطالعاتي است كه قبل از هر چيز بهترين تصوير را از در گرومحيط تماما 

ي عملكرد ي يادگيري كودكان در اختيار ما قرار دهد و سپس در شناساهنحو
 كارشاق ,به دست آوردن اين اطالعات. كند پيشگيرانه از سوء مصرف مواد كمك 

تفاده از آن اين است كه نگران و سختي نيست و تنها شرط الزم براي اس
  . خود باشيمهسالمتي فرزندان و خانواد

 نوجوانان و خانواده يكي از اهداف آموزش ملي ,توجه به سالمتي كودكان 
از ديگر اهداف آن سالمت ساختن و پاك و منزه نگاه داشتن فضاي . است

 نظم و گونه خشونت و حفظ محيطي توام با مقدس مدارس از مواد مخدر و از هر
راهبردهاي پيشگيري بر پايه آموزش همه . سازندگي جهت يادگيري بهتر است

اين آموزش ميسر نخواهد بود مگر مدارس، محل كار و كل . استوار هستند
نقش ما به عنوان والدين اين است كه سهم .  پاك و عاري از مواد باشند,جامعه

عاري نگاه داشتن آنها خود را در كمك به سالم سازي محيط مدارس و جامعه و 
 .از مواد مخدر ايفا كنيم

لكساندرا            المار                                                          



 
 
 

 
 

  راهنماي والدين براي آموزش پيشگيري از سوء مصرف موادمخدر
  
  

  مقدمه 
  

دگي ترين وظايف والدين در سراسر طول زن  تربيت فرزند يكي از مهم
.  والدين آمادگي چنين تربيتي را ندارند,است ولي متاسفانه در بيشتر موارد

اند  اند و بدين طريق  ياد گرفته بيشتر افراد نحوه تربيت والدين خود را ديده
 طرز برخورد والدين تنها آموزش آنها همشاهد. توانند پدر يا مادرشوند چگونه مي

امروزه مصرف . يرمستقيم بوده استبوده، درحالي كه اين آموزش به صورت غ
وسيع مشروبات الكلي و انواع مواد مخدر در فرزندان، خانواده و جامعه تبديل به 

 30اين نگراني حدود . در سطح جهان شده استاي   موضوع مهم و نگران كننده
  . سال پيش وجود نداشت40يا 

كمك دريافت واقعيت اين است كه بسياري از مردم هم اكنون نيازمند 
تهديد خطرناكي هستند كه در كمين فرزندان آنها نشسته است از ي يبراي رها

هاي اخير در  پژوهش. كند و هر لحظه سالمتي و خوشبختي آنها را تهديد مي
جهان نشان داده كه در نقاطي از جهان در نبرد عليه مواد مخدراز طريق 

ي مردم همچنين آگاه. ي حاصل شده استيها آموزش پيشگيري، پيشرفت
  .هاي پيشگيري از مصرف مواد در جوانان نيز افزايش يافته است  روش هدربار

 خود به وسيله برقراري هتوانيم در خانواد  به عنوان پدر و مادر، ما نيز مي
ارتباط قوي و توام با مهر و محبت با فرزندان خود، آموزش استانداردهاي 

رج نهادن به آنها، دانستن درست و غلط، قانون گذاري و اجراي قوانين و ا
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ها درباره مواد مخدر و مشروبات الكلي وگوش فرا دادن درست و واقعي  واقعيت
  .    ل شويميهاي فرزندان و درك رفتارآنها به پيشرفت هاي فراوان نا به صحبت

            
  ها آموزش ارزش

  خود است كه  اين ه داراي توقعات و انتظارات رفتاري ويژ هر خانواده
اين اصول و استانداردها  .  توسط اصول و استانداردها تعيين شده است,انتظارات

گيرد  كه با عزمي راسخ تصميم مي نوجواني.كنند ها را مشخص مي ارزش
 احتماال به اين خاطر است كه دليل ,مشروبات الكلي يا مواد مخدر مصرف نكند

اين داليل يا . ستموادمخدر داشته انكردن كننده و قويي براي مصرف  قانع
هاي اجتماعي،  ارزش. ها ساخته مي شوند توجيهات بر اساس نظام ارزش

دهد و   گفتن مي»نه «  انگيزه، نيرو و دليلي براي ,خانوادگي و مذهبي به جوان
  .  خود وفادار بماندهكند تا بر گفت به او كمك مي

هاي خانوادگي در ذهن  در اينجا چند روش براي روشن كردن ارزش
  :شود جوانان مطرح مي

  .ها را واضح و با صراحت انتقال دهيد ارزش
ي نظيرصداقت، اتكا به نفس يها  اينكه چرا ارزشهبا فرزندان و خانواده دربار

 صحبت كنيد و بيان كنيد چگونه اين ,وليت پذيري با اهميت هستندوو مس
به . گيري صحيح و مناسب ياور آنها باشند  در تصميم.دنتوان ارزش ها مي

فرزندان خود آموزش دهيد چگونه يك  تصميم به دنبال تصميم قبلي براساس 
 ,آيد و مطرح كنيدچگونه يك تصميم خوب و مناسب منش هر فرد پديد مي

  .سازد تر مي گيري بعدي را راحت تصميم
ها در  رفتار و عملكرد خود را تحت نظر داشته باشيد و بدانيد چگونه رفتار شما سبب رشد ارزش

  .شود مي رزندف
كنند، براي مثال فرزندان   فرزندان رفتار والدين را تقليد مي,به زبان ساده

مصرف سيگار، مشروبات . والدين سيگاري به احتمال زياد سيگاري خواهند شد
الكلي، داروهاي تجويز شده و حتي مصرف داروهاي آزاد كه تهيه آنها نيازي به 



  
      13 آموزش ها   

  

توجه . انه ارزيابي و كنترل كنيدنسخه پزشك ندارد را در خود و محيط خ
 هداشته باشيد كه نگرش، طرز تلقي و رفتار شما چگونه ممكن است شكل دهند

البته اين بدان . انتخاب فرزند براي مصرف مشروبات الكلي يا موادمخدر باشد
كنيد،  معنا نيست كه اگر شما عادت به مصرف سيگار داريد و يا دارو مصرف مي

كودكان مي توانند درك كنند و بپذيرند .  را متوقف كنيدبايد آن بزرگ ساالن
ساالن به صورت قانوني مجاز است و چيزي كه  كه بين چيزي كه براي بزرگ

هميشه اين . اي وجود دارد براي آنها به صورت قانوني مجازاست تفاوت عمده
هرگز اجازه ندهيد فرزندتان درمصرف . قدرت تميز را در كودكان باال نگهداريد

سيگار يا مشروبات الكلي شما نقش داشته باشد، مثال سيگار را براي شما روشن 
 كودكان مشروبات ,اجازه ندهيد حتي به صورت بسيار مختصر. . .   كند و يا

  .الكلي، سيگار، مواد و داروي غيرمجاز مصرف كنند
  .ها و رفتار خود باشيد مواظب تعارض و دوگانگي بين صحبت

 هنگام ,مي كه توسط والدينيد كودكان در درك عالبه خاطر داشته باشي
لي مع اين رفتارها ممكن است انجام . بسيار زيرك هستند,شود رفتار داده مي

اگر كسي تلفن « نگوييدبراي مثال به كودك . ناخوشايند يا عدم صداقت باشد
چون بدون مرخصي زودتر محل كارخود را ترك » زد بگو من خانه نيستم 

گاهي اوقات عدم صداقت عمل درستي  آموزد ن عمل به كودك مياي. ايد كرده
  .است

  .هاي خانوادگي را به درستي درك كرده است مطمئن شويد فرزند شما ارزش
كنند و كودك آن را به همان  گاهي والدين فرضي را اشتباه بيان مي

در اين صورت . شود  آن بحث نميهگاه دربار كند و ديگر هيچ صورت جذب مي
انيد براي اطمينان از درك كامل مفاهيم توسط فرزند خود آنها را آزمايش تو مي

اگر هنگام ترك « توانيد از فرزند خود بپرسيد  مثال هنگام صرف شام مي. كنيد
سالن سينما از جيب نفر جلوي شما چند اسكناس هزار توماني به زمين بيفتد 

  .»چه كار خواهيد كرد؟
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 قوانيني وضع كرد و بر ,و موادمخدرعليه مصرف مشروبات الكلي  بايد
  : نظارت كردآنهااجراي 

ل وضع قانون براي فرزندان خود هستيم و ووبه عنوان پدر و مادر، ما مس
به ويژه هنگامي كه با مصرف مشروبات . آنها موظف به اجراي قوانين هستند

الكلي و ساير مواد مخدر روبرو هستيم، قوانين شديدي براي حفظ سالمتي 
گذاري تنها نيمي از كار است، هنگامي كه قانوني نقض  قانون. دان نياز استفرزن
  .ي را براي آنان در نظر بگيريميها  بايد مجازات,شد

  .ي نگر باشيديدقيق و جز
به طور واضح براي فرزند خود توضيح دهيد دليل وجود قوانين موجود در 

وانين را با فرزند خود ق. ايد چيست جامعه و قوانيني كه شما در خانه وضع كرده
در مورد نتايج نقض قانون نيز . يد چه انتظاري از آنها داريديبرشماريد و بگو

 هايي وجود دارد، نحوه اجراي آنها تذكر دهيد؛ هنگام نقض قانون چه تنبيه
 خواهد بود، زمان آنها چقدر خواهد بود و هدف از تنبيه، رسيدن به چه چگونه

  .منظوري است
  .دبا ثبات باشي

 كنيد قانون منع مصرف مشروبات الكلي و ساير مواد زدبه فرزند خود گوش
  ه خود، در خانهدر خان. ها و همه وقت الزم االجرا است مخدر در همه مكان

  .دوست و هر كجا كه فرزند مي رود
  .منطقي و قابل باور باشيد

.  عجيب و غريب جديد را حتي قبل از نقض قانون اضافه نكنيديپيامدها
اجتناب »  وقتي بابات بياد خونه مي كشتت« از تهديدهاي غير واقعي نظير

ورزيد و به جاي آن به هنگام نقض قانون به آرامي به فرزند خود گوشزد كنيد 
  .   باشد,كه منتظر مجازاتي كه قبال راجع به آن صحبت شده
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  .از واقعيت ها آگاه باشيد
بات الكلي و مواد مخدر آگاهي به عنوان پدر و مادر، بايد درباره مشرو 

كاملي داشته باشيم تا بتوانيم اطالعاتي صحيح و جديد را در اختيار فرزندان 
 مواد مخدري كه مصرف متداول دارد، دانش كافي هاگر ما دربار. خود قرار دهيم

داشته باشيم و تاثيرات آنها بر روي ذهن و جسم را بدانيم و همچنين از 
 باشيم، مي توانيم با هوشياري كامل در خصوص اين نشانگان مصرف آن مطلع

 قابليت شناخت  , والدين مطلع ,به عالوه. موضوعات با فرزندان خود بحث كنيم
تر و بهتر مشكالت مربوط به نشانگان مصرف الكل يا مواد را خواهند  دقيق

  :حداقل مواردي كه بايد بدانيد شامل موارد زير است. داشت 
وبات الكلي و مواد مخدر متداول و خطرات همراه انواع و اقسام مشر •
  آنها

  ل مصرف موادمخدر براي هر نوع ويژه آنيوسا •
مخدر و شكل و شباهت ظاهري مواد  سامي و عناوين خياباني موادا •
  مخدر
م مصرف مشروبات الكلي و موادمخدر و گوش به زنگي نسبت به يعال •

  تغييرات رفتاري يا ظاهري فرزندان خود
مك در اسرع وقت هنگامي كه مشكوك به مصرف مواد  طلب كهنحو •

  مخدر در فرزند خود هستيد
براي كسب اطالعات بيشتر درخصوص مصرف مواد، بخش مراكز درمان 

ها و نهادهاي پيشگيري از  تواند والدين را با شماري از سازمان اين راهنما مي
  .  آشنا كند,سوء مصرف موادمخدر

  
  فرزندان و مشروبات الكلي

مخدر يا داروهاي غير  خواهند فرزندان آنها مواد اي از والدين كه نمي ه عد
گيري چنداني   ممكن است در مورد مشروبات الكلي سخت,مجاز مصرف كنند

ي  ها امر از اين گذشته مصرف مشروبات الكلي در بسياري از خانواده. نكنند
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 مشروبات حتي چون مصرف. شود عادي است و به هيچ وجه غير مجاز تلقي نمي
ها بخشي از آداب و رسوم يا مراسم  الكلي توسط والدين در بعضي از خانواده

شود كه خطر مصرف مشروبات الكلي كمتر از   چنين تصور مي,مذهبي آنهاست
  :  ولي واقعيت چيز ديگري است,استمخدر  مواد

بسياري از نوجوانان مشروبات الكلي را به صورت جدي مصرف  
  . توجهي به مضرات آن ندارند,والدينكه  كنند،درحالي مي

ها، خودكشي و  بسياري از حوادث ناگوار نظير تصادفات، آتش سوزي 
  .خشونت در جوانان در اثر مصرف مشروبات الكلي است

 مصرف مشروبات الكلي را شروع ,ينينوجواناني كه در سنين پا 
بات كنند، احتمال بيشتري دارد كه در سنين باالتر مصرف سنگين مشرو مي

  .الكلي يا مواد مخدر را شروع كنند
 ,ساالن وزن كمتري دارند بيشتر جوانان به دليل اينكه نسبت به بزرگ 

 تاثيرات و ,سطح تجمع الكل بيشتري در خون دارند لذا هنگام مصرف مشروبات
  .دهند تري را  نشان مي تظاهرات شديدتر و طوالني

  
  هايي درباره مصرف سيگار واقعيت

  
 ده برابر افراد غير سيگاري در معرض خطر ,م كه افراد سيگاريداني ما مي

سرطان حنجره و همچنين سه برابر در معرض خطر مرگ بر اثر حمله قلبي 
گ و مير زودرس در  علت اصلي مر, مصرف سيگار,هاي اخير در سال. هستند
ين يماده فعال موجود درسيگار،همانند هرو ,نيكوتين .استبوده ساالن  بزرگ
 درصد افراد سيگاري قادر به ترك سيگار 20آور است و فقط كمتر از  اداعتي

 سيگار مصرف همچنان ,با وجود اين بسياري از نوجوانان. براي اولين بار هستند
  .  كنند مي
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آموزاني كه درمقاطع مختلف تحصيلي مصرف كننده  تعداد دانش 
 عدد 10 از عده زيادي از آنها روزانه حتي بيش. سيگار هستند، كم نيست

  .كنند سيگار مصرف مي
 در معرض خطر ابتال به مصرف ,كنند نوجواناني كه سيگار مصرف مي 

  .مخدر نيز هستند مواد
ين آمده حتي قبل از ي پا,آموزان سن شروع مصرف سيگار در دانش 
  . دبيرستانهشروع دور
 نوع ماده مضر است كه شماري از آنها 4000سيگار حاوي بيش از  

  .رطان هستندمسبب اصلي س
  
  براي والدينو پاسخ ال وچند س

  
  متداول ترين ماده مخدر مصرفي در ايران كدام است؟ -1

  اكستازي) الف
  ترياك) ب
  ينيكوكا) ج
  ال اس دي ) د
  نام سه ماده مخدري كه در نوجوانان متداول است را ذكر كنيد؟ -2
  :  حشيش ماده خطرناكي است زيرا-3

