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سخن ریاست دانشگاه آزاد اسالمی
کشور، نقش نهاد دانشگاه در فرایند پیشرفت  امروزه پیدایش مسائل پیچیده و چندوجهی در 
چند  مسائل  روزافزون  گسترش  و  انباشت  است.  کرده  مواجه  نوینی  چالش های  با  را  کشور 
حوزه ای پیچیده و مزمن شدن این مسائل در کشور، انتظار از نهاد دانشگاه و مسئولیت پذیری 
اجتماعی آن را افزایش داده و راه حل های نوینی را برای رفع این مسائل از آن مطالبه می کند. 
محیط زیست، انرژی، آب، فضای مجازی، سوانح و بالیای طبیعی، حمل و نقل و ارتباطات، 
مسائل منطقه ای، آسیب های اجتماعی، سالمت و... تنها نمونه هایی از مسائل حاد و پیچیده 
فعلی کشور هستند که حدود و ثغور این مسائل، با ظهور و افزوده شدن ابعاد جدید به آن ها، روز 
به روز در حال منبسط شدن و حتی فرارفتن از مرزهای ملی نیز هستند. ابعاد و پیچیدگی های 
که راه کارهای مرسوم حل مسئله، در مقابله با  انسانی و سیستمی این مسائل، باعث می شود 
کشور در این حوزه نشان می دهد، ابزارها و  که تجربیات  این چالش ها مؤثر نباشند. همانطور 
قابل  و  تنها مناسب مسائل ساده  و تک بعدِی سیاست گذاری،  بسته  روش های سلیقه ای، 
پیش بینی هستند و ظرفیت مواجهه با این مسائل ملی را ندارند. مداخله در این مسائل غالبًا در 

مقام معظم رهبری 

و  تحقیق  مساله  جمله  از  کارها،  همه 
علم، مدیریت سازمان یافته الزم دارد.
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مرزهای مشترک فعالیت دانشگاه ها، بنگاه ها، نهادهای اجتماعی و دولت ها صورت می گیرد. 
انگیزه ها، منافع، گفتمان ها، اجتماعات و روابط قدرت میان ذی نفعان و ذی ربطان مختلف 
این مسائل بر روند شکل گیری راه حل های آن ها تأثیر می گذارند. نقشی که دانشگاه ها در فرآیند 
حل این مسائل ایفا می کنند تأثیرگذاری بر توسعه ی سرمایه انسانی توانمند درحل مسائل، ایجاد 
اجتماعات حل مسأله و شکل دادن به گفتمان های مؤثر بر روند حل مسائل است. نهاد دانشگاه 
و اجتماعی  تعالی فردی  و  افزایش دانش  انسانی،  نیروی  تربیت  بر اساس سه رکن  کشور  در 
که حل مسائل و مشکالت واقعی  گرفته است. این در حالی است  گفتمان عمومی شکل  و 
که رکن چهارم دانشگاه است مورد توجه قرار نگرفته است و علیرغم توانمندی باالی  جامعه 
دانشگاه ها در تولید علم و فناوری، تنها بخش کوچکی از این توانمندی در راستای حل مسائل 
کشور به کار گرفته می شود. دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بزرگ ترین دانشگاه حضوری کشور نیز 
از این امر مستثنی نبوده و لزوم ایجاد تغییر و تحول در هماهنگی و همسویی با نیازها، مسائل و 
تحوالت جامعه در آن بیش از پیش احساس می شود. در واقع، امروزه این دانشگاه نمی تواند در 
فضای معلق و مجرد آموزشی و پژوهشی حرکت کند بلکه باید در یک فضای واقعی با نگاه به 
مسائل و مشکالت کشور ماموریت ها و راهبردهای آموزشی، پژوهشی و تولید و انتشار علم خود 

را بازمفهوم پردازی کند. 