  .ارزان است) الف
  . دستيابي استبه راحتي قابل) ب
  .وابستگي رواني دارد) ج
  .  موارد فوقهمه ) د
 كداميك از موارد زير اگر تنفس شود ايجاد حالت نشئگي ه  رايح-4

  كند؟ مي
  اسپري رنگ ) الف
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  چسب) ب
  استون) ج
  موارد فوق همه ) د
  افرادي كه تا قبل از بيستمين سال تولدخود مشروبات الكلي يا -5

  :رده باشندمخدر استفاده نك مواد
       ييبه هيچ وجه در معرض خطر ابتال به وابستگي به مواد شيميا) الف

  .گيرند قرار نمي) اعتياد( 
كننده  تري دارد مشروب خور حرفه اي شوند يا مصرف احتمال كم) ب
  .     اي موادمخدرشوند حرفه

  .گيرند قرار مي) اعتياد( ي ي وابستگي  به مواد شيميا درمعرض خطر) ج
   اشك خدا، كدام نوع ماده مخدر زير است؟-6

  ترياك ) الف
  حشيش ) ب
  ين ي هرو )ج
  ينيكوكا) د
  : زيرا,ندهست مشروبات الكلي خطرناك -7

  .دنده هوشياري جوانان را كاهش مي) الف
  .دنشو منجر به رفتارهاي خشونت آميز مي) ب
  .دنرسان به كبد صدمه مي) ج
  .موارد فوقهمه ) د
 تا چه حد مجاز به مصرف مشروبات الكلي يا مواد مخدر  يك زن باردار-8

  سبك مانند حشيش است؟
مقدار كم مشروبات الكلي، داروهاي غيرمجاز و مواد مخدر سبك براي ) الف

  .او خطري ندارد
  .تواند مقدار زيادي فقط براي يك بار استفاده كند مي) ب
  .باشد مجاز به استفاده از مواد نمي) ج
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  .  مصرف مواد خطري ندارد,ول شروع بارداريهاي ا در ماه) د
   تلخكي، كدام نوع ماده مخدر زير است؟-9

  ترياك) الف
  حشيش)   ب
  ينيهرو)   ج
  ين  يكوكا)   د
  
  ها پاسخ

  
ترين ماده مصرفي به دليل مجاورت با مراكز كشت و توليد اين  متداول -1

  ) ب  هگزين.( باشد ماده مخدر ترياك مي
  .و ترياكحشيش، مشروبات الكلي  -2
مصرف حشيش در ميان جوانان متداول است زيرا ارزان است و به  -3

كنند،  توان آن را تهيه كرد و   همچنين برخالف آنچه مردم فكر مي راحتي مي
  ) د  هگزين.( رواني شديد است) اعتياد ( پديد آورنده وابستگي 

: حتي موادي كه خريد، فروش و تملك آن مجاز است مانند -4
    . نگ، چسب موكت، تينر واستون هم قابليت نشئه كنندگي داردهاي ر افشانه

  ) د  هگزين(  
 مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي را ,يني افرادي كه در سنين پا -5

  هگزين. ( گيرند اي مواد مخدر قرار مي شروع كنند در معرض خطر مصرف حرفه
  ) ب 

ناسب با فرهنگ  مواد مخدر داراي نام مستعار يا خياباني هستند كه مت -6
  )  ج  هگزين.( كنند ي مصرف كنندگان از آنها استفاده ميي و مكان جغرافيا و حرفه
 كمتر از مصرف مواد مخدر مانند ترياك، , خطر مصرف مشروبات الكلي -7

  .) دهگزين( ين نيستيحشيش يا هرو
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ي غيرمجاز ي مصرف هرگونه ماده مخدر يا شيميا, در هنگام حاملگي -8
  .است

          . )الف   هگزين (  -9
  

   فرزندانسخنانو گوش دادن به كردن  صحبت  هنحو
  

مخدر با   بسياري از والدين براي بحث درباره مصرف مشروبات الكلي و مواد
 حيا  هخواهند پرد دل و مردد هستند و به گمان خود نمي دو,فرزندان خود
اين احتمال تعدادي از والدين بر اين باور هستند كه به هيچ وجه . دريده شود

گروهي ديگر . مخدر بروند وجود ندارد كه روزي فرزندان آنها سراغ مصرف مواد
دانند و حتي   را نمي  آنهمخدر دارند ولي نحو ميل به صحبت راجع به مواد

آمدن فكر مصرف در   وجود ه ها سبب ب ترسند كه نكند صحبت گروهي از اين مي
  .فرزندان شود

. دار شدن فرزند خود منتظر بمانيد شكلدرست نيست تا اطمينان از م
مصرف كننده مواد مخدردر شروع درمان به  بسياري از جوانان يا نوجوانان سوء

كنند كه قبل از اطالع والدين از اعتيادآنها، به مدت يك يا دو  اين نكته اشاره مي
مشروبات الكلي و   هصحبت و اطالع رساني دربار. كردند سال مواد مصرف مي

 دوره كودكي شروع كنيد و اين ارتباط را هميشه يخدر را از همان ابتدامواد م
  . داريد باز نگاه

سواالت فرزند خود راجع به همه    از اينكه ممكن است نتوانيد به 
اجازه دهيد فرزند شما آگاه شود كه شما به . موادمخدر پاسخ دهيد، نترسيد

ها را پيدا  توانيد پاسخ شدت نگران سالمتي وي هستيد و با كمك يكديگر مي
ها به شما كمك  تواند در يافتن پاسخ هاي اعتياد مي استفاده از مشاوره. كنيد
  .كند
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مخدر   موادو صحبت كردن با فرزند در خصوص الكل  هدر اينجا به چند نكته براي اصالح نحو

  :شود اشاره مي
  

  . خوبي باشيد هشنوند 
يا طرح سوال نزد شما مطمئن شويد فرزند شما هنگام بيان مشكل 

. هاي فرزند خود گوش فرا دهيد به دقت به صحبت. كند احساس راحتي مي
. اجازه ندهيد مطالب شنيده شده سبب خشمگين شدن شما و قطع ارتباط شود

 چند دقيقه موقعيت را ترك كنيد تا خشم شما , بحثهاگر نياز شد قبل از ادام
كه ممكن است فرزند شما مطرح از مطالبي . آرام گيرد و سپس ادامه دهيد

 مشكالت خود چيزي  هاگر فرزند شما دربار. يادداشت برداريد, نكرده باشد
هاي ديگر  پرسيد در مدرسه يا هنگام فعاليته گويد، از او سوال كنيد و ب نمي

  .  افتد چه اتفاقي مي
 مطالب حساس نيز آماده، در دسترس و پيشقدم هحتي براي بحث دربار

 موضوعات بسيار مهم روي هتوانند دربار نان بايد احساس كنند كه ميجوا. باشيد
اگر در هنگامي كه امكان متمركز . دقت اطالعات والدين حساب و اتكا كنند

 با شما بحث كند، براي مي خواهد فرزند شما ,كردن توجه كامل خود را نداريد
مان ديگري را ز. ن بحث را ادامه دهيدتوانيد اال او توضيح دهيد كه چرا نمي

  .براي صحبت كردن با او مشخص كنيد و موضوع را به آن زمان موكول كنيد
  .تحسين و تمجيد فرزندان خود را فراموش نكنيد 

 تاكيد كنيد نه ,دهد روي اعمال صحيح و درستي كه جوان شما انجام مي
ا كه والدين قبل از انتقاد، تحسين كنند، فرزند آنه  هنگامي.روي كارهاي غلط او

 خود داشته باشد و بدين ترتيب اعتماد  هگيرد احساس بهتري دربار ياد مي
  .توانند به قدرت قضاوت خود اعتماد كنند يابد و مي نفس آنها افزايش مي به

 .هاي خود را به صورت واضح و روشن مطرح كنيد پيام 

كنيد،  مخدر صحبت مي كه درباره مصرف مشروبات الكلي يا مواد هنگامي       
 هستيد و فرزند »مصرف نكن«مطمئن شويد درحال انتقال پيام واضح و صريح 

 ما كسي هدر خانواد« براي مثال . شود دقيقا چه انتظاري از او داريد بايد متوجه 
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مخدر  ها هم مجاز به مصرف الكل يا مواد حق مصرف مواد غيرمجاز ندارد و بچه
  . »نيستند
  . باشيدالگوي رفتاري مناسبي براي فرزند خود 

 قادر به فراگيري ,هاي عيني  مثال هفرزندان به وسيله آموزش و مشاهد
ي ي استانداردهاهمطمئن شويد رفتار شما منعكس كنند. موارد مطلوب هستند

  .نظيرصداقت، عدالت و درستي است كه از فرزندان خود انتظار داريد
  
  ي براي برقراري ارتباطيپندها

. شود  هميشه به راحتي برقرار نمي,ندانثر بين والدين و فرزوارتباط م
دهي در گفتگو  هاي متفاوت ارتباط و پاسخ ساالن داراي شيوه كودكان و بزرگ

 تعيين كننده موفقيت ,محاوره خود هستند، به عالوه زمان و فضاي محاوره و
والدين بايد با فرزند خود درمحيطي آرام و با روشي عاري از . آن خواهند بود

نكات ذيل به منظور برقراري ارتباط مناسب مطرح . نندشتاب صحبت ك
  . گردد مي

  گوش كردن
  .كامال توجه كنيد 
  .صحبت طرف مقابل را ناتمام قطع نكنيد 
هنگامي كه فرزند شما مشغول صحبت كردن با شما است، مطلبي كه  

  . آن صحبت كنيد را آماده نكنيدهخواهيد دربار مي
هاي فرزند شما به پايان  حبتص كنيد كه قضاوت را به وقتي موكول 

  .  است كرده رسيده و از شما درخواست پاسخ
  نگاه كردن

 بدن فرزند خود آگاه  واي و همچنين زبان از حالت صورت، تظاهرات چهره
دهد،  آيا فرزند شما عصبي، ناراحت و درهم است، پاهايش را تكان مي. باشيد
مالد يا اينكه آرام است،  يهايش را به هم م كند، دست  به ساعت نگاه ميمدام

م به يبردن به اين عال اطالع و پي. كند زند و به چشمان شما نگاه مي لبخند مي



  
      23 آموزش ها   

  

در طي گفتگو، فرزند را ترغيب .كند والدين در درك احساسات فرزندشان كمك مي
ايد خود را به طرف جلو خم كنيد، اگر قدم  اگر نشسته. كنيد و نشان دهيد سراپا گوشيد

  .آنان نگاه كنيد هاي  آنها بگذاريد، سرتان را تكان دهيد و به چشم دست روي شانهزنيد  مي
  
  ييپاسخگو

من هم « يا » نگرانم .. … همن هم خيلي دربار« گفتن جمالتي مانند  
روش بهتري براي پاسخ دادن به , » فهميدم كه چيزي مشكل آفرين شده 

اگر من جاي « يا » تو بايد « : فرزند است تا اينكه جمالت را چنين شروع كنيم
. »كردم  وقتي من هم سن تو بودم هيچ وقت چنين كاري نمي «يا » تو بودم 

هاي  ي شبيه سخنراني، نصيحت يا پاسخيها صحبت متفكرانه بهتر از صحبت
  .شود  درك ميخود آيند
خواهيد آن را گوش دهيد، بيانات  گويد كه نمي اگر فرزند  چيزي مي 

  .يريدآنها را ناديده نگ
 فرزند خود، يك نصيحت آماده سازيد و هسعي نكنيد براي هر جمل 

بهتر است به دقت به جمالت او گوش دهيد و سعي كنيد احساسات . يديبگو
  .پشت اين كلمات را درك كنيد

 ,يديبراي كسب تا. ايد مطمئن شويد منظور فرزند خود را درك كرده 
  . آن را براي فرزند تكرار كنيد
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  ماي صحبت كردن با فرزندانراهن
  

بخش حاضر يك راهنماي كلي براي صحبت كردن با فرزندان راجع به 
ها را با درنظر گرفتن  توانيم اين پيام ما مي. مخدر است مشروبات الكلي و مواد
 جوانان و آمادگي آنها براي يادگيري جديد در سنين  سطح دانش و آگاهي

  .ثرتر سازيمومختلف، م
  پيش دبستاني

دبستاني  مخدر براي كودك پيش شايد آموزش پيشگيري از مصرف مواد
 كه كودكان در همان سنين اوليه  ها و عاداتي ضروري به نظر نرسد، ولي نگرش

  .گيري بعدي آنها نقش بسيار مهمي دارد  تصميمهگيرند، در نحو ياد مي
 راجع به هكودك سه يا چهار ساله هنوز آمادگي يادگيري مفاهيم پيچيد

گيري و  هاي تصميم تواند مهارت مخدر را ندارد ولي مي الكل يا ساير مواد
مخدر  ي كه بعدها سبب اجتناب از مصرف مشروبات الكلي و مواديگشا مشكل

ي يبه خاطر داشته باشيد، كودكان در اين گروه سني توانا. شود را فراگيرد مي
به انجام كارها براي د عالقه منآنها بيشتر.  طوالني مدت را ندارند شنيدن صحبت
  .خودشان هستند

 انجام كارهاي كوتاه مدت براي كودك خود ,براي والدين گرفتار پرمشغله
با يك طرح ساده، . تر است تر و هم راحت  زيرا هم سريع,آور است بسيار وسوسه

توانيد با استفاده از روش يادگيري و همرنگ شدن با كودك، به كودك خود  مي
ي يها اجازه دهيد كودك از بين عقايد و ايده. ي را آموزش دهيدگير  تصميم هنحو

هنگامي كه انتخاب صورت گرفت، .  انتخاب كند,كه براي شما قابل قبول است
 با آن درگير شده  ومطمئن شويد كودك مفهوم آن را به خوبي درك كرده

  .است
  :شود اقداماتي كه براي مداخله پيشنهاد مي

د كامال به كودك توجه داشته باشيد را تواني اوقات مشخصي كه مي 
با يكديگر بازي كنيد، كتاب بخوانيد، . تنظيم و در اختيار كودك قرار دهيد
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صحبت كنيد، قدم بزنيد و اوقات خوشي را داشته باشيد تا به ساختن بنيان 
  .قوي اعتماد و محبت بين شما و فرزندتان كمك كنيد

حيط خانه هم مواد سمي به كودكان خود خاطرنشان سازيد حتي در م 
گيرد نظير  موادي كه در خانه مورد استفاده قرار مي. تواند يافت شود و مضر مي

 رنگ از جمله موادي هستند  وكننده مواد سفيدكننده، مواد شوينده، الك براق
توانيد آنها را براي  كه بر روي آنها برچسب اخطار و توجه وجود دارد و شما مي

ي كه مواد يها گونه مواد را از دسترس كودكان و مكان  اين.كودكان خود بخوانيد
  .ي در آنها قرار دارد دور نگاه داريديغذا

براي كودك خود توضيح دهيد اگر داروها به طور غلط و نادرست  يا  
به فرزندان آموزش دهيد . دندليل مصرف شوند عواقب بد و زيان آوري دار بدون 

ند مگر اينكه شما خودتان به ننكتحت هيچ شرايطي سرخود دارو مصرف 
كودك بدهيد و يا اينكه توسط افراد مطمئن ديگر مانند پدربزرگ، مادربزرگ يا 

  .بچه دارو پيشنهاد شودبه پرستار 
براي فرزند توضيح دهيدكه چرا كودكان نيازمند خوردن غذاهاي خوب  

وب را چند غذاي خ. هستند وتنها بايد مواد مغذي و مناسب به بدن آنها برسد
 كودك را ,كه كودك مصرف كرده نام ببريد و توضيح دهيد چگونه غذاي خوب

  .سازد سالمت و قوي مي
 انتظار شما انجام چه ,ه دهيد كه به كودك بياموزديي ارايرهنمودها 

اوليه ارتباط اجتماعي و بودن در ميان ساير  به كودك اصول. رفتاري است
هايت را به  اسباب بازي.  را رعايت كنها عدالت بازي در: كودكان را بياموزيد
حقيقت را بگو و با سايرين به روشي رفتار كن كه . ساير دوستانت بده

  .خواهي با تو رفتار كنند مي
براي مثال، از كودك . كودك را به اجراي قوانين واصول تشويق كنيد 

مواد الزم براي پخت غذا را ( دعوت كنيد هنگام پختن غذا به شما كمك كند 
پيروي از  ). …زند وب  ها را شكانده و هم مرغ  الزم جدا كند، تخمهه اندازب

 روش انجام قدم به ,دستورالعمل پخت غذا عالوه بر سرگرمي و لذت به كودك
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اي كه روي صفحه بازي انجام  هاي ساده انجام بازي. آموزد قدم كار را مي
..) …ماروپله، ايروپولي ومنچ، :مانند(كند پذيرد و از اصول و قوانين پيروي مي مي

  .تواند تمرين پيروي از اصول و قواعد باشد ها مي و جورچين
تواند ه ي را فراهم آوريد كه بيها  فرصت,براي كودك با استفاده از بازي 

را حل كند، او را در  شده و مشكالت ساده  هاي ناكام كننده چيره  بر موقعيت
مثال ساختن برج با . ياري دهيداين هنگام تشويق كنيد و در مواردي او را 

هاي كوچك پالستيكي به دليل فروپاشي مكرر آن ممكن است سبب گريه  بلوك
توانيد چند پيشنهاد براي درست قراردادن  كودك شود، در اين هنگام مي

ولي در همان موقع بايد از كودك سوال كنيد براي اجراي . ه دهيديها ارا بلوك
هاي شكست به  تغيير موقعيت. خود داردپيشنهاد شما چه طرحي در ذهن 

  .گردد نفس كودك مي  سبب تقويت اعتماد به,پيروزي
مهارت ,براي اينكه به كودك خود كمك كنيد تا از طريق عملي 
گيرد، هنگام انتخاب لباس، چند لباس را كنار هم قرار  بگيري را ياد تصميم

حتي .  انتخاب كند,پوشده خواهد ب دهيد و اجازه دهيد كودك لباسي را كه مي
اجازه دهيد كودك .  نگران نشويد,اگر انتخاب او از نظر شما درست نبود

  .گيري خوب و درست است كنيد او قادر به تصميم بفهمدكه  شما هم فكر مي
  

  تا كالس سوممهد كودك 
  

از اينكه .  ساله معموال احساس خوبي راجع به خود دارند9 تا 5  كودكان 
هاي جديد را  برند و معموال مدرسه و فرصت ذت ميدر حال رشد هستند ل

در اين مرحله نيز كودكان ابتدا از طريق تجربه رويدادها، فرا . دوست دارند
 آينده ممكن است رخ دهد  كنند و در مورد وقايعي كه در  و تفكر ميندگير مي

شود، دنيا  واقعيت و خيال به راحتي درهم آميخته مي. درك خوبي ندارند
كودكان . خواهد و نه به صورت واقعي آن شود كه كودك مي ونه ديده ميگ همان
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گيري و  در اين سنين نيازمند قوانين و هدايت رفتار و اطالعات براي تصميم
  .انتخاب صحيح هستند

مخدر بايد مربوط به افراد و    بحث درباره مشروبات الكلي و ساير مواد
سد و در واقع بايد مربوط به همان شنا ي باشد كه كودك  آنها را مييرويدادها

مندند بدانند بدن آنها چگونه ه بسياري از كودكان عالق. موقع و همان جا باشد
تواند روي نگهداري سالمتي كامل و اجتناب از   كند، پس بحث مي فعاليت مي

  .هرگونه آسيب به بدن متمركز شود
 و ديگري به نقش والدين از دومنظر بسيار مهم است، يكي به عنوان معلم

 دارندكودكان معموال به همه چيز اعتماد دارند و باور . عنوان الگوي نقش
به كودك خود .  درست است ,گيرند ساالن براي آنها مي ي كه بزرگيها تصميم

كمك كنيد كسي كه آنها بايد به او اعتماد كنند را بشناسند و بفهمند اين 
اين كار را « اينكه كسي بگويد آنها بايد درك كنند، صرف . اعتماد مهم است

در پايان كالس سوم فرزند .  نيستكافيهميشه براي انجام دادن آن كار » بكن 
  :شما بايد درك كند

هاي غيرمجاز چيست، چرا غير قانوني و غير مجازند،  مخدر و دارو مواد 
  .آورند ميزان زيان شكل آنها چگونه است، وبه چه 

  . و مواد مخدر غيرمجاز چيستتفاوت بين غذاها، سموم، داروها 
اگر داروها هنگام بيماري توسط پزشك تجويز شود و توسط والدين  

ول داده شود، مفيد و كمك كننده است ولي اگر اين داروها درست استفاده ومس
  .آور و خطرناك خواهند بود  نشوند زيان
ها و مواد ناشناخته و احتماال خطرناك  اهميت اجتناب از اشيا، بسته 

  .ستچي
سال، در مدرسه و يا خارج از آن براي پاسخ دادن به  كدام فرد بزرگ 

توان هنگام موارد اضطراري از او درخواست  سواالت قابل اعتماد است و مي
  .كمك كرد
  .ترند و چرا ورزش اهميت دارد كدام غذاها مغذي 
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مخدر در مدرسه و خارج  قوانين مربوط به مشروبات الكلي وساير مواد 
  .چيست

كودكان همه مخدر براي  ا مصرف مشروبات الكلي و ساير موادچر 
  . غيرمجاز است

  :شود اقداماتي كه براي مداخله پيشنهاد مي
. كودكان در اين گروه سني نياز به درك كامل قوانين خانواده دارند 
 قوانين رانندگي و اهميت هتوانيد لزوم وجود قوانين را با صحبت دربار شما مي

آنها از جمله موضوعاتي . ي، يا قوانين مدرسه توضيح دهيدآن در حفظ ايمن
  . هستند كه كودك با آنها آشناست 

ي كه مردم بايد براي بهداشت و سالمتي ي چيزهاهبا صحبت دربار 
رعايت كنند بر اهميت سالمتي كامل تاكيد كنيد، نظير مسواك زدن بعد از هر 

با . راحت و خواب مناسبها، تغذيه خوب و مناسب، است وعده غذا، شستن دست
توانيد چيزهاي زيان آوري كه ممكن است سالمتي  استفاده از اين موارد مي

مورد مقايسه قرار دهيد، نظير مصرف مواد و داروهاي  ,مردم را تهديد كند
  .غيرمجاز، سيگار يا مصرف مشروبات الكلي

توضيح دهيد چگونه تبليغات تلويزيوني سعي در ترغيب كودكان براي  
يد محصوالت آنان دارند مانند انواع و اقسام شكالت، پفك، نوشابه و موارد خر

  .ديگري كه براي كودكان جذاب است
ي دارد توضيح دهيد و يآنها آشنا ي كه فرزند شما بايها  بيماريهدربار 
. شود را به آنها ياد بدهيد ي كه معموال براي آن بيماري تجويز ميينام داروها

 و سرماخوردگي را تجربه لوآنزاگلودرد، عفونت گوش، آنف ,بسياري از كودكان
ها به فرزند خود كمك كنيد تا تفاوت بين  با بحث درباره اين بيماري. اند كرده

  .داروهاي مجاز و موادمخدر يا داروهاي غيرمجاز را درك كند
ي را كه يها تيموقع. گفتن را با فرزند خود تمرين كنيد» نه«روش  

كه كودك   توصيف كنيد، مانند هنگامي,ند ناخوشايند باشدممكن است براي فرز
دهيد يا  شود ولي شما به او اجازه نمي سواري دعوت مي براي بازي و دوچرخه
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به فرزند خود چند پاسخ . شود هنگامي كه دارو يا مواد ناشناخته به او تعارف مي
  .ها ياد دهيد براي اين گونه موقعيت

تواند به آنها اعتماد كند و در واقع  ا ميفهرستي از كساني كه فرزند شم 
با  كمك فرزند دفترچه تلفني تهيه كنيد . خطر متكي به آنها باشد تهيه كنيد

هاي افراد فاميل، دوستان خانوادگي، همسايگان، معلمان،   تلفنهكه شمار
مطمئن شويد فرزند، . نشاني در آن نوشته شده باشد روحانيون، پليس و آتش

. هاي آنان را نشان دهيد توانيد عكس شناسد، حتي مي نا را مي افراد آشهچهر
توانند در هنگام وقوع اتفاق غير   انواع كمكي كه هر يك از افراد ميهدربار

منتظره انجام دهند با فرزند خود صحبت كنيد، نظير هنگام گم كردن كليد 
  .                خانه يا طرز برخورد با يك غريبه

      
  ييي تا اول راهنماي ابتداكالس چهارم

       
در اين دوره، سرعت رشد جسماني كاهش يافته و ميزان زيادي از انرژي 

مند به يادگيري ه  ساله عالق12 الي 10كودكان . گردد صرف يادگيري مي
 كار هخواهند از نحو ها به ويژه چيزهاي عجيب و غريب هستند و مي واقعيت

. ي كننديطالعات در دسترس خود را شناساهمه چيز سر در بياورند و منابع ا
. كنند اهميت زيادي پيدا مي) بهترين دوست يا گروهي از دوستان ( دوستان 

كنند،  و پيگيري مي شوند مند ميه  كودكان معموال در اين سن به آن عالقآنچه
قسمتي از خود انگاره كودكان . شود چيزي است كه توسط افكار گروه تعيين مي

گيرد به ويژه   شكل مي,شوند ساالن پذيرفته مي كه توسط هماي  در حيطه
توانند مستقل از   گروه نمييدر نتيجه، هيچ يك از اعضا. همساالن صميمي

  . گروه تصميمي اتخاذ كنند و انتخاب بايد گروهي باشد
ترين دوره سني است كه والدين براي پيشگيري از مصرف  شايد اين مهم

  هاين دوره پايان دور. اي پيشگيرانه خود تمركز كننده موادمخدر بايد روي تالش
گيري  ي است و دوره حياتي براي تصميمي راهنماهي و آغاز دوريتحصيالت ابتدا
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سنيني كه بيشترين خطر . درباره مصرف مشروبات الكلي و موادمخدر است
. ي استيشروع مصرف سيگار را دارند مربوط به كالس دوم و سوم راهنما

الكلي و ساير موادمخدر در  ان داده است اغلب مصرف مشروباتتحقيقات نش
 احتمال روبرو ,شود و شروع مصرف در اين سن ل دوره جواني شروع ميياوا

  .دهد شدن با مشكالت جدي را افزايش مي
پيامي كه به كودك شما بايد به صورت واضح و صريح منتقل شود، 

اين پيام بايد مبتني بر . ت  مصرف  مواد مخدر يا مشروبات الكلي اسممنوعيت
اي قوي براي مقاومت در برابر فشار مصرف الكل يا  واقعيت باشد و موجب انگيزه

  :اطالعات جديد مناسب شامل موارد ذيل است. ساير موادمخدر گردد
ي مواد نظير مشروبات الكلي، سيگار، حشيش، مواد يروش شناسا •

  هاين، ترياك و مشتقات   مختلف آنياستنشاقي، هرو
و داليل تاثيرات مصرف موادمخدر بر قسمت هاي مختلف بدن  •

   مواد درهنگام رشد  مصرف  بودنخطرناك تر
  مدت مصرف انواع موادمخدر مدت و كوتاه تاثيرات و پيامدهاي بلند •
پيامدهاي مصرف مشروبات الكلي و ساير موادمخدر در خانواده، جامعه  •

  .و شخص مصرف كننده
  

  :شود له پيشنهاد مياقداماتي كه براي مداخ
 سعي كنيد به طور :تخصيص زمان مشخص براي صحبت با فرزند خود 

براي .  كارآمد نخواهد بود,كامل به فرزند توجه كنيد زيرا توجه مختصر و ناكافي
روي  توانيد از او درخواست كنيد  با هم به پياده ساده كردن گفتگو با فرزند مي

مراهي كند يا در راه برگشت ازسينما با او برويد، يا براي صرف بستني شما را ه
  .صحبت كنيد

وجود آمدن ه هاي گروهي كه سبب ب فرزند را به شركت در فعاليت 
ورزش، اردو، . تشويق كنيد,شود هاي جديد و احساس لذت مي دوستي
ي كه براي نوجوانان در نظر يها  سياحتي و شركت در فعاليت-هاي زيارتي برنامه
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ساالن خود  ي و مالقات كودك با همي مناسبي براي آشناهاي گرفته شده، روش
  .هستند

به فرزند خود ياد دهيد كه چگونه مصرف مشروبات الكلي يا ساير  
هايي كه از طريق  پيام. شود هاي جذاب تشويق مي موادمخدر از طريق پيام

ها و  هاي خارجي، مجله اي، شعر وآهنگ ي، ماهوارهيويها يا شوهاي ويد فيلم
ها، مصرف  كودك بايد مطلع شود اين گونه پيام. شود ت همراه منتقل ميتبليغا

مشروبات الكلي يا ساير موادمخدر را بسيار دلربا، پرجاذبه و افسونگر معرفي و 
هاي مصرف موادمخدر را از واقعيت جدا  به طور صريح اسطوره. دهند نشان مي

  .كنيد
دهيد و بر اهميت  گفتن را با كودك خود ادامه »نه «   هتمرين نحو 

پيشنهاد مصرف مشروبات الكلي . ردكردن يا عدم پذيرش موادمخدر تاكيد كنيد
. و موادمخدر سبك يا حتي سيگار به كودكان در اين سنين دور از ذهن نيست 

كنند  بات يا موادمخدر مصرف ميوكه مشر كودكان ممكن است با سايركودكاني
  .اسنددر ارتباط باشند و به خوبي آنها را بشن

هاي ضد موادمخدر   گروه,ساالن خود فرزند خود را تشويق كنيد با هم 
خواني ندارد را  ي كه با مصرف هرگونه موادمخدر هميها تشكيل دهند و فعاليت

  .انجام دهند
ها كه مربوط به مقاالت  هاي روزنامه كودكان خود بخواهيد بريده از 

مقاالتي كه راجع  به . دآوري كن موادمخدر يا مشروبات الكلي است را جمع
هاي داخلي يا خارجي مربوط به موادمخدر يا قاچاق   درگيريوها  ها، نزاع قتل

حتي آمار مرگ و مير ناشي از مصرف مواد يا تصادفاتي كه درحالت . آن است
درباره زندگي و منابعي كه . تحت تاثير بودن مشروب يا موادمخدر رخ داده است

مشروبات الكلي تباه و نابود گرديده با فرزند خود به علت مصرف موادمخدر يا 
  .صحبت كنيد