در این رابطه، یکی از راهبردهای دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران به منظور کنشگری فعاالنه 
به  این دانشگاه  تبدیل  و  رویکرد حل مسئله  توسعه  با مسائل ملی پیچیده،  تر در مواجهه 
گر این تغییر در سازمان  یک سازمان حل مسئله و پاسخگو به نیازهای واقعی جامعه است. ا
دانشگاه رخ دهد می توان مأموریت ساخت درخت دانش در حوزه های مسائل پیچیده را در 
دانشگاه  طراحی و تهیه نمود و از این طریق مسائل پیچیده کشور را حل کرد. در این رویکرد به 
دلیل پیوند میان انجام پژوهش و حل مسئله، توجه به نظام پژوهش های دانشگاهی، به ویژه 
پژوهش های تحصیالت تکمیلی از اهمیت خاصی برخوردار می شود. این امر با توجه به تعداد 
قابل مالحظه اعضای هیئت علمی و دانشجویان و تنوع رشته های دوره های تحصیالت 
از  آن  جغرافیایی  خاص  موقعیت  همچنین  و  تهران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی 
اهمیت دو چندانی برای این دانشگاه نیز برخوردار می شود. این امر، وجود یک برنامه جامع و 
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منسجم برای راهبری و هدایت ظرفیت های پژوهشی این دانشگاه به سمت حل مسائل و رفع 
نیازهای جامعه را ضروری می سازد. البته، پژوهش با محوریت حل مسائل ملی از خصوصیاتی 
بیرونی،  محیطهای  از  تاثیرپذیری  بودن،  چندوجهی  و  پیچیدگی  مقیاسی،  بزرگ  همچون 
که باید از طریق شبکه ای از نخبگان علمی و  انسانمداری و تغییرات سریع برخوردار است 
پژوهشگران، در عرصه های مختلف اجتماعی به آن پرداخته شود. این امر لزوم ایجاد هسته ها 
و شبکه های پژوهشی بین رشته ای با حضور دانشمندان و پژوهشگران علوم مختلف و ایجاد 
کنشگران، ذی نفعان و ذی ربطان  تعامل و ارتباط سیستماتیک و ارگانیک میان آن ها با تمام 
مسائل ملی در قالب برنامه ها و پروژه های علمی مشترک را به منظور دستیابی به راه حل های 
سیستمی و شبکه ای گوشزد می نماید. در این راستا، برنامه پایش )پژوهش اثربخش یکپارچه 
شبکه ای(، با هدف رفع نواقص مربوط به پژوهش های تحصیالت تکمیلی دانشگاه و قرار 
دادن این ظرفیت عظیم در خدمت حل مسائل ملی کشور و ایجاد همگرایی و هم افزایی میان 
نتایج این پژوهش ها در سطح دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران طراحی و اجرا شده است 
کشور، نسبت به مدیریت و  که طی آن به منظور حل مسائل راهبردی، پیچیده و بین رشته ای 
راهبری اثربخش، یکپارچه و شبکه ای پژوهش های تحصیالت تکمیلی دانشگاه اقدام شده 
نظام پژوهش تحصیالت  کارکردهای  و  بازمهندسی ساختارها  برنامه ضمن  این  است. در 
تکمیلی دانشگاه و سازماندهی و برنامه ریزی هدفمند آن و همچنین شناسایی استعدادهای 
کشور  حل مسئله در دانشگاه و توانمندسازی آن ها، نسبت به شکست و تبدیل مسائل ملی 
کارشناسی ارشد و  به مسائل دانشگاهی و قرار دادن آن ها به عنوان موضوعات پایان نامه های 
دکتری اقدام می شود. با اجرای این برنامه انتظار می رود همگرایی و هم افزایی الزم در نتایج 
پژوهش های تحصیالت تکمیلی و ذخایر دانشی دانشگاه ایجاد شود و این ذخایر دانشی در 
گرفته شوند. همچنین،  کار  کشور به  جهت حل مسائل ملی و تولید محصوالت مورد نیاز 
در فرایند اجرای این برنامه، دانشگاه به محیطی برای شکل دادن تعامالت اجتماعی میان 
ذی  نفعان مؤثر در حل مسأله، اجتماعات حل مسأله، جستجو و پرورش استعداد مؤثر بر حل 
کشور تبدیل  مسائل و ایجاد فرصت برای ورود یا تزریق این استعدادها به بدنه حل مسأله 
خواهد شد که در آن، استعدادهای بالقوه حل مسائل اساسی کشور از رشته مختلف و مرتبط 
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با هر مسأله، اهالی صنعت، بازرگانان و سیاست گذاران و فعاالن اجتماعی و سایر ذی نفعان 
و ذی ربطان مرتبط با آن مسأله حضور به هم رسانده و با طراحی های نوآورانه پیرامون مسأله 
مورد نظر، به تعامل و گفتگو و برقراری ارتباط و تولید ایده ها می پردازند. در واقع، برنامه پایش، 
گرفتن فقدان یک برنامه و منظومه پژوهشی یکپارچه و منسجم در دانشگاه، قصد  با در نظر 
چالش های  و  حلمسائل  برای  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  پژوهش های  کردن  هدفمند 
با  کشور در حوزه های مختلف شامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  موجود در 
استفاده از موجودیت دانشگاه و پتانسیل اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت 
که با مدیریت ماموریتگرای  تکمیلی را دارد. با اجرای برنامه پایش این امیدواری وجود دارد 

تولید علم و هدفمند کردن پژوهش، تحولی در کارآمدی نظام علمی و اداره کشور پدید آورد.