با والدين دوستان فرزند خود آشنا شويد و يكديگر را تشويق به  
هاي غيررسمي  نشست. هاي فردي و اجتماعي پسنديده كنيد آموزش عادت
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هاي مختلف ورزشي، مذهبي، انجمن  گروهي با همسايگان، شركت در مراسم
با . فرصت و امكان مناسبي براي مالقات با ساير والدين است، اناوليا و مربي

هاي قابل نظارت را براي فرزندان خود فراهم   همكاري با ساير والدين، فعاليت
كه زمان مناسبي براي مصرف تفريحي يا آزمايشي (آوريد كه اوقات فراغت آنها 

                 .       را محدود و كنترل كنيد)موادمخدر يا مشروبات الكلي است
   

  ي تا اول دبيرستاني كالس دوم راهنما
  

اي   نقش مهم و كنترل كننده,ل دوره نوجواني، سازگاري با دوستانيدر اوا
ها در اين سن  بچه. از بعضي جهات، شروع بلوغ مانند تولد دوباره است. دارد
ا خواهند و بايد گذشته را پشت سر گذارده و هويت منحصر به فرد خود ر مي

در اين . دنگذار هاي قديمي را پشت سر مي به اين معني كه دوستي. بيابند
تواند كار آمد و   مي,اند  كه فرا گرفتهه ايالگيري و حل مس  روش تصميم,هنگام

كمك كننده باشد، ولي تصميمات جديدي كه اتخاذ خواهند كرد براساس 
  .اطالعات  و اهداف جديد خواهد بود

ل انتزاعي شوند و به آينده فكر يتوانند درگير مسا ينوجوانان در اين سن م
دانند  اي است و مي  داراي پيامد ويژه, شوند كه هر رفتار آنها متوجه مي. كنند

گاهي اوقات آنها خودانگاره . چگونه رفتارآنها روي ديگران اثر خواهد گذاشت
اند   يافتهكنند و مطمئن نيستند به اندازه كافي رشد و تحول اي پيدا مي لغزنده

شوند و حتي مطمئن نيستند كه  ساالن درگير مي يا خير، اغلب با بزرگ
در اين . توانند به خود اعتماد و اتكا كنند و تمايل دارند خود را خوب نبينند مي

ساالن  هنگام حمايت عاطفي قوي و داشتن يك الگوي خوب از رفتار بزرگ
  . بسيار پراهميت است

هاي اول  ادمخدر يا مشروبات الكلي را از سالنوجوانان معموال مصرف مو
 موادمخدر ههاي خانوادگي دربار مطمئن شويد بحث. كنند  دبيرستان شروع مي
 تاكيد بر عوارض پيامدهاي سريع و ناخوشايند مصرف آنها ,و مشروبات الكلي
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هاي اول دبيرستان به وضعيت  آموزان سال به دليل اينكه دانش. داشته است
دهند، بهتر است در روبه رو شدن با آنها براي اثر  هميت ميظاهري خود ا
تر، به جاي گفتن اينكه مصرف سيگار سبب سرطان حنجره و  بخشي مناسب

 تنفس بد، خرابي و سياه شدن هشود، دربار ها مي بيماري قلبي در سيگاري
ها و انگشتان و سوخته شدن لباس صحبت كنيد و بد شدن وضعيت  دندان

  .د تاكيد قرار دهيدظاهري را مور
 زيرا دوست صميمي آنها ,كنند بسياري از نوجوانان موادمصرف مي

هاي پيشگيرانه شما در اين سنين بايد  سهم عمده تالش. كند موادمصرف مي
صرف تقويت و تشويق انگيزه نوجوان در اجتناب از مصرف موادمخدر و الكل 

  :شود در اينجا به چند قدم مهم اشاره مي. شود
. وسيله تاثير والدين خنثي كنيده ساالن را ب ر قدرتمند همتاثي 

انتظارات قوانين عدم مصرف موادمخدر و مشروبات الكلي را تقويت كنيد، تا 
مخدر و مشروبات الكلي ه فرزند شما صريحا متوجه شود مصرف هرگونه ماد

مردم همه «نوجوانان ممكن است بحث نمايند . غيرقابل قبول و غيرقانوني است
و هيچ مشكلي هم براي آنها پيش نيامده » كنند  مواد يا مشروب مصرف مي

و اين » كنند  مردم چنين كاري نميهمه « فرزند خود را مطلع كنيد كه . است
تاكيد كنيد تا چه حد عوارض مصرف .  تحت هر شرايطي غير قانوني استهلامس

 عضي از مصرفبيني است و اگرچه ب موادمخدر و مشروبات الكلي غيرقابل پيش
كنندگان مواد به ظاهر سالمت بوده و رفتاري معمولي دارند ولي مصرف مواد 

نهايت خطرناك است و مدتي طول نخواهد كشيد كه زندگي آنها را درجهت  بي
  .سازد تباهي دگرگون 

دوستان فرزند خود را . دوستان فرزند خود و والدين آنها را بشناسيد 
با والدين دوستان فرزند . به منزل خود دعوت كنيدمكررا آنها را . مالقات كنيد

و با سايروالدين همكاري كنيد . خود، انتظارات رفتاري را در ميان بگذاريد
ها و ساير   منع رفت وآمد ديروقت، اجازه شركت در مهماني هقوانيني دربار

  . اجتماعي وضع كنيد هايفعاليت
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. ي كنيديند را شناساك ي كه فرزند شما به آنجا رفت و آمد مييها محل 
اگر فرزند شما منزل دوست خودش است، مطمئن شويد او و خانواده او را 

اگر فرزند شما به سينما رفته، بدانيد كدام فيلم و كدام سينما رفته . شناسيد مي
تغيير برنامه در لحظات آخر نظير مالقات يك دوست جديد يا رفتن به . است

  .ز قبل  با والدين هماهنگ شودسينماي ديگر مجاز نيست و بايد ا
  

  :در پايان كالس اول دبيرستان فرزند شما بايد
  .ي موادمخدر را بشناسديها و طبيعت شيميا ويژگي •
هاي گردش  فيزيولوژي اثرات موادمخدر و مشروبات الكلي بر سيستم •

  .خون، تنفس، اعصاب و توليد مثل را بداند
 بودن آن از فردي به بيني ي و غيرقابل پيشيمراحل وابستگي شيميا •

  .فرد ديگر را درك كرده باشد
ي كه يها تاثيرات مصرف موادمخدر يا مشروبات الكلي روي فعاليت •

نيازمند هماهنگي حركتي هستند، مانند رانندگي يا يك فعاليت ورزشي  را 
 .بشناسد

  
 

 به موادمخدر د اعتياهكند به ويژه اگر سابق  خانوادگي را بررسيهتاريخچ •
 .، مشكالتي را پديد آورده باشديا الكل

  :شود اقداماتي كه براي مداخله پيشنهاد مي
 گفتن را با فرزند خود »نه « هاي   روشهنحو 

هاي  به فرزند خود بياموزيد موقعيت. تمرين كنيد
منزلي كه  ي كند مانند بودن دريآفرين را شناسا مشكل

گار يا بزرگتري در آن حضور ندارد و نوجوانان سرگرم مصرف سي
هاي مختلف  ي از موقعيتيها صحنه. مشروبات الكلي يا موادمخدر هستند

خواهند كمي   دوستان فرزند شما از فرزند شما مي,كنيد كه درآن بازسازي

 »نه«
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موادمخدر يا مشروبات الكلي را امتحان كند و فرزند شما بايد براساس 
ي مختلفي را ها موقعيت. گفتن را تمرين كند »نه  «  ههاي خود نحو آموخته
  .داند گفتن را مي» نه  «  سازي كنيد تا مطمئن شويد فرزند شما نحوه شبيه

به فرزند خود كمك كنيد تا با اطمينان از داشتن ظاهر خوب و آراسته  
عالوه بر اينكه . و احساس سالمتي، خود انگاره مثبتي را درخود گسترش دهد

هاي  سعي كنيد خرت و پرتآوريد،  تغذيه مناسب و كاملي براي او فراهم مي
  .خوراكي جذاب را نيز تهيه نماييد

ي كه يبه گذران اوقات خصوصي با فرزند خود و صحبت راجع به چيزها 
ترسد و از  فرزند شما از بلوغ جنسي مي.  ادامه دهيد,در زندگي او اهميت دارد

 شروع , به عالوه. نگران است,اينكه ممكن است مانند دوستان خود رشد نكند
وره دبيرستان از نظر او يك مشكل واقعي است، دراين هنگام توجه و نگراني د

  .شما بيش از پيش مورد نياز است
 آنها را , قوانين خانه را مرور و متناسب با موقعيت,اي  به طور دوره 

نقش فرزندان را در اجراي اين قوانين گوشزد كنيد و . تكميل كنيد
، تكاليف خانه، محدوديت زمان تماشاي هاي آنها را در كار روزانه وليتومس

هاي تعطيل مورد تاكيد  تلويزيون، محدوديت رفت و آمد در مدرسه و در شب
آيا قوانين وضع شده . در مورد اين سواالت با فرزند خود گفتگو كنيد. قرار دهيد

منصفانه و پيامدهاي آن قابل قبول است؟ آيا زمان آن رسيده تا تكاليف 
يا نياز به كاهش يا تغيير بعضي تكاليف به خاطر اضافه ؟ آوضع شودجديدي 

الزم است ؟ آيا هستهاي بعد از مدرسه  شدن تكاليف مدرسه و فعاليت
  محدوديت رفت و آمد تنظيم شود؟ 

خاطرنشان سازيد كه . دوستي با فرزند خود صحبت كنيد  هدربار 
دانند براي آنها،  گاه از يكديگر تقاضاي انجام كاري كه مي دوستان واقعي هيچ

  .كنند دوستان يا خانواده آنها مضر و خطرناك است، نمي
اي را درخانه براي فرزند خود ترتيب دهيد كه  هاي كنترل شده فعاليت 

براي مثال از دوستان . م مصرف موادمخدر يا الكل باشدمنعكس كننده قانون عد
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فرزند خود دعوت كنيد براي ديدن مسابقه فوتبال يا برنامه تلويزيوني مورد 
  .          عالقه به صرف عصرانه يا شام سرد به منزل شما بيايند

  
  كالس دوم تا چهارم دبيرستان 

  
د درگير تفكرات انتزاعي توانن  آينده مدارند و مي,دانش آموزان دبيرستاني

جوانان تمايل به بحث . ساالن دارند اي از بزرگ آنها درك واقع بينانه. شوند
. ساالن دارند گيري خود با بزرگ  و تصميمالهها و روش حل مس راجع به نگراني

هاي بسيار زيادي را براي آنها  شما براي كمك به آنها در اين سن بايد فرصت
شوند و تعلق به گروه، بيشتر  مدارتر مي  گروه,راين سنينجوانان د. فراهم آوريد

 جوانان ديد خود را ,در طي اين دوران. انگيزاند رفتار و عملكرد آنها را برمي
  .شوند مند به بهزيستي ديگران ميه گسترش داده و عالق

  
  :درپايان دوران دبيرستان فرزند شما بايد موارد ذيل را كامال بشناسد

   طوالني مدت جسماني انواع موادمخدرتاثيرات فوري و •
  احتمال وجود خطر مرگ در اثر مصرف موادمخدر تركيب شده •
  ها ها و معلوليت ارتباط مصرف موادمخدر با ساير بيماري •
  تاثير الكل و ساير موادمخدر بر روي جنين در دوران بارداري •
  .اين واقعيت كه مصرف مواد يك جنايت بدون قرباني نيست •
هاي خطرناك هنگام مصرف  مدهاي احتمالي كار با دستگاهتاثيرات وپيا •

  موادمخدر يا الكل
  اثرات مصرف موادمخدر بر اجتماع •
  .كننده موجود در جامعه مراكز و منابع مداخله •

توانيد دراين سنين روي تاثيرات بالقوه طوالني مدت موادمخدر يا   شما مي
قيت در نوجواني را مخدر شانس و فرصت موف مواد« الكل تاكيد كنيد؛ نظير

هاي شغلي  ي مانند ورود به دانشگاه، پذيرش در آزمونيها گيرد، فرصت مي
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تواند به عنوان يك  نوجواني موفق مي  هدور. مختلف و كسب شغل مورد عالقه
  .»مدل خوب، نقش تاثير گذاري بر خواهران يا برادران كوچكتر داشته باشد

 بايد ,ه حفظ استقالل خود هستندمند به  عالق, با توجه به اينكه جوانان
 امر مهمي الههاي خانوادگي كرد زيرا اين مس آنها را درگير با خانواده و فعاليت

آنها هنگام صرف غذا بايد به ساير اعضاي خانواده ملحق شوند، درهنگام . است
  .  ندند و به عنوان بخشي از خانوده باقي بمانگذراندن تعطيالت همراه آنها باش

  
  :شود ماتي كه براي مداخله پيشنهاد مي  اقدا

.  موادمخدر و مشروبات الكلي را ادامه دهيد هبحث با جوان دربار 
كننده موادمخدر هستند  فرصتي را فراهم آوريد تا دوستان يا افرادي كه مصرف

الكلي، زندگي را   اينكه چگونه مصرف موادمخدر يا مشروباتهدربار. را بشناسند
  .كند صحبت كنيد هاي مناسب آينده را تباه مي تكند و فرص تهديد مي
ي طراحي كنيد تا ساعاتي كه مشغول كار هستيد و امكان يراهكارها 

تحقيقات نشان داده كه .  محدود كنيد,نظارت و كنترل فرزند خود را نداريد
ظهر، اوقاتي هستند كه احتمال   بعداز6 تا 3ها، هنگام ناهار يا ساعت  صبح

  . مشروبات الكلي بيشتر استمصرف موادمخدر يا
هاي  ها و گروه ها، تشكل جوان خود را تشويق كنيد در جمعيت 

هاي مختلفي را در خصوص  پيشگيري از مصرف موادمخدر عضو شود و آموزش
  .موادمخدر ببيند

هاي هنري، آموزش  جوان را ترغيب كنيد در باشگاه ورزشي، گروه 
هر قدر .  عضو شود,دهند انجام ميي كه فعاليت مذهبي يها صنايع دستي و گروه

هاي سالم بيشتري باشد احتمال كمتري دارد كه بر  فرزند شما سرگرم فعاليت
  .اثركم حوصلگي به سراغ موادمخدر يا مشروبات الكلي برود

هاي  در هنگام تعطيلي مدارس يا  ايام تعطيلي طوالني، فعاليت 
راي جوانان جذابيت آور بدون مصرف موادمخدر را ترتيب دهيد كه ب هيجان

  .داشته باشد
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مطمئن شويد جوان شما از آخرين اطالعات راجع به موادمخدر يا  
سعي كنيد از جديدترين موادمخدري كه . مشروبات الكلي و اثرات آن آگاه است

.  را بشناسيد مصرف آن رواج يافته مطلع باشيد و خصوصيات و تاثيرات آن
  .ست در همين كتابچه معرفي خواهند شدتعدادي از موادمخدر كه رواج يافته ا

ها و ساير  با ساير والدين همكاري كنيد تا مطمئن شويد مهماني 
 عاري از موادمخدر و ,كند رويدادهاي اجتماعي كه فرزند شما در آن شركت مي

ول رويداد وتوانيد از والدين صاحب مهماني يا مس مي. مشروبات الكلي است
رت و منزه نگاه داشتن آن مكان را از موادمخدر وليت نظاواجتماعي بخواهيد مس