محمدمهدی طهرانچی
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مقدمه
که بـه علل  که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی  اعتیاد یــک »بیماری اجتماعی« است 
گرایش »بیمار« توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه  بخش خواهد بود و فـــرد 
مـــعتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور می شود، اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین چالش های 
اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری 
و موجب رکود اجتماعی در زمینه  های مختلف می شود، همچنین ویــرانگری  های حاصل از آن 
زمینه ساز از هم گسیختگی خانواده و طالق، سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و 

اخالقی شده و بدین ترتیب سالمت جامعه را بطور جدی به مخاطره می اندازد. 
 متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزی به حدی است که حتی قشر متفکر 
و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است، اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ 
گاه به طور کامل ریشه  کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تالشی مخلصانه حداقل می توان آن 
را به کنترل در آورد .در گرایش به اعتیاد عوامل مختلفی شناسایی و مطرح شده اند. این عوامل 
هر چه باشند )که البته در مباحث مربوط به علت شناسی حائز اهمیت هستند.( سرچشمه 
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بسیاری مشکالت فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند. اعتیاد به سبب ویژگی های ذاتی خود، 
اغلب با سایر آسیبها همراه می شود و موجب هدر رفتن نیروهای ثمربخش جامعه می شود. 

از سوی دیگر مدیریت چالش اعتیادبه عنوان یک آسیب اجتماعی با دامنه وسیع تاثیر گذاری، 
نیازمند تغییرات اساسی اجتماعی است و الزم است تحوالتی کلی و برنامه ریزی های دقیقی 
گیرد و این تغییرات تنها با ارائه آموزشهای وسیع اجتماعی برای افراد  جهت رفع آنها صورت 
و خانواده ها و رفع عوامل بنیادی امکانپذیر نخواهد بود. اعتیاد چون اغلب با سایر آسیبهای 
اجتماعی در ارتباط نزدیک بوده و در بسیاری از موارد عامل ایجاد و بستر ساز چالش های 
اجتماعی دیگر نظیر ایدز، طالق، خودکشی و... می شود جامعه را دچار بحران شدید اجتماعی 
می کند. بنابراین مدیریت این چالش گسترده، به نوعی پیش گیری کننده از وقوع سایر چالش ها 
و مدیریت بحران اجتماعی می شود و حفظ سالمت جامعه را در سطح گسترده ممکن می سازد. 
لذا توجه به مدیریت چالش اعتیاد در تمام ابعاد،شناسایی زمینه های اعتیاد و عوامل جذب 
جوانان به سمت مصرف مواد مخدر، پیش گیری از اعتیاد، پذیرش اجتماعی معتادان در حال 
ترک توسط خانواده هایشان و جامعه، ایجاد اشتغال و محل درآمدزایی برای ایشان، باز گرداندن 
این افراد به دامان جامعه و فرهنگ سازی اعتماد مجدد جامعه به اینگونه افراد، تامین منافع 
حقوق معتادان در حال ترک و خانواده های ایشان، افزایش اعتماد به نفس معتادان در حال ترک 
و حمایت مادی و معنوی از ایشان و خانواده هایشان و طوالنی نمودن فواصل عود این بیماری، 
درمان دارو یی و بدون دارو به معتادان برای ترک؛ کمک می کند تا چالش اعتیاد به بحران بدل 
نشود و مانع ایجاد زمینه آسیب های دیگر اجتماعی شود و جامعه به سمت بازپروری سرمایه 
کند، متاسفانه در  کند و سالمت جامعه را حمایت و مدیریت  اجتماعی آسیب دیده حرکت 
مقوله ی اعتیاد تمام تک تک افراد جامعه ی سالم در معرض این خطر جدی قرار دارند و به نوعی 
کامل با  سالمت اجتماعی در تهدید جدی است. لذا در این طرح سعی شده است به طور 
استفاده از تمام ظرفیت علمی دانشگاه در عرصه پزشکی و تمامی رشته های دخیل در حوزه 
علوم انسانی برای مدیریت چالش اعتیاد برنامه ریزی و رهیافت تهیه گردد به نحویکه سالمت 
اجتماعی جامعه مورد لطمه قرار نگیرد ضمن اینکه خانواده معتادان و معتادان در حال ترک به 

جمعیت سالم جامعه بازگردند و از خطر تهدید مداوم اعتیاد تا جای ممکن کاسته شود.
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گرفته شده در نظام موضوعات مجموعه رشته های در نظر 

رشته جامعه شناسی،  رشته روانشناسی)بالینی - عمومی(، رشته پزشکی اجتماعی،رشته مشاوره، 
رشته مدیریت رسانه و ارتباطات، رشته مهندسی IT، رشته مدیریت فرهنگی - رشته فرهنگ 
و رسانه، رشته بهداشت جامعه، رشته پرستاری، رشته مدیریت ورزشی، رشته حسابداری و 
اقتصاد، رشته پرستاری ، رشته :حقوق، رشته بهداشت جامعه، رشته روانشناسی )بالینی - 
عمومی(، رشته معماری، رشته مدیریت فرهنگی، رشته مدیریت رسانه و ارتباطات، رشته 
جامعه شناسی، رشته جامعه شناسی، رشته روانشناسی)بالینی - عمومی(، رشته پزشکی 
اجتماعی، رشته مشاوره، رشته مدیریت، رسانه و ارتباطات، رشته مهندسی IT، رشته مدیریت 
و رسانه، رشته بهداشت جامعه، رشته پرستاری، رشته مدیریت  فرهنگی - رشته فرهنگ 

ورزشی، رشته داروسازی، رشته روانپزشکی، رشته حسابداری و اقتصاد



باهمکاری دانشگاه آزاد اسالمی
 واحدتهران غرب

 و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران
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راهنما:

 1- چالش اعتیاد
2- هدف غایی :

مدیریت معضل اعتیاد درجامعه ) جامعه عاری از اعتیاد(   

3- اهداف عینی : 
پیش گیری از اعتیاد در جامعه    
ک شده و در حال ترک    پذیرش اجتماعی معتادان پا
در     فواصل عود  نمودن  و غیر دارویی جدید در جهت طوالنی  از درمان های دارویی  استفاده 

بیماران معتاد) درمان بدون بازگشت(

4- راهبرد های متناظربا اهداف عینی: 
راهبرد1: مجموعه اقدامات پیش گیرانه از اعتیاد   
ک شده از اعتیاد    راهبرد2: مجموعه اقدامات پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک و بیماران پا
راهبرد3: تدوین مجموعه اقدامات طوالنی نمودن فواصل عود در بیماران معتاد) درمان بدون    

بازگشت(

5- منظومه های متناظر با راهبردها: 
منظومه 1: مجموعه موضوعات پیش گیرانه از اعتیاد   
منظومه 2: مجموعه موضوعات پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک و ترک کنندگان اعتیاد   
منظومه 3: مجموعه موضوعات طوالنی نمودن فواصل عود در بیماران معتاد )درمان بدون بازگشت(   

6- رهیافت های دانشگاهی موجود در تدوین منظومه 1 به ترتیب: 
رهیافت جامعه شناسی- 1
رهیافت روانشناسی- 2
رهیافت مشاوره- 3
رهیافت مدیریت رسانه و ارتباطات- 4
رهیافت مدیریت فرهنگی -فرهنگ و رسانه- 5
رهیافت معارف اسالمی- 6
رهیافت مدیریت ورزشی- 7
رهیافت مدیریت آموزشی- 8
رهیافت اقتصاد- 9
رهیافت پرستاری- 10
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رهیافت پزشکی اجتماعی- 11
رهیافت بهداشت جامعه- 12
13 -IT رهیافت مهندسی

7- رهیافت های دانشگاهی موجود در تدوین منظومه 2 به ترتیب:
رهیافت جامعه شناسی- 1
رهیافت روانشناسی - 2
رهیافت مدیریت رسانه و ارتباطات- 3
رهیافت مدیریت فرهنگی- 4
رهیافت معارف اسالمی- 5
رهیافت مدیریت آموزشی- 6
رهیافت اقتصاد- 7
رهیافت حقوق- 8
رهیافت پرستاری - 9
رهیافت بهداشت جامعه- 10
رهیافت معماری- 11

8- رهیافت های دانشگاهی موجود در تدوین منظومه 3 به ترتیب :
رهیافت جامعه شناسی- 1
 رهیافت روانشناسی- 2
رهیافت مشاوره- 3
رهیافت مدیریت رسانه و ارتباطات- 4
رهیافت مدیریت فرهنگی -فرهنگ و رسانه- 5
رهیافت معارف اسالمی- 6
رهیافت مدیریت ورزشی- 7
رهیافت اقتصاد- 8
رهیافت پرستاری- 9
رهیافت پزشکی اجتماعی- 10
بهداشت جامعه- 11
رهیافت داروسازی- 12
رهیافت پزشکی- 13
14 -IT رهیافت مهندسی
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منظومه 1: مجموعه موضوعات پیشگیرانه از اعتیاد

اعتیادچالش

مدیریت معضل اعتیاد درجامعه )جامعه عاری از اعتیاد(هدف غایی

پیش گیری از اعتیاد در جامعه هدف عینی

مجموعه اقدامات پیش گیرانه از اعتیاد راهبرد

مجموعه موضوعات پیش گیرانه از اعتیاد منظومه 

رهیافت جامعه شناسی

برنامه 1:تدوین پروتکل های پیش گیرانه از اعتیاد

اجتماعی شدن امر پیش گیری از اعتیادهدف 

روشهای نوین آموزشی در پیش گیری از اعتیاد موضوع 1

 قانون گریزی و کاهش تمایل به قانون پذیری مردم در پیش گیری از اعتیادموضوع 2

موضوع 3
مدیریت، برنامه ریزی و شناسایی روشهای آسان و ارزان جهت دهی به اوقات فراغت افراد 