  .   يا مشروبات الكلي بر عهده گيرد
ي كه عليه موادمخدر يها ها، نهادها و سازمان ها، تشكل با جمعيت 

هاي تفريحي عاري از موادمخدر  و فعاليت ها  همكاري كنيد و طرح,فعاليت دارند
 اردو، فوتبال نيمه شب و ,  نظير كوهنوردي:يا مشروبات الكلي را ترتيب دهيد

  .ها ساير ورزش
انتظارات خود را مطرح كنيد .  آينده با فرزند خود صحبت كنيد هدربار 

اي  ق شغلي و حرفهي عالهدربار. هاي جوان خود را روشن سازيد و بلند پروازي
فرزندانتان سوال كنيد و سعي كنيد در اين خصوص اطالعات كافي براي آنها 

هاي شغلي و تحصيلي مختلفي را  توانيد حق انتخاب ميشما . فراهم كنيد
  .پيشنهاد كنيد

  هكنند و آن بستگي به نحو جوانان به داليل مختلفي موادمخدر مصرف مي
ان و  پذيرفته شدن و رفتار در ميان ديگره خودش، نحوهاحساسات جوان دربار

تواند تعيين كند چه كسي   واحدي نميهيچ عامل.  زندگي دارد هنحو
بيني  شود ولي چند پيش شود و چه كسي نمي كننده موادمخدر مي صرفم

  : موارد زير استكننده وجود دارد كه شامل
  تحصيالت كم يا عملكرد تحصيلي ضعيف  •
   خشونت ورفتار پرخاشگرانه •
  ساالن  تاثير پذيري بيش از اندازه از هم •
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  ي آنانيعدم حمايت والدين و استفاده از راهنما •
   .ر دوران كودكيمشكالت رفتاري د •

 ,م مصرف موادمخدر يا مشروبات الكلييگوش به زنگ بودن نسبت به عال
يز بين يگاهي اوقات تم.  حساس و چشمي تيزبين استيمستلزم داشتن گوش

.  سخت است,هنجار نوجوانان و رفتاري كه در اثر مصرف موادمخدر باشدبرفتار 
چند روز به طول ممكن است تغييراتي كه طوالني مدت است و بيش از 

  . عالمت مصرف مواد باشد,انجامد مي
  

  :موارد ذيل را بررسي كنيد
گير، خسته و نسبت به بهداشت شخصي خود  آيا فرزند شما گوشه •

  مالحظه شده است؟ بي
آميز را شروع كرده و روحيه همكاري را از  آيا فرزند شما رفتار خصومت •

  دست داده است؟
  عضاي خانواده كاهش يافته است؟ فرزند شما با ساير اهآيا رابط •
  آيا فرزند شما دوستان قديمي خود را ترك كرده است؟ •
  كند؟ در مدرسه غيبت ميو آيا فرزند شما دچار افت تحصيلي شده  •
عالقه   بي,هاي مطلوب آيا فرزند شما به سرگرمي، ورزش و ساير فعاليت •

  شده است؟
  آيا الگوي خواب و تغذيه فرزند شما تغيير كرده است؟ •

  
تواند نشان دهنده مصرف  سواالت مياين پاسخ مثبت به هر يك از 
تواند مربوط به فرزندي  م مييهرچند اين عال. موادمخدر يا مشروبات الكلي باشد

 ,كند ولي داراي مشكالت ديگري در مدرسه يا خانواده است كه مواد مصرف نمي
ور اعتياد كمك توانيد از يك مشا اگر در اين زمينه ترديد داريد مي. باشد

توانيد براي اطمينان از عدم حضور مشكالت جسماني يا بيماري،  مي. بگيريد
  .فرزند خود را براي يك معاينه نزد پزشك ببريد
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نسبت به .  گوش به زنگ باشيد,م مصرف و وسايل مصرفينسبت به عال
.  كنجكاوي نشان دهيد,شود وسايل معمولي كه در محل زندگي فرزند پيدا مي

نيكي، سيخ  لي نظير لوله، كاغذ لوله شده، قوطي دارو، قطره چشم، گاز پيكوساي
هاي مرباي خالي كه درب  اي كه سياه شده باشد و فندك بزرگ و شيشه يا ميله

توانند عالمت مصرف موادمخدر توسط فرزند شما   مي,آن سوراخ شده است
  . دنباش

م يمصرف كنند، عالهنگامي كه جوانان يا نوجوانان براي مدتي موادمخدر 
 حتي در اين هنگام نيز .شود مصرف و وابستگي به طور واضح مشخص مي

 كه فرزند مسالهتوانند با اين  كنند و نمي  مشكل را انكار مي,تعدادي از والدين
 , شكست و پرخاشگري,خشم، احساس گناه.آنها داراي مشكل است روبرو شوند

  .ترين واكنش والدين است متداول
كند، بسيار مهم است كه خود را به  د شما موادمخدر مصرف مياگر فرزن

خاطر اين مشكل سرزنش نكنيد و از هرگونه كمك براي توقف مصرف استقبال 
اقدام  آن درمانهر چه زودتر مشكل مصرف موادمخدر كشف و براي . كنيد
  . احتمال موفقيت در قطع كامل آن بيشتر است,شود

  مصرف موادمخدر يا مشروبات الكلي است ؛ با فرزندي كه تحت تاثير اول
. برخورد نكنيد، منتظر بمانيد تا اثر مواد از بين برود) نشئه يا مست است ( 

 سوءظن خود نسبت به مصرف موادمخدر يا مشروبات  هسپس به آرامي دربار
   . ساير اعضاي خانواده كمك بگيريداز اگر الزم شد . الكلي با وي صحبت كنيد

خانه و بر تصميمي كه خانواده براي عدم رعايت قوانين حاكم ؛ هرگونهدوم 
دهند  سست نشويد زيرا جوانان قول مي. خانواده گرفته است را عملي كنيد

  .نكنند ديگر اين عمل را تكرار 
 دروغ , مصرف موادمخدر يا مشروبات الكلي هبسياري از جوانان دربار

 قويا داللت بر ,ست و شواهدكنيد فرزند شما صادق ني اگر فكر مي. گويند مي
توانيد از يك متخصص يا مشاور با  كند، مي مصرف موادمخدر يا مشروب مي

  .تجربه در زمينه اعتياد بخواهيد براي اطمينان شما نظر دهد
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اگر فرزند شما الگوي مصرف مواد را گسترش داد و يا درگير مصرف شديد 
 منطقه محل زندگي خود اگر در. موادمخدر شد، بايد مداخله و اقدام كنيد

شناسيد، با پزشك،  برنامه يا مراكز درمان و بهبودي مصرف موادمخدري را نمي
معاونت امور فرهنگي و پيشگيري . بيمارستان يا مراكز مشاوره تماس بگيريد

. ي كنديتواند شما را به مراكز درمان خود راهنما سازمان بهزيستي كشور نيز مي
توانند اطالعاتي در  آنها چنين مشكلي داشتند نيز ميوالديني كه قبال فرزندان 

  .اختيار شما قرار دهند
ها و نهادها بايد به يكديگر  آموزان وساير جمعيت والدين، مدارس، دانش

مصرف موادمخدر و مشروبات الكلي قابل « ملحق شده و پيام صريح و قاطع
  .را اعالم كنند» تحمل نخواهد بود 

  
  همكاري والدين و مدرسه

  
گسترش سياست وضع قوانيني كه مصرف، تملك و فروش موادمخدر يا 

ري درمدارس يهاي پيشگ مشروبات الكلي را توقف يا كاهش دهد، اساس برنامه
 فرزند هاگر مدرس. هاي مدرسه آگاه شويد و آنها را حمايت كنيد ازسياست. است

لمان و شما درخصوص مواد مخدر، سياست واضح و مشخصي ندارد، با مدير، مع
گذاري خوب و  يك سياست. گذاري كنيد اعضاي انجمن اوليا و مربيان سياست

  .گيرد يات مربوط به درگيري با موادمخدر يا الكل را در بر مييجزهمه مناسب 
ي يها پيامدهاي عدم رعايت يا زيرپاگذاري سياست را توضيح دهيد و روش

ا براي حمايت از سياست تي راشكني توصيف كنيد و هي ي با قانونيبراي رويارو
  .            تشكيل دهيد
ي براي پيشگيري از يها  فرزند خود برويد، ببينيد آيا آموزشهبه مدرس

الكل وجود دارد، آيا آموزگاران مهارت كافي براي آموزش و مصرف موادمخدر 
 بخشي از برنامه درسي , موادمخدر دارند؟ آيا آموزش مربوط به موادمخدرهدربار

همه شود؟ آيا  مدت محدود مي هاي كوتاه  هفتگي است يا به آموزشمنظم و
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مقاطع تحصيلي از چنين آموزشي برخوردارند يا آموزش منحصر همه ها در  بچه
  ي براي والدين نيز وجود دارد؟يها به مقطع خاص تحصيلي است؟ آيا آموزش

يد اگر مدرسه فرزند شما برنامه فعالي در پيشگيري از مصرف دارد، بخواه
مصرف موادمخدر « آيا آنها حاوي پيام صريح . مواد آموزشي آن را مطالعه كنيد

باشد؟ آيا اطالعات دقيق و جديد  مي» آور غلط است  و مشروبات الكلي زيان
 منبع ارجاعي ,آموزاني كه نيازمند كمك هستند هستند؟ آيا مدرسه براي دانش

  دارد؟
گذاري مطلع  لدين را از سياست ساير وا , و مربيان از طريق جلسات اوليا

حداقل يك جلسه درسال بايد منحصرا به موضوع موادمخدر و مشروبات . سازيد
شناسان  پزشكان و روان از متخصصين، پزشكان، روان. الكلي اختصاص داده شود

اين  دعوت كنيد تا در ,و ساير افرادي كه در زمينه موادمخدر صاحب نظرند
طلوب مصرف موادمخدر يا مشروبات الكلي بر رشد ها راجع به عوارض نام نشست

تواند وخامت  حضور افسران نيروي انتظامي مي. و پرورش نوجوانان صحبت كنند
 از مشاوران .و شدت مشكالت مربوط به موادمخدر در جامعه را تفهيم كند

 نشانگان موادمخدر يا مشروبات الكلي صحبت كرده و هاعتياد بخواهيد دربار
  .اني موجود را معرفي كنندهاي درم روش

   ها و نهادهاي مختلف هاي والدين با جمعيت فعاليت
هاي مختلف  هاي جمعيت به فرزند خود كمك كنيد تا با حمايت از تالش

داشتن جوانان، رشد و تكاملي عاري از موادمخدر يا الكل داشته  درسالمت نگاه 
ار كنيد زي برگيها شن مراسم يا ج,توانيد با كمك و هماهنگي مدرسه مي. باشد

  .كه ويژه مبارزه با مصرف موادمخدر باشد
كننده مناسبي براي  توانند منابع حمايت هاي تجاري مي    سازمان

. هاي ورزشي يا اشتغال پاره وقت باشند هاي جايگزين مانند تشكيل تيم فعاليت
توانند براي جواناني كه  هاي منطقه مي ها و رستوران براي مثال فروشگاه

  .ل شونديداوطلبانه جواب آزمايش ادرار منفي بياورند، تخفيف قا
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  هاي حمايتي والدين   گروه

 هم پيمانان با ارزش شما در تالش جهت منزه نگاه داشتن  وساير والدين
. سعي كنيد والدين دوستان فرزند خود را بشناسيد. فرزندان خود هستند

ان بگذاريد و قوانيني را براي درميفرزندان در مورد رفتار را انتظارات خود 
ي كه والدين بر آن نظارت ندارند و يها محدوديت رفت و آمد، شركت در مهماني

اگر قوانين صريحا . گذارد وضع كنيد هاي ناشناس كه فرزند شما قدم مي مكان
كمك ,دناي با ساير والدين در ميان گذاشته شو شناخته شوند و به طور گسترده

با ساير والدين .  بسيار ساده خواهد بود,اري بودن از مشكلبه نوجوانان براي ع
ي كه والدين در آن مشغول به كار يها ساير سازمان. تشكيل يك شبكه دهيد

  هبه طور غير مستقيم با دوستان دربار. هستند را درجمعيت خود دخالت دهيد
ند توا تبادل تجربيات مي. نگراني مشترك در مورد تربيت فرزندان صحبت كنيد

 بصيرتي باشد كه در برخورد با رفتار فرزند خود به شما كمك هوجود آورنده ب
همچنين سبب كمك به درك اين واقعيت گردد كه ساير والدين نيز . كند

  .مشكالت مشابه دارند
ها   و اخبار تيتر روزنامههشد كه بين مردم شايعه  ييها داستانهمه  با وجود 

كنند و  ثر جوانان موادمخدر مصرف نميرا به خود اختصاص داده است، اك
كنند، بلكه در  مصرف موادمخدر توسط دوستان خود را  نيز تحسين نمي

هاي  تالش.  خطرات موادمخدر سهيم هستندههاي والدين دربار نگراني
هاي مختلف، عناصر مشترك  آميز خانواده، مدرسه و جمعيت پيشگيري موفقيت

ساالن  سالمت و بهزيستي جوانان جامعه،بزرگ  هبسياري دارد مانندنگراني دربار
مند به صرف وقت و انرژي خود در اين راه هستند و تعهد ه داوطلبي كه عالق

  .اي عاري از مواد مستحكم آنان براي ساختن جامعه
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  انواع داروها و موادمخدرراهنماي 

  
  
  الكل

 حتي مصرف. گردد مصرف مشروبات الكلي سبب تغييرات رفتاري بسيار مي
وجود آمدن نقص قابل توجهي در قضاوت و ه تواند باعث ب مقدار كمي از آن مي

مقدار كم يا متوسط .  شود,هماهنگي حركتي كه مستلزم رانندگي امن است
الكل باعث افزايش رخدادهايي است كه توام با رفتار پرخاشگرانه است، شامل 

وجود ه الكل سبب بمصرف مقدار متوسط تا زياد . بدرفتاري با همسر يا فرزند 
شود و به طور  تر عملكرد در سطوح باالي نظام رواني مي هاي جدي آمدن نقص
مصرف . كند هاي فرد را در يادگيري و يادآوري اطالعات مختل مي ييجدي توانا

ادامه مصرف الكل . شود بسيار زياد آن سبب كاهش تنفس و در نهايت  مرگ مي
م يهاني مصرف الكل سبب ايجاد عالقطع ناگ. شود سبب وابستگي به آن مي

تاثيرات . شود كه شامل اضطراب شديد، لرزش، توهم وسوءظن است بازگيري مي
بلند مدت مصرف الكل به مقدار زياد به ويژه اگر همراه تغذيه نامناسب باشد 

. هاي حياتي مانند مغز و كبد شود تواند منجر به آسيب جدي و شديد ارگان مي
 ممكن است ,كنند كه در دوران بارداري الكل مصرف ميبه عالوه، مادراني 

اين نوزادان ممكن است .  متولدكنندكه داراي سندرم جنيني الكل باشد نوزادي
به .  رنج ببرند,هاي جسماني غيرقابل برگشت ماندگي و ساير ناهنجاري از عقب

عالوه تحقيقات نشان داده، كودكان والدين الكلي نسبت به ساير كودكان در 
  . معرض خطر الكلي شدن بيشتري هستند