جامعه در پیش گیری از اعتیاد

ترویج امید به زندگی و آینده نگری در میان آحاد جامعه در پیش گیری از اعتیادموضوع 4
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گاهی بخشی خانواده ها در پیش گیری از اعتیادموضوع 5 آ

برنامه 2: الگو برداری از روش های موفق اجتماعی سایر کشورها در پیش گیری از اعتیاد

بومی سازی روش های موفق اجتماعی پیش گیری از اعتیاد سایر کشورهاهدف

مطالعات تطبیقی پیش گیری از اعتیادموضوع 1

بومی سازی راهکارهای پیش گیرانه تجربیات موفق پیش گیری از اعتیاد سایر کشورهاموضوع 2

عوامل اجتماعی کاهش سن ابتالبه بیماری اعتیادموضوع 3

موضوع 4
مطالعه تطبیقی روش های بازتوانی افراد با سابقه اعتیاد در کشورهای با تجربیات موفق و 

الگو برداری از آنها در پیش گیری از اعتیاد 

عوامل اجتماعی ابتالء به بیماری اعتیاد در سنین مختلف در جهت پیش گیری از اعتیادموضوع 5

سالمت اجتماعی، کیفیت زندگی معتادان و خانواده هایشان و پیش گیری از اعتیاد در جامعه موضوع 6

رهیافت روانشناسی

برنامه1:مجموعه برنامه های پیش گیرانه از اعتیاد با رویکرد روانی - اجتماعی

 دالیل گرایش به اعتیادهدف

علل گرایش به اعتیاد موضوع 1

زمینه های وابستگی به اعتیاد و گرایش به اعتیادموضوع2

ویژگی های شخصیتی معتادان و گرایش به اعتیادموضوع3

 اعتیاد، شهرت، محبوبیت، برونگرائی و گرایش به اعتیادموضوع4

رفتارهای خطر پذیر در نوجوانان و گرایش به اعتیادموضوع5

وانلیسم در نوجوانان و جوانان و گرایش به اعتیادموضوع6

دوستان و شبکه های مجازی و گرایش به اعتیادموضوع7

سن شیوع اعتیاد و گرایش به اعتیاد در جوانانموضوع8

خیانت در خانواده ها و گرایش به اعتیادموضوع9

علل روانی گرایش به اعتیاد در جوانانموضوع10

علل روانی گرایش به اعتیاد در نوجوانانموضوع 11
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برنامه 2: تدوین برنامه های آموزشی مهارت های مانع درکاهش ابتال به اعتیاد

آموزش مهارت های روانی - اجتماعی پیش گیرانه از اعتیاد و شناسایی عوامل موثر در آنهدف 

آموزش معنویت و نگرش به استفاده از مواد اعتیاد آورموضوع1

آموزش مهارت های مانع گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان موضوع2

کنترل هیجان و خود کنترلی نوجوانان و جوانان و گرایش به مصرف مواد مخدرموضوع3

آموزش مهارت های ارتباطی اجتماعی و گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدرموضوع4

رهیافت مشاوره

گاهی بخشی به خانواده ها در پیش گیری از اعتیاد برنامه: آ

آموزش خانواده ها در پیش گیری از اعتیاد هدف 

سیستم های حمایتی در خانواده برای پیش گیری از جذب جوانان به اعتیادموضوع1

مشاوره نظام مند مهار هیجانات در خانواده و پیش گیری از اعتیادموضوع2

انسجام و همدلی خانواده و پیش گیری از اعتیادموضوع3

گذران اوقات فراغت جوانان در خانواده و پیش گیری از اعتیادموضوع4

رهیافت مدیریت رسانه و ارتباطات

برنامه: تدوین روشهای مدرن ارتباطی برای اقدام های پیش گیرانه از اعتیاد

رسانه ها و فضای مجازی و پیش گیری از اعتیاد هدف 

نقش رسانه ها در پیشگیری از اعتیاد موضوع1

فرهنگ سازی پیش گیری از اعتیاد و رسانه های اجتماعی موضوع2

الگوسازی ارتباطات اثر بخش و پیش گیرانه از اعتیاد موضوع3

آموزش سبک زندگی سالم از طریق رسانه هاموضوع4

شبکه های اجتماعی، سالمت خانواده و پیش گیری از اعتیادموضوع5

فیلم های آموزشی و اقدامات پیش گیرانه از اعتیادموضوع6

اصالح نگرش اجتماعی، رسانه ها و پیش گیری از اعتیادموضوع7
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رهیافت مدیریت فرهنگی - فرهنگ و رسانه