  سيگار و دخانيات
 مصرف ,ترين علت مرگ و مير در جهان در حال حاضر يكي ازاصلي

ترين علت مرگ  جالب است بدانيم اين اصلي. دخانيات و محصوالت آن است
ها بيشتر  افراد سيگاري نسبت به غيرسيگاري. قابل اجتناب و پيشگيري است
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ساليانه بيش از صدها هزار نفر در اثر . هاي قلبي دارند ماري به بي احتمال ابتال
 كرونري ناشي از مصرف سيگار جان خود را از دست -هاي قلبي بيماري

هاي ريه، حنجره، مري، مثانه، پانكراس و كليه نيز  در بين  سرطان. دهند مي
 هاي ناشي از سرطان مربوط  درصد از مرگ30حدود . افراد سيگاري باالتر است
هاي مزمن حنجره نظير آمفيرم و برونشيت  بيماري. به مصرف سيگار است
  . برابر بيشتر از افراد غيرسيگاري است10مزمن در افراد سيگاري 

احتمال سقط . مصرف سيگار در دوران بارداري خطرهاي جدي دارد
هاي جنيني و نوزادي در  جنين، زايمان زود هنگام، كمبود وزن نوزادان و مرگ

  .  سيگاري بيشتر استمادران
ي است كه شماري از آنها ي نوع ماده شيميا4000سيگار حاوي حدود 

اي به  ترين ماده در توتون سيگار ماده شايد خطرناك. اند زا شناخته شده سرطان
اي است كه  ميل به مصرف سيگار را افزايش  نيكوتين ماده. نام نيكوتين باشد

به خاطر اينكه نيكوتين . شود يت ميدهد و با ادامه مصرف اين ميل تقو مي
 نفر 1000ازهر . دانند بسيار اعتيادآور است، معتادان ترك آن را بسيار سخت مي

 , درصد20 تنها كمتر از ,كنند سيگاري كه براي اولين بار به ترك آن اقدام مي
  .شوند موفق به قطع مصرف آن مي

  
  )حشيش(كانابيس 

. رات منفي جسماني و رواني داردكانابيس به هر شكلي كه مصرف شود اث
 مصرف كانابيس شامل افزايش ضربان قلب، پرخون  هاثرات جسماني قابل مشاهد

مصرف كانابيس . ها است ها، خشكي دهان و گلو و افزايش اشت شدن چشم
 مدت را كاهش داده يا آسيب برساند، حس زمان را  ممكن است حافظه كوتاه

ي كه مستلزم هماهنگي و تمركز است را يها يتي انجام فعاليتغيير دهد و توانا
 انگيزش و شناخت نيز ممكن است ,ي نظير رانندگييها اليتع ف,كاهش دهد

همچنين . تغيير كند و يادگيري اطالعات جديد نيز مشكل خواهد شد
خاطر اينكه  به. تواند سبب حالت سايكوز يا سوءظن شود جوآنا مي ماري
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اده از فيلتر اين ماده را به صورت تدخين  اغلب بدون استف,كنندگان مصرف
. دارند  خود نگاه مي ه را تا حد ممكن در ري كنند و آن عميق مصرف مي

جوآنا بيش از سيگار  ماري. كند جوآنا ريه و سيستم ريوي را تخريب مي ماري
كساني كه كانابيس را طوالني مدت مصرف . زا است حاوي عوامل سرطان

شناختي نشان دهند و براي رسيدن به  تگي روان ممكن است وابس,كنند مي
همان مقدار اثر بايد مقدار مصرف مواد را بيشتر كنند و در نتيجه مصرف مواد 

  . را در برخواهد گرفتآنهازندگي همه 
  

   مصرف هنحو  شكل ظاهري  نام مستعار  نوع ماده
علف ,  گراس,سيگاري   ي جوانامار

  سيگار, مري جين 
شبيه سبزي جعفري 

  داراي ساقه , ك شده خش
  ) بارزدن(تدخين
  خوراكي

  خوراكي كپسول ژالتيني                            تي  اچ  سي        هيدرو كانابيوئولتترا 
پنير،  , حش، بنگ، حليم  حشيش

  امينهشت
مانند يك تكه موم سفت 

سياه يا قهوه اي ,شده سبز
  رنگ

) ني چاقي ( تدخين 
  خوراكي

موم غليظ در رنگ هاي   روغن حنا  حشيش
  مختلف از روشن تا تيره

با سيگار مخلوط و تدخين 
  .مي شود

  
  

  مواد استنشاقي
اثرات منفي فوري مواد استنشاقي شامل تهوع، عطسه، 
سرفه، آمدن خون از بيني، خستگي مفرط، عدم هماهنگي 

ها  ها و اسپري مصرف فرارها، افشانه. ي استياشتها حركتي و بي
نيترات . شود ب كاهش ضربان قلب و تنفس و نقص جدي در قضاوت ميسب

اختياري ادرار و مدفوع   قلب ، سردرد، بيتند بيوتيل و آميل سبب ضربان
مصرف طوالني مدت اين مواد سبب بروز بيماري هپاتيت يا آسيب . شود مي

استنشاق عميق بخارهاي ناشي از مواد يا مصرف مقدار . شود جدي مغزي مي
 مدت سبب اضمحالل عامل روان، رفتارهاي پرخاشگرايانه،  د در كوتاهزيا
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تواند سبب خفگي در  تجمع زياد مواد استنشاقي مي. شود هوشي يا مرگ مي بي
ي اكسيژن در ريه يا كاهش عملكرد سيستم اعصاب مركزي تا يجاه ب اثر جا

بب تواند س مصرف طوالني مدت مي.  شود,سازد حدي كه تنفس را متوقف مي
با . تعادلي الكتروليتي و خستگي عضالني شود كاهش وزن، خستگي مفرط، بي

 بخارهاي جمع شده اين مواد سبب ايجاد آسيب ,تكرار استنشاق از طريق بيني
  .شود عميق در سيستم اعصاب مي

  
   مصرف   هونح  شكل ظاهري               نام مستعار                   نوع ماده                      

 8كپسول هاي كوچك   گاز خنده   نيتروساكسيد
  گرمي

  استنشاق بخار

مايع زرد رنگي كه در   فرمانده) پاپرز( فلفل   نيترات آميل
  . استآمپول

  استنشاق بخار

  استنشاق بخار  بطري هاي كوچك  اطاق قفل, گلوله , راش   نيترات بيوتيل
 افشانه هاي اسپري يا مايع  هيدروكلر

  هپاك كنند
  استنشاق بخار  قوطي اسپري رنگ

, چسب , قوطي اسپري   فرار  وكربنهيدر
سوخت , بنزين , نرتي

مايع خشك , اتر , فندك 
  شويي

  استنشاق بخار

  
  ينيكوكا

تاثيرات فوري آن . كننده سيستم اعصاب مركزي است ين تحريكيكوكا
شامل گشادشدن مردمك و افزايش فشار خون، ضربان قلب، ميزان تنفس و 

ريزش يا خشكي بيني شود،  تواند سبب آب مصرف موقتي مي. رارت بدن استح
.  مخاطي بيني شوديتواند سبب زخم شدن غشا كه مصرف مزمن مي درحالي

هاي  توانند سبب ايدز، هپاتيت و ساير بيماري ل آلوده مييين با وسايتزريق كوكا
ده از مواد ين كه مستلزم استفاي  كوكاFree baseتهيه كردن . خطرناك شود

سوزي يا  تواند منجر به مرگ يا صدمه جدي ناشي از آتش زا است مي فرار و آتش
  شديدا اعتيادآور است و تاثيرات آن ظرف Free baseكراك يا . انفجار شود

اثرات جسماني شامل گشادگي مردمك چشم، . شود  ثانيه نمايان مي10مدت 
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اي ،  ي، توهمات ال مسهياشتها يخوابي، ب افزايش ضربان، افزايش فشار خون، بي
  .  شود ظن و تشنج ميءسو

  
   مصرف هنحو  شكل ظاهري  نام مستعار  نوع ماده

 ,شكالت دماغي,برف,كوك  ينيكوكا
, خانم سفيد, سي بزرگ 

  آبي پرنده 

كريستالي سفيد پودر 
  رنگ

   تزريق و استنشاق

حبه يا قرص هاي سفيد   فري بيس , راك, كراك  كراك
آبنبات .گ تا برنزي  رن

  كريستالي شبيه صابون

  تدخين

  
  ها ساير محرك
توانند سبب افزايش ضربان قلب و ميزان تنفس،  ها مي محرك مصرف

 ,به عالوه. افزايش فشارخون، گشادگي مردمك چشم و كاهش اشتها شوند
خوابي و   تعريق كرده و دچار سردرد، تارشدن ديد، گيجي، بي,مصرف كننده
تواند سبب ضربان قلب   شديد و به مقدار زياد ميمصرف. شود اضطراب مي

سريع يا نامنظم، لرزش و از دست دادن هماهنگي حركتي و ضعف شديد 
شود كه  تزريق آمفتامين باعث افزايش ناگهاني فشارخون مي. جسماني شود

  .  مسبب سكته مغزي، تب شديد يا ايست قلبي است
قراري، اضطراب و  بيكننده احساس      عالوه بر اثرات جسمي، مصرف

. كند م را شديدتر مييمصرف مقدار بيشتر مواد عال. كند بدخلقي را تجربه مي
 ممكن است ,كنند افرادي كه مقدار زياد و به مدت طوالني آمفتامين مصرف مي

ها و  سايكوزهاي ناشي از آمفتامين را تجربه كنند كه شامل توهمات، هذيان
  .         شود  هنگام قطع مصرف مواد ظاهر ميم معموالياين عال. سوءظن مي شود
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   مصرف   هنحو  شكل ظاهري               نام مستعار                     نوع ماده                         

زيبايي , تعالي بخش , سرعت    آمفتامين
قلب و , زنبور تپل , سياه 

  فوتبال 

  خوراكي         قرص, كپسول 
  

تكه اي , قرص , پودر سفيد  قلب و فوتبال, زنبور تپل   متامفتامين
كه شبيه بلوك هاي پارافين 

  .است

   ,تزريقي         
  خوراكيو  استنشاقي 

 پري لودين, سيلرت , ين ليتار  محرك هاي اضافي
, ورانيل , ديدركسي , 

  سندراكسي

  خوراكي تزريقي   قرصياكپسول 

  
  )كندسازها(ها  آرام بخش

مصرف كم . ت تاثيرات كندسازها شبيه تاثيرات الكل استاز بسياري جها
ولي مصرف بيشتر سبب تكلم ,شود آن موجب آرامش و راحتي عضالت مي

مصرف بسيار زياد آن . شود نامفهوم، راه رفتن به حالت گيج و تغيير ادراك مي
زمان الكل و  مصرف هم. شود سبب كند شدن تنفس، اغما و در نهايت مرگ مي

  .دهد كند و خطر را افزايش مي  تاثيرات آن را چند برابر ميكند سازها،
مصرف منظم كندسازها در طوالني مدت سبب اعتياد جسماني و رواني 

كنند،  افرادي كه به طور ناگهاني مصرف مقدار زياد خود را قطع مي. گردد مي
 خوابي، لرزش، دليريوم، كنند كه شامل اضطراب، بي م بازگيري را تجربه مييعال

نوزادان متولد شده از مادراني كه سوءمصرف كننده اين . شود سوءظن ومرگ مي
م بازگيري ي ممكن است به اين مواد وابسته شده و بعد از تولد عال,مواد هستند

  .         گردد همچنين سبب تولد ناقص و مشكالت رفتاري نيز مي. را نشان دهند
  

   مصرف   هنحو شكل ظاهري              مستعار                 نام  نوع ماده                  
,  سرخ شيطان, شيطان   رات وتباربي

  زردي, ژاك زرد 
, زرد , كپسول هاي قرمز 

  قرمز و آبيآبي يا 
  خوراكي

  خوراكي  قرص  -------  متاكوالون
  خوراكي  قرص و كپسول   ليبريوم, واليوم   آرام بخش ها
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  توهم زاها
كند،   نئوكورتكس مغز را مختل مي ،فعاليت(PCP)يدينفن سيكل

نئوكورتكس قسمتي از مغز است كه نيروي عقالني را كنترل و غرايز را بررسي 
هاي  د، دورهنكن هاي درد را بلوكه مي به لحاظ اينكه اين مواد، گيرنده. كند مي

هاي ناشب از خودزني و رفتارهاي خود   سبب آسيب(PCP)آميز مصرف  خشونت
كنندگان   بسيار گسترده و متنوع است ولي مصرفPCPتاثيرات.گردد مي تخريبي

زمان و حركات بدن آرام . كنند  احساس بيگانگي را گزارش مي همعموال تجرب
صحبت . شوند شود و حواس ضعيف مي تر مي هماهنگي عضالني وخيم. شود مي

 مراحل بعدي در. دهد شود و پيوستگي خود را از دست مي كردن دچار وقفه مي
آميز   داراي سوءظن و رفتارهاي خشونت,كننده و در مصرف مزمن، مصرف

مصرف بيشتر سبب سوءظن . كند شود و توهمات مختلفي را تجربه مي مي
  .شود شديد، حالت اغما يا ايست قلبي يا ريوي مي

ه ، مسكالين و سيلوسيبين باعث ب)ال اس دي(مصرف اسيدليسرژيك 
اثرات جسماني آن شامل گشادگي مردمك . شود يان ميوجود آمدن توهم و هذ

چشم، افزايش حرارت بدن، افزايش ضربان قلب و فشارخون، كاهش اشتها، 
 تجربه حاالتي نظير هول، ,كننده اين نوع مواد مصرف. خوابي و لرزش است بي

حتي . آشفتگي، سوءظن، اضطراب و از دست دادن كنترل را گزارش مي كند 
 ناگهاني بازگشت خاطرات هم تاخير افتاده و حمليف مواد، عالبعد از قطع مصر

  .گردد نيز تجربه مي
   مصرف   هنحو شكل ظاهري             نام مستعار                   نوع ماده                  

, آدم حريص , پي سي پي   (PCP)سيكليدين فن 
, عاشقانه , گرد فرشته 
  سيگار كشنده

, كريستالي سفيد پودر 
  شربت, كپسول , قرص 

  ) در جذبيت و سيگاري ( 

تدخين , تزريق , خوراكي 
  )استفاده به صورت افشانه(

, اسيد , ال اس دي   (LSD )ال اس دي 
, نورسفيد , ميكرودات 
  آسمان آبي

قرص هاي رنگي به شكل  
كاغذ خشك كن و مايع 

  شفاف 

ليسيدن كاغذ , خوراكي 
 كه مي ژالتين و مايعي

  توان به چشم ها ماليد
قارچ هاي دكله اي , مسك  مسكالين

  و كاكتوس 
قرص هاي ,كپسول, قرص 

  سفتقهوه اي 
بلعيدن , جويدن قرص ها 

  خوراكي, يا كشيدن 
  جويدن و بلعيدن  قارچ هاي تازه يا خشك  شروفر, قارچ هاي جادويي  پسيلوسبين
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                  نشئه آورها
آورندكه به دنبال   به وجود مييدر فرد احساس سرخوشنشئه آورها،ابتدا 

كنندگان معموال مردمك  مصرف. آلودگي، تهوع و استفراغ است آن حالت خواب
مصرف بيش از حد . كنند بسته، چشمان پرآب و خارش پوست را تجربه مي