برنامه: مجموعه اقدامات فرهنگی پیش گیری از اعتیاد

فرهنگ سازی پیش گیری از اعتیاد هدف

مولفه های فرهنگی ) عرف، عادات، ارزش ها و رفتارها (و پیش گیری از اعتیادموضوع1

پیش گیری از اعتیاد و عوامل فرهنگی جذب زنان جامعه به اعتیاد موضوع2

پیش گیری از اعتیاد و عوامل فرهنگی جذب مردان جامعه به اعتیادموضوع3

زمینه های فکری و فرهنگی پیش گیری از اعتیادموضوع4

فرهنگ سازی سبک زندگی سالم و اقدامات پیش گیرانه از اعتیادموضوع5

ارتباط پایگاه اجتماعی و فرهنگی و پیش گیری از اعتیادموضوع6

رسانه ها و فرهنگ سازی پیش گیرانه از اعتیادموضوع7

رهیافت معارف اسالمی

برنامه: شناسایی و اجرای برنامه های اسالمی و قرآنی پیش گیرانه از اعتیاد

بهره مندی از آموزه های اسالم و قرآن در پیش گیری های فردی و گروهی از اعتیاد هدف

آموزه های دینی موثر بر پیش گیری از اعتیاد موضوع1

رهیافت های اسالمی رشد عزت نفس و اعتماد به نفس جوانان و پیش گیری از اعتیادموضوع2

سیاستهای دینی، مذهبی و قرآنی در دانشگاه ها و مدارس و پیش گیری از اعتیادموضوع3

موضوع4
مقایسه تطبیقی برنامه های پیش گیرانه از اعتیاد مبتنی بر آموزه های اسالمی کشورهای 

اسالمی و ایران

موضوع5
مقایسه تطبیقی برنامه های پیش گیرانه از اعتیاد مبتنی بر آموزه های اسالمی و آموزه های 

سایر ادیان 

رهیافت مدیریت ورزشی

برنامه: شناسایی برنامه های ورزشی پیش گیرانه از اعتیاد

استفاده از ورزش در پیش گیری از اعتیاد هدف

ورزشهای همگانی موثر بر پیش گیری از اعتیاد موضوع1
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ورزش، عزت نفس و اعتماد به نفس جوانان و پیش گیری از اعتیادموضوع2

سیاست های ورزشی دانشگاه ها و مدارس و پیش گیری از اعتیادموضوع3

مقایسه سالمت روان ورزشکاران و غیر ورزشکاران در گرایش به اعتیادموضوع4

داروهای نیروزای ورزشی و اعتیاد موضوع5

سرانه ورزشی در دانشگاه ها و پیش گیری از اعتیادموضوع6

رهیافت مدیریت آموزشی

برنامه: شناسایی برنامه های آموزشی پیش گیرانه از اعتیاد

نقش آموزش در پیش گیری از اعتیاد هدف

آموزشهای همگانی و پیش گیری از اعتیاد موضوع1

آموزش، عزت نفس و اعتماد به نفس جوانان و پیش گیری از اعتیادموضوع2

تنوع آموزش در دانشگاه ها و مدارس و پیش گیری از اعتیادموضوع3

کتورهای سالمت روان آموزش دیدگان و غیر آموزش دیدگان در گرایش به اعتیادموضوع4 مقایسه فا

سرانه آموزشی دانشگاه و پیش گیری از اعتیادموضوع5

رهیافت اقتصاد

برنامه : اقدامات مالی پیشگیرانه از اعتیاد

سرمایه گذاری پیش گیرانه در بحث اعتیاد هدف

 تطبیق هزینه های انواع آموزش و سرگرمی در مقایسه با نرخ کاهش اعتیاد در جامعه موضوع1

برنامه ریزی، بودجه ریزی و فرهنگ سازی فعالیت های مانع از اعتیاد موضوع2

مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی و پیشگیری از اعتیادموضوع3

موضوع4
اجرای اقدامات پیشگیرانه  از اعتیاد دستگاه های کشور و بودجه  های تخصیص یافته به 

پیشگیری از اعتیاد

 تزریق بودجه های رفاهی، ورزش و سالمت و روند شیوع اعتیادموضوع5

امکان سنجی وضع قوانین مالی و مالیاتی حمایتی برای خانواده های مبتال به اعتیادموضوع6

فرهنگ سازی مدیریت مالی خانواده های ایرانی و پیشگیری از اعتیادموضوع7
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ارزشیابی مالی دهك های خانوار در جامعه ایران و اثر آن بر شیوع اعتیاد موضوع8

 تسهیم هزینه مالی سالمت روانی - اجتماعی خانوارهای ایرانی و پیشگیری از اعتیادموضوع9

امکان سنجی نظام آموزشی درراستای آموزش حسابداری خانواده و پیشگیری از اعتیادموضوع10

رهیافت پرستاری

برنامه: شیوع و بروز همه گیر شناسی اختالالت سوء مصرف مواد

پیش گیری از اعتیاد به کمک پرستاران هدف

روش های جامع پرستاری در پیش گیری از اعتیادموضوع1

کید بر کاهش ریسک در پیش گیری از اعتیادموضوع2 اصول پیش گیری از سوء مصرف مواد با تا

راههای پیش گیری از اعتیاد از دید معتادان موضوع3

کنترل خشم و هیجان و پیش گیری از اعتیاد موضوع4

رهیافت پزشکی اجتماعی

برنامه:پیش گیری ا ز اعتیاد در گروه های پر خطر

گروه های پر خطر و پیش گیری از اعتیاد هدف

عوامل خطر و اولویت بندی آن و پیش گیری از اعتیادموضوع1

گروه های پر خطر و در معرض خطر و پیش گیری از اعتیادموضوع2

مداخالت موثر در پیش گیری از اعتیادموضوع3

مداخالت موثر در کنترل اعتیادموضوع 4

رهیافت بهداشت جامعه

برنامه: مدیریت بهداشت جامعه در امر پیش گیری از اعتیاد

مراقبت های بهداشتی جامعه و پیش گیری از اعتیادهدف

اقدامات بهداشتی خانواده و پیش گیری از اعتیاد موضوع1

تشخیص زودرس اعتیاد و پیش گیری گسترده از گرایش به اعتیادموضوع2

 پیش گیری از ایدز در معتادانموضوع3
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اقدامات حمایتی خانواده و پیش گیری از اعتیادموضوع 4

IT رهیافت مهندسی

گاهی بخشی پیش گیرانه از اعتیاد برنامه:تهیه نرم افزارهای تلفن همراه برای آ

تولید نرم افزارهای ارتباطی برای پیش گیری از اعتیاد هدف 

موضوع1
تهیه اپلیکیشن های تعاملی و تبادلی تلفن همراه برای ارتباط جامعه در پیش گیری از 

اعتیاد 

گاهی بخشی جامعه در پیش گیری از اعتیادموضوع2 تهیه کتب الکترونیک مولتی مدیا برای آ

تهیه اپلیکیشن های کنترل و نظارت رفتار جوانان توسط والدینموضوع3

گاهی بخشی پیش گیری از اعتیاد در جامعه جوان موضوع4 تهیه بازی های کامپیوتری در راستای آ
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منظومه 2: مجموعه موضوعات پذیرش اجتماعی 
ک شدگان از اعتیاد معتادان در حال ترک و پا

اعتیادچالش

مدیریت معضل اعتیاد در جامعه ) جامعه عاری از اعتیاد(هدف غایی

ک شده و در حال ترکهدف عینی پذیرش اجتماعی معتادان پا

راهبرد
ک  مجموعه اقدامات پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک و بیماران پا

شده از اعتیاد

منظومه 
ک  مجموعه موضوعات پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک و پا

شدگان از اعتیاد 

رهیافت جامعه شناسی

برنامه : برنامه ریزی اصالح و تقویت سرمایه فرهنگی - اجتماعی معتادان در حال ترک

 روش های تقویت سرمایه فرهنگی - اجتماعی معتادان و خانواده ایشانهدف

اصالح سبک زندگی معتادان در حال ترک موضوع1

اصالح نگرش جامعه نسبت به بیماران معتاد و پذیرش اجتماعی ایشان موضوع2

اعتماد مجدد خانواده و جامعه به معتادان ترک داده شده و در حال ترکموضوع3
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رهیافت روانشناسی 

ک شدگان از اعتیاد برنامه1:تدوین برنامه مدیریت بحران در خانواده های معتادان در حال ترک و پا

ک شدگان از اعتیاد هدف  مدیریت بحران در خانواده معتادان درحال ترک و پا

ک شده از اعتیادموضوع1 حمایت خانواده ها از معتادان در حال ترک و پا

عوارض داروهای ترک اعتیاد و پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک موضوع2

موضوع3
ئم و نشانه های مصرف مجدد مواد مخدر و مدیریت بحران در خانواده معتادان در  عال

حال ترک 

رهیافت مدیریت رسانه و علوم ارتباطات اجتماعی

ک  برنامه1: تدوین مدل های ارتباطی پزشک- پرستار- بیمار و خانواده برای معتادان در حال ترک و پا
شدگان از اعتیاد

هدف 
 روش های ارتباطات اثربخش معتادان در حال ترک با کلیه عوامل دخیل در فرایند ترک 

اعتیاد 

کز ترک اعتیادموضوع1 مدل های مطلوب ارتباطات بیماران در حال ترک در مرا

گاهی بخشی ارتباطات سالم با بیماران در حال ترک به کمک رسانه ها موضوع2 آ

تبیین مدل های ارتباطی موثر کادر درمان و معتادان در حال ترک در فرایند ترک اعتیادموضوع3

ک شدگان از اعتیاد برنامه 2: استفاده از رسانه ها در پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک و پا

هدف 
ک  استفاده از رسانه ها در اصالح فرهنگ پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک و پا