ممكن است سبب تنفس آرام و كم عمق، پوست عرق كرده، شك،  اغما و مرگ 
  .ناگهاني شود

وجود ه كند و وابستگي ب آورها سريعا پيشرفت مي مل در برابر نشئهتح
شود استفاده از  چون معموال اين مواد از طريق تزريق مصرف مي. آيد مي

. ي نظير ايدز وهپاتيت شودي ها هاي آلوده ممكن است سبب بروز بيماري سرنگ
ي و يزا د، مردهتواند منجر به تولد زودهنگام نوزا هاي باردار مي اعتياد در خانم

  .م شديد بازگيري را تجربه كندي عال,اعتياد نوزاد شود كه بالفاصله بعد از تولد
  

   مصرف   هنحو شكل ظاهري               نام مستعار                   نوع ماده                  
, هر , دوا , سفيد , گرت   ينيهرو

, شر , بسته , گله , هلكي 
گرد دكمه اژدها  , اشك خدا

  شي , متاء , 

سفيد تا قهوه اي پودر 
  سوخته يا ماده قير مانند

   استنشاق ياتدخين,تزريق

مايع تيره رنگ با غلظت   دارو, كد   ينيكد
, كپسول , هاي متفاوت 

   ماده سفيد رنگ, قرص 

  تزريق وخوراكي 

بلورهاي سفيد يا كرم   مرف , سوپ,  شربت  مرفين
 قرص هاي زير, رنگ 

 يا مايع قابل جلدي 
  آمپول, تزريق 

  تدخين, خوراكي , تزريق 

, طال , تلخكي , سياه , تل   ترياك
, تريومف , ماتريال , بمب 
  نبات, خب , تلخه 

تكه قهوه اي سوخته رنگ 
  پودر, 

  تدخين, خوراكي , تزريق 

  خوراكي , تزريق   قرص, مايع , پودر سفيد   مپرگان, دمرول , پتيدين   مپردين
تسيانكس ,پركودان,پركوست  ساير نئشه آورها

 , تالوين, دارون  , نيلان فت,
  تيللومو

  خوراكي, تزريق   كپسول, قرص 
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اي، سانتي، گرمي،  ي مصرف به صورت گلهاين بريمقادير بسته بندي شده هرو: تذكر
ربعي، نيم و دكمه است و براي ترياك به صورت تيغ، مثقال، لول، حب، نخود، كيك، بند 

  .نگشت و گرم استا
  مواد ساختگي

براي فرار از . شوند ي خود تعريف مييمواد غير مجاز براساس فرمول شيميا
 ساختار مولكولي مواد ,هاي زير زميني هاي قانوني، شيميدان اين محدوديت
اي را براي توليد مشابه آن كه تحت عنوان مواد ساختگي شناخته  غيرمجاز ويژه

تر از موادي باشد كه  تواند صدها برابر قوي  اين مواد مي.دنده  تغيير مي,اند شده
  . از روي آنها ساخته شده است

م بيماري يمي مانند عاليتوانند سبب بروز عال آورها مي هاي نشئه مشابه
خود شدن، تكلم  هاي غيرقابل كنترل، از خود بي پاركينسون گردد نظير لرزش

هاي  مشابه. زي غيرقابل بازگشتهاي مغ نامفهوم، از دست دادن تعادل و آسيب
تار، تعريق يا لرز و ضعف  ساختگي آمفتامين و متامفتامين باعث تهوع، ديد

شناختي شامل اضطراب، افسردگي و سوءظن  تاثيرات روان. گردد شديد مي
اي كه حتي مصرف ميزان بسيار ناچيز آن سبب آسيب مغزي  ماده. است
است كه سبب خطاي احساس،  فن سيكليدين ه مشابه ساخته شد,شود مي

    .شود توهم و نقص ادراك مي
   مصرف   هنحو  شكل ظاهري               نام مستعار                   نوع ماده                      

سفيد , هروئين سنتز شده   )نشئه آور( شبه فنتانيل 
  چيني 

  تزريق, استنشاق   پودر سفيد

ين يهرو( م پي تي پي ا  )نشئه آور( شبه مپردين 
  ام پي پي پي) جديد

  )ين سنتز شدهيهرو( 

  تزريق, استنشاق   پودر سفيد

   آمفتامين يا  شبه
  ) هاتوهم زا( متامفتامين

 سياكستا(  ام دي ام اي 
 ,آدم ,ايكس سي تي, 

  )عصاره 
اس تي پي , ام دي ام اي 

دو ع تي ام , ي اپي ام , 
  هوا, اي 

 پودر سفيد ع قرص يا
  كپسول

  خوراكي, تزريق,استنشاق 

 شبه فن سيكليدين 
  )پي سي پي ( 

  خوراكي, تزريق ,استنشاق  پودر سفيد  پي سي اي , پي سي پي 
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  آنابوليك استروئيد

مون ورآنابوليك استروئيدها گروهي از عناصر قدرتمند هستند كه با ه
 به 1930ل مصرف آنها از سا. مردانه تستسترون ارتباط نزديك دارند

. دنشو امروزه استروئيدها به ندرت توسط پزشكان تجويز مي. بعدگسترش يافت
اي از كم خوني،  مصرف پزشكي مجاز آن در حال حاضر محدود به انواع ويژه

  .سوختگي شديد و بعضي انواع سرطان سينه است
ي، مصرف متداول يسازي و رژيم غذا هاي بدن مصرف همراه با برنامه تمرين

. شوند ي عضالني ميياستروئيدها سبب افزايش وزن بدن و توانا. تآن اس
  ه نوع عارض70كنندگان با مصرف استروئيد خود را در معرض بيش از  مصرف

اي از آكنه تا سرطان  ها داراي دامنه  شدت عارضه. دهند جانبي اين ماده قرار مي
كبد . هستندشناختي و جسماني شديد  هاي روان شود كه همراه واكنش كبد مي

 تحت تاثير بيشتر و در معرض خطر , عروقي و توليد مثل-و سيستم قلبي
ها، عقيمي و  در مردان سبب خشك و پژمرده شدن بيضه. تري قرار دارند جدي

در زنان، صفات مردانه غيرقابل برگشت، كوچك شدن . شود ناتواني جنسي مي
 در هر دو جنس شامل شناختي اثرات روان. شود ي را سبب مييها و نازا سينه

شناخته » جنون پرخروش«گرايانه كه تحت عنوان  رفتارهاي بسيار پرخاش
نبي بالفاصله بعد از مصرف ابعضي از عوارض ج. شده و همچنين افسردگي است

ها نمايان شود مانند؛  شود و بعضي از آنها ممكن است بعد از سال ظاهر مي
  .حمله قلبي يا سكته مغزي

به ويژه (استروئيد شامل افزايش وزن و حجم عضالت م مصرف ي    عال
، پرخاشگري و نزاع طلبي، )هاي پرورش اندام استفاده شود هنگامي كه در برنامه

هاي بنفش يا قرمز روي پوست بدن، متورم  غرض ورزي، به وجود آمدن لكه
شدن رو و كف پا و كوچك شدن پاها، لرزش، تيرگي بدون دليل پوست و بوي  

  .استمي دهان يد داناخوشاين
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   در پيشگيري از مصرف موادراهنماي سريع والدين
  

     
  مقدمه
اين بخش براي ارتقاي سطح آگاهي سريع والدين در خصوص موادمخدر،  

. مشروبات الكلي و خشونت است كه دركمين فرزندان و كل خانواده قرار دارد
 كه فرزند شما با آن اطالعات در اين بخش به شما كمك خواهد كرد تا فشاري

  .اي بينديشيد روبرو است را درك كنيد و براي كنترل آن چاره
ي يرسد، احساس تنها اگر اطالعات اين كتابچه براي شما به نظر سخت مي

 موادمخدر، مشروبات الكلي و اثرات آن يك  همجبور نيستيد دربار. نكنيد
 ز مصرف موادمخدرولي ضروري است با راهكارهاي پيشگيرانه ا. متخصص شويد

كارگيري اين راهكارها در منزل و مدرسه و ه ب.  مشروبات الكلي آشنا شويدو
كند در كنار فرزندان خود زندگي عاري از  تمرين آنها به شما كمك مي

كند  ي كه به فرزندان كمك مييشناخت و درك كارها. موادمخدر را تجربه كنيد
، موادمخدر و خشونت مقاومت در برابر فشار مصرف سيگار، مشروبات الكلي
  .كنند، اساس مداخالت پيشگيرانه والدين است

  
  :ي كه والدين بايد درباره فرزند خود بداننديها درس

درك اهميت سالمت و بهداشت وساختن جامعه عاري از : درس اول
  .موادمخدر ومشروبات الكلي

 درك و شناخت تاثيرات موادمخدر، مضر بودن هرگونه مصرف: درس دوم
  .مواد

  .بررسي پيامد مصرف موادمخدر يا مشروبات الكلي: درس سوم
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تغيير باور در مورد مصرف موادمخدر يا مشروبات الكلي : درس چهارم
  .درخوش باوران

هاي مقاومت در برابر مصرف يا پيشنهاد مصرف مواد،  راهكار: درس پنجم
  .گفتن و تمرين آنها» نه«روش 

  .ت و اعتماد به نفسهاي باال بردن عز روش: درس ششم
  .قاطع بودن و جرات آموزي: درس هفتم
نحوه راهبري فشارهاي زندگي بدون استفاده از موادمخدر يا : درس هشتم
  .مشروبات الكلي
  .كاهش رفتارهاي خشونت آميز: درس نهم
  .هاي گروهي مبلغ مصرف مواد و خشونت مبارزه با تاثير رسانه: درس دهم

  .ر مورد رفتارهاي خطرناكگيري د تصميم: درس يازدهم
  .هاي مثبت مانند ورزش گفتن به جايگزين» آري«: درس دوازدهم
  .الگو برداري مثبت، ساختن الگوهاي مناسب براي خود: درس سيزدهم
  .مقاوم بودن: درس چهاردهم
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  پانزده روش براي كمك به فرزند براي باور كردن و دوست داشتن خود
  
  

   پاداش دادن به فرزندان )1
وليتي كه خوب انجام شود، آنها را تشويق كنيد، جايزه وبراي هر مس        

روي كارهاي . وليت آنها را افزايش دهيدول شويد و مسيدهيد، امتياز بيشتري قا
  . كارهاي بد دهند تاكيد كنيد نه خوبي كه انجام مي

  .عقايد، عواطف و احساسات آنها را جدي بگيريد )2
تو هنوز عقلت «يا » ين چيزها به تو نيامدها« آنها را با گفتن        

  .تحقير نكنيد» رسه نمي
هاي خانواده را به طور صريح براي آنان تعريف كنيد و آنها را  قوانين و محدوديت )3

  .مورد تاكيد قرار دهيد
  .ها به آنها مهلت دهيد اي از محدوديت  ولي در پاره      

  .الگوي مناسبي براي فرزند خود باشيد )4
.  كه شما احساس خوبي از خود داريد.كننده دهيد فرزندان درك اجاز   

ي ياد يبگذاريد آنها درك كنند شما هم ممكن است اشتباه كنيد و از آنها چيزها
  .بگيريد
  .دنبه فرزندان خود بياموزيد چگونه با اوقات فراغت و پول كنار بياي )5

 پول , دقت به آنها كمك كنيد زمان خود را مفيد صرف كنند و با       
  . خود را خرج كنند

  .از فرزند خود انتظارات معقولي داشته باشيد )6
ه  به آنها كمك كنيد اهداف معقولي براي خود در نظر بگيرند تا ب        

  .ل شوندي موفقيت به آنها نااتوانند ب
ها، هنجارها و  به فرزند خود كمك كنيد تا مقاومت و تحمل خود را در برابر ارزش )7

  .متفاوت افزايش دهدالگوهاي 
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  .ي ساير افراد را خاطر نشان سازيدي توانا       
  .وليت دهيدوبه فرزند خود مس )8

  .كنند  آنها در اين صورت احساس ارزشمندي و مفيد بودن مي       
  .هميشه قابل دسترسي باشيد )9

  .  را حمايت كنيداو هنگامي كه فرزند شما نيازمند حمايت است،        
  .ن دهيد، رفتار آنان براي شما مهم استبه آنها نشا )10

ها،  در بازي. هايشان با آنها صحبت كنيد ق و فعاليتي عال ه دربار       
ز و نمايشگاه ي، جشن اهداي جواوردهمراسمي كه مدرسه براي آنها فراهم آ

  . شركت كنيد,كارهاي هنري و تئاتر كه آنها در آن نقش دارند
   .ها را نمايان سازيد ارزش )11
اند، تصميمي  هاي شما را تعيين كرده  تجربيات خود كه ارزشه   دربار  

ايد، وتعقل و استدالل پشت هر احساس  كه براي پذيرش عقايد خاص گرفته
  .خود صحبت كنيد

  .هاي مورد عالقه سهيم شويد گذاريد و در فعاليته براي فرزند خود وقت ب )12
  . منش فرزندهر نظر دربار مشكالت صحبت كنيد ولي بدون سرزنش يا اظهاهدربار )13
اگر فرزند احساس كند كه اشتباهي رخ داده ولي به او حمله نشده،   

  .احتمال بيشتري وجود دارد كه راه حل مناسبي پيدا كند
» از كمكت متشكرم«بخشد نظير  از عبارتي استفاده كنيد كه به آنها عزت نفس مي )14

  .»اي عالي است اين عقيده«يا 
چرا «رساند جلوگيري كنيد، نظير  زت نفس صدمه مياز جمالتي كه به ع  

  »چند بار بهت گفتم؟«يا » قدر تو خنگي؟ اين
  .توجه و نگراني خود را نسبت به آنها نشان دهيد و آنها را در آغوش بگيريد )15
  .     يد چقدر آنها را دوست داريديبه آنها بگو  
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  پيشگيري
  

  :شود  پيشگيري با موارد ذيل شروع مي
دانم توسط دوستان خود براي مصرف  من مي«  ردن و فهميدن؛درك ك •

  .»موادمخدر يا مشروبات الكلي تحت فشار هستي
توانم به تو اجازه دهم درگير  به عنوان پدر و مادر نمي«تاكيد؛ •
  .  »هاي آسيب رسان يا مضر شوي فعاليت
گفتن به » نه«كنم روشي براي  من به تو كمك مي  «حمايت كننده؛ •

  .» پيدا كنيموادمخدر
آيا رفتار ناشايست من  روي  فرزندم تاثير منفي و بد «  ارزيابي خود؛ •

  »گذرد؟ مي
  

  : تواند با موارد ذيل موفق شود پيشگيري نمي
  »كني؟ فهمم داري چه كاري مي فكر نكن نمي « طعنه؛ •
  .»گي تو دروغ مي « تهمت؛ •
  .»تو فرد خيلي بدي هستي « بر چسب زدن؛ •
  .»كني دوني چقدر منو اذيت مي نمي « همدردي طلبي؛ •
  .»ير منهصهمش تق  «سرزنش خود؛ •

  
  كنند؟ چرا نوجوانان موادمخدريا مشروبات الكلي مصرف مي

      
نوجوانان وجوانان ممكن است موادمخدر يا مشروبات الكلي را به همان     

       .كنند دليلي مصرف كنند كه ساير رفتارها را در دوران رشد و بلوغ تجربه مي
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  . ميل به جستجوي تجارب جديد؛كنجكاوي •
امنيتي كه در همانند بودن با ديگران حاصل  ساالن؛ فشارگروه هم •