شدگان از اعتیاد 

ک شده از اعتیاد موضوع1 رسانه ها و فرهنگ سازی حمایت از معتادان در حال ترک و پا

ک شدگان از اعتیادموضوع2 رسانه ها و اصالح روابط خانواده با معتادان در حال ترک و پا

رهیافت مدیریت فرهنگی

برنامه:تدوین نظام نامه اخالقی و انسانی مراقبت از معتادان در حال ترک و خانواده های ایشان

ک شدگان از اعتیادهدف  فرهنگ سازی رفتار ارزشی و اخالقی با معتادان در حال ترک و پا

اصول ارزشی، اخالقی - اسالمی رفتار با معتادان در حال ترک در مراکز ترک اعتیاد و در خانواده موضوع1
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کز ترک اعتیاد، معتادان در حال ترک موضوع2 تصمیم گیری بر پایه اخالق اسالمی، مرا

ک شده از اعتیادموضوع3 فرهنگ سازی رعایت حریم خصوصی و رازداری بیماران در حال ترک و پا

ک شده از اعتیادموضوع4 فرهنگ سازی پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک و پا

رهیافت معارف اسالمی

برنامه: بهره برداری از آموزه های اسالمی و دینی در مراقبت از معتادان در حال ترک و خانواده های ایشان

ک شدگان از اعتیادهدف  فرهنگ سازی رفتار اسالمی با معتادان در حال ترک و پا

آموزه های اسالمی و رفتار با معتادان در حال ترک در خانواده موضوع1

ک شده و آموزه های اسالمی و دینیموضوع2 رازداری و حریف خصوصی بیماران در حال ترک و پا

ک شده از اعتیاد مبتنی بر اصول اسالمی موضوع3 پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک و پا

رهیافت اقتصاد

ک شده از اعتیاد برنامه :شاخص سازی مالی در پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک و پا

هدف
تدوین شاخص های مالی در مجموعه اقدامات پذیرش اجتماعی معتادان در حال ترک 

ک شدگان از اعتیاد و پا

شاخصهای حمایت مالی از خانواده های معتادان در حال ترك یا پاك شده از اعتیادموضوع1

کز ترك اعتیاد موضوع2 سنجش عملکرد مالی و عملیاتی مرا

موضوع3
حمایتهای مالی و بودجه ریزی های دولت برای خانواده های معتادان در حال ترك یا پاك 

شده از اعتیاد 

بهای تمام شده بیمار پاك شده از اعتیاد و پذیرش اجتماعی آنموضوع4

موضوع5
سبك های صحیح مدیریت مالی، خانواده های ایرانی دارای معتاد در حال ترك یا پاك 

شده از اعتیاد

موضوع6
 ایجاد نظام آموزشی مدیریت حسابداری و مالی ویژه ی بیماران معتاد در حال ترك یا پاك 

شده از اعتیاد

 اصالح نظام اقتصادی در ایران و روند درمان معتادان در حال ترك و پاك شده از اعتیادموضوع7
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رهیافت حقوق

برنامه: تدوین نظام حقوقی کارآمد برای حمایت قانونی و حقوقی از معتادان و رسیدگی به شکایات آنها

ک شدگان از اعتیادهدف  حمایت های حقوقی از معتادان در حال ترک و پا

موضوع1
ک  راههای رسیدگی و اثبات خطای خدمات سالمت به معتادان در حال ترک و پا

شدگان از اعتیاد

کز ترک اعتیاد موضوع2 حمایت از حقوق معتادان و سیاست گذاری برای مرا

موضوع3
کز ترک اعتیاد در مقابل معتادان در حال ترک و خانواده های  مسئولیت های حقوقی مرا

ایشان

موضوع4
ک  کز اشتغال و کاریابی در قبال معتادان در حال ترک و پا مسئولیت های حقوقی مرا

شدگان از اعتیاد جویای کار

موضوع5
قوانین موثر بر سالمت معتادان ترک داده شده و امکان سنجی آن قوانین بر حمایت از 

بیماران معتاد 

کز ترک اعتیاد در قبال معتادان در حال ترکموضوع6 مسئولیت های کیفری مرا

کز ترک اعتیاد ؛ نحوه فعالیت و عملکرد آنهاموضوع7 مقررات و نظام نظارتی بر مرا

کز ترک اعتیادموضوع8 مقررات حقوقی مربوط به اعطای مجوز به مرا

وظایف و تکالیف دولت در حمایت از حقوق معتادان در پرتو قانون اساسیموضوع9

بررسی چارچوب های و ضوابط رعایت حقوق معتادان در روند ترک اعتیادموضوع10

رهیافت پرستاری

ک شده از اعتیاد برنامه:مراقبت های روانی - اجتماعی پرستاران از معتادان در حال ترک و پا

پرستاری، مراقبت از معتادان در حال ترک و پذیرش اجتماعی