  .شود مي
  .ميل به محبت، هويت و احترام نا امني؛ •
 كافي كه الزمه دوران  هايق يا چالشي عدم هيجان، عالحوصلگي؛ بي •

  .نوجواني است
  . شكست ويي از مشكالت، تنهافرار؛ •
تواند برضد والدين، مربيان مدرسه يا اجتماع   ميبرابر اقتدار؛مقاومت در  •
  .باشد
هاي مناسب براي سالمتي و   عدم وجود ارزشها و استانداردها؛ ارزش •

  .بهزيستي
 خطر سوءمصرف موادمخدر ومشروبات  ه عدم اطالعات كافي دربارناداني؛ •
  .الكلي
  . ناخوشي براي تسكين درد، فشار عصبي ومشكالت جسماني يا عاطفي؛ •
  .براي افزايش سريع و بدون زحمت انرژي جسماني و رواني تحريك؛ •
  .  ساالن  الگو برداري از بزرگ؛الگو برداري •

  
  توانيم اميدوار باشيم؟   آيا مي

 خواه نباشد، امروزه شواهدي در ,خواه فرزند شما مصرف كننده مواد باشد
كالت ناشي از مصرف توانند  مش  آموزش مي ه در نتيجاندست است كه نوجوان

 هدر اختيار قرار دادن اطالعات صحيح دربار. موادمخدر يا الكل را درك كنند
شود تا مقاومت آنها در  مصرف سيگار، مشروبات الكلي و موادمخدر سبب مي

ولي هنوز راه دشواري براي . ها يا فشار مصرف مواد افزايش يابد برابر وسوسه
كارزار  توانند در اين  بهترين افرادي كه ميپيروزي بر موادمخدر در پيش است و

  .نبرد كنند، والدين هستند
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  توانند انجام دهند؟ والدين چه كاري مي
اولين كاري كه والدين در نبرد براي داشتن زندگي عاري از موادمخدر 

 انواع موادمخدر و غير مجازي است كه ه آموختن دربار,توانند انجام دهند مي
شود تا  اين يادگيري سبب مي.  مورد سوءمصرف قرار دهندتوانند نوجوانان مي

در بحث با . موقعيت خوبي براي بحث صريح و رك با فرزند خود كسب كنيد
 به طرفي حركت تاكيد كنيد كه آنها درحال مسالهفرزند خود بايد روي اين 

هستند كه موادمخدر براي آنها معمولي و متين به نظر برسد در حالي كه اين 
پس بايد به اطالعات مناسب، صحيح و كافي . بسيار خطرناك ومضر هستندمواد 
توانيد به فرزند خود كمك كنيد تا مقاومتي را كه در برابر  شما مي. بود مجهز

  . كسب كند,وسوسه وفشار مصرف موادمخدر نياز دارد
ي يها  خود را تشويق كنيد تا سرگرم فعاليتانبسيار مهم است كه فرزند

  ورزشي، مذهبي هايفعاليت. طور طبيعي احساس سرخوشي كنندد كه به نشو
  .  باشندهاي مناسبي براي موادمخدر توانند جايگزين  تفريحي ميو

 قوانين رفتاري و وضع صريح آنها و مشخص كردن  ههمچنين صحبت دربار
هاي قابل درك آن براي شما و فرزندتان از اهميت زيادي برخوردار  محدوديت

 متوقف ,نيم سوءصرف موادمخدر و الكل را در مراحل آزمايشياگر بتوا. است
گير  ايم قبل از آنكه مشكل به طور جدي گريبان كنيم، جلوي مشكل را گرفته

  .    فرزندانمان شود
  

  :نكته آخر و مهم
  خطر مواد مجاز و در دسترس

اند و خريد، فروش و  بعضي مواد تحت عنوان مواد مجاز طبقه بندي شده
مانند؛ سيگار و مواد فرار مانند؛ تينر،  .داردنحدوديت تملك آن م

  .آستون،بنزين،گازفندك و غيره
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هاي  ها، رسانه كودكان و نوجوانان مصرف مواد مجاز را از طريق آگهي
ساالن يا حتي از طريق تجربه  گروهي، فيلم، موسيقي و از والدين يا ساير بزرگ

  .گيرند شخصي ياد مي
 خواسته يا .ندنك گونه مواد مي ا درگير مصرف اينوالديني كه فرزند خود ر

 مواد را افزايش هناخواسته خطر تبديل فرزند خود به يك سوءمصرف كنند
  . دنگذار د و در نهايت روي سالمتي او تاثير مينده مي

  .براي مثال؛ روشن كردن سيگار توسط فرزند
مواد سازند والديني كه به هر نحو فرزندان خود را درگير مصرف اين گونه 

كنم،  چون من اين مواد را مصرف مي « دهد بسان چراغ سبزي كه  نشان مي
  . هستند»تواني اين مواد را  به صورت مجازمصرف كني  پس تو هم مي

به هرحال توجه به مواد شيميايي كه به آساني قابل دسترسي هستند و 
اي  نها نيز چاره نيز اهميت دارد و بايد براي كنترل آ,رسند  مي نظرخطر به بي

  .انديشيد
  



  توان طلب كمك كرد؟ كجا مي
  

 وابسته به معاونت امور فرهنگي و پيشگيري ,ي و اجتماع درمان مداريبسياري از مراكز درمان سرپا
 آنها  هاي غير دولتي هستند و فعاليت ها يا گروه سازمان بهزيستي كشور و مراكزي كه متعلق به سازمان

 خدمات بهبودي بخش، نگهدارنده و يه موادمخدر و ارا ه دانش و آگاهي درباريقاي و ارتيگو براي پاسخ
اند تا ارتباط و درك بين والد و فرزند را اصالح بخشند و درخصوص  تعادلي بخش مراجعين است، آماده

  . ي كننديپيشگيري و درمان سوءمصرف موادمخدر مراجعين را هدايت و راهنما
  
  
  

  ,ري معتادان خود معرفيرش، درمان و پيگنشاني و تلفن مراكز پذي
  متعلق به سازمان بهزيستي سراسر كشور

  
  كد شهر   تلفنهشمار  نشاني  استان     

   ميدان جانبازان، جنب پمپ بنزين، مجتمع چمران-تبريز  آذزبايجان شرقي
 ميدن پاسدارن، اول خ پاسداران، مركز توانبخشي -اغهرم

  خواجه نصيرالدين طوسي 

327946  
221557  

0411  
0421  

  0441  2314115   3، شمارة 14 خيابان جانبازان، نبش كوچة -اروميه  آذربايجان غربي
تر از ميدان سرچشمه و بازار،   خ امام خميني،پايين-اردبيل  اردبيل

جنب سرپرستي بانك ملت، معاونت امور فرهنگي و 
  پيشگيري سازمان بهزيستي

  دارايي   خيابان با هنرشمالي، كوچة -شهر مشكين

234125-
456329  

  
24322  

0451  
  

045252  

 خيابان احمدآباد، ايستگاه پل بلند، پشت درمانگاه -اصفهان  اصفهان
  اعلمي هرندي،    مركز مشاوره خانواده

   خيابان نواب صفوي، ادارة بهزيستي كاشان -كاشان
  بهزيستي خميني شهر    ادارة-شهر خميني

290076  
  
3-42201  

30777  

0311  
  

03291  
0361  

 خيابان حافظ، چهارراه واسطي، ساختمان معاونت -ايالم  ايالم
  پيشگيري 

32682  0841  

آزاد، ابتداي خيابان حمزه، واحد   فلكة شهيد كريم-برازجان  بوشهر
  پذيرش و  پيگيري معتادان خود معرف

، روبروي مركز )س( بيمارستان فاطمه زهرا  فلكة-بوشهر
  پيش دانشگاهي، كوچة مهتاب

26499  
  
3-4547482  

077242  
  

077424  

تر از چهارراه  سرچشمه، مجتمع شهيد   پايين-تهران  تهران
  دوست ملت

 خ جشنواره، جنب هالل احمر، كوچة محمدي، -تهران
  مركز شهيد فاميلي

آباد، خيابان شهيد  آباد، بازار دوم، اول ياخچي  خ نازي-تهران
 شهيد  شهريور، مجتمع17تر از پارك  گودرزي، پايين

  ها خوئيني
   مجتمع خدمات بهزيستي شهيد صدوقي  -كرج

3905574  
  

7339383  
  

5015060  
  
  

25256-225042  

021  
  
021  
  
021  
  
  

0261  
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چهارمحال 
  وبختياري

 خيابان دكتر شريعتي، روبروي بيمارستان آيت اله -شهركرد
  كاشاني

60540  0381  

ساختمان  خيابان كوهسنگي، مقابل كارخانه زمرم، -مشهد  خراسان
  حوزه معاونت امور فرهنگي و پيشگيري

 خيابان طالقاني شرقي، خيابان فلسطين، ادارة -بجنورد
  بهزيستي بجنورد 

845300  
  

21908-2287  

0511  
  

0584  

  خوزستان
  

 ميدان طيب، ابتداي خيابان سياحي، جنب تعاوني -آبادان
15  

   ادارة بهزيستي دزفول-دزفول
ان شيخ بها جنوبي، نبش كارگر،  خيابان انقالب، خياب-اهواز

  جنب بهزيستي شهرستان اهواز

420653  
  

72-61171  
89901-89801  
79302  

0631  
  

0641  
0611  

  
 

  كد شهر  تلفن  هشمار  نشاني  استان

1  
 ميدان پانزده خرداد، جنب مزار شهدا، بهزيستي -زنجان  زنجان

  شهرستان زنجان
1- 542000  0241  

2  
  شريف واقفي، جنب صنايع دستي بلوار -سمنان  سمنان

 شهريور، مجتمع توانبخشي حضرت 17 خيابان -شاهرود
  هاي اجتماعي  ها و آسيب اكبر، دفتر پيشگيري از معلوليت علي

22059  
50013  

0231  
0273  

3  
سيستان و 

  بلوچستان
  كل تربيت بدني  خيابان فلسطين، جنب ادارة-زاهدان

  بهار ه بهزيستي شهرستان چا  ادارة-بهار چاه
   خيابان انقالب، جنب ادارة برق-سراوان

433261  
32216  
6000  

0541  
0545  

0548522  

4  
   كوي زهرا، ساختمان بهزيستي شيراز-شيراز  فارس

   ادارة بهزيستي آباده-آباده
   انتهاي خيابان مطهري-كازرون

بست، سمت   روبروي بهداري بن  كوي مطهري، كوچة-فيروزآباد
  ر حيدريچپ،    منزل حاج حيد

 خيابان عبرت، واحد پذيرش و پيگيري معتادان -جهرم
  خودمعرف

  )    ع( خيابان شهيد حامدي، روبروي مسجد امام هادي-داراب

760349  
21017  
31500  
23228  

  
21017  

  
23122  

071  
0751  
07262  
0731  
  

0791  
  

073262  

5  
ي  چهارراه پادگان، ابتداي خيابان فلسطين شرقي، انتها-قزوين  قزوين

بست دوم، ساختمان معاونت امور فرهنگي و  كوچة بن
  پيشگيري سازمان بهزيستي

 بهمن شمالي، واحد پذيرش و پيگيري 22 خ -تاكستان
  معتادان خود معرف   

3219  
  

5067  

0281  
  

02834  

6  
  0251  754992   بهاءالديني  خيابان آذر، ميدان شهيد محالتي،بلوار آيت اله-قم  قم

7  
 شمارة   چهارراه صفري، خيابان جامي، مركز مشاورة-سنندج  كردستان

  يك بهزيستي
  تر از بانك كشاورزي  بلوار كشاورز، پائين-سقز

38910  
  

36870  

  
0871  

8  
   خابان كارگر، جنب تاالر وصال، مركز بهزيستي نويد-كرمان  كرمان

بهزيستي   خيابان كمر بندي، جنب ادارة كشاورزي، ادارة-بم
  شهرستان بم

224977  
  

4448  

0341  
  

0344  
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اسدآبادي، سه راه زايشگاه كوثر،  الدين  بلوار سيدجمال-نسيرجا

  ادارة بهزيستي شهرستان سيرجان 
   ادارززه بهزيستي شهرستان راور-راور

   بهزيستي  جنب ميدان بسيج، ادراة-رفسنجان
   بهزيستي  خيابان شهيد خراساني، ادارة-زرند

  
5-3344  

  
4770  
24955  
2121  

  
0345  
  

0342372  
0391  

0342422  

9  
 خيابان صابوني، محل سابق بيمارستان شفا، واحد -كرمانشاه  كرمانشاه

  پذيرش و پيگيري معتادان خود معرف 
39700  0831  

10  
كهگيلويه و  

  بوير احمد
، جنب مركز توانبخشي شهيد 12 خيابان گلستان -ياسوج
  بخش فياض

  افربري  دوگنبدان، روبروي ترمينال مس-گچساران

20096  
  

3377  

0741  
  

07423  

11  
  0171  34544   بالل حبشي متري سرويس مجيد، جنب مدرسة  سي-گركان  گلستان

12  
 خيابان امام خميني، نرسيده به فلكة مصلي، جنب -رشت  گيالن

  قنادي پرديس، واحد پذيرش و پيگيري معتادان خود معرف
تمع اداري  غازيان، روبروي هنرستان صنعتي مج-بندر انزلي

  شهرستان انزلي
    9 خيابان شهيد رجايي، كوچة كارگر -الهيجان

660825  
  

35025  
  

228030  

0131  
  

0181  
  

0141  

13  
   خيابان شهدا، حافظ جنوبي، كوچة شهيد اميريان-بروجرد  لرستان

  ، غربي، نرسيده به ميدان شهرداري»ره« خايبان امام-اليگودرز
ي، باالتر از پل دارائي، شمارة  خيابان آيت اله كاشان-خرم آباد

103    

29814  
4575  

  
20404-20554  

0662  
0664  

  
0661  

14  
 خيابان امير مازندراني، خيابان شهبند، مركز -ساري  مازندران

  توانبخشي سلمان
 بهزيستي   بلوار امام رضا، كوچة وحدت، ادارة-تنكابن

  شهرستان تنكابن

64598  
24099  

0151  
01931  

15  
 خيابان دانشگاه، سازمان بهزيستي استان مركزي، طبقة -اراك  مركزي

  سوم
   كمربندي همدان، ميدان جانبازان، ادارة بهزيستي ساوه-ساوه

8-671004  
  

220500  

0861  
  

02554  

16  
   بلوار ناصر، خيابان وحدت-بندرعباس  هرمزگان

 بهزيستي   بلوار صيادان، نرسيده به ميدان صيادان، ادارة-قشم
   شهرستان قشم

14- 
  44991و39813
5089  

0761  
076352  

17  
 خيابان باباطاهر،ميدان فلسطين،روبروي پمپ بنزين، -همدان  همدان

  ششصد دستگاه، واحد پذيرش و پيگيري معتادان خود معرف 
429080  081  

18  
 ميدان آزادي، روبروي شهرداري يزد، معاونت امور -يزد  يزد

  فرهنگي و پيشگيري
  شهريور، روبروي ساختمان بهزيستي  17 خيابان -اردكان
 خيابان آيت اله سعيدي، تقاطع خيابان شهيد فاضلي، -ميبد

  واحد پذيرش و پيگيري معتادان خود معرف  

21300  
  

18-7224217  
2093  

0351  
  

0352  
035277  
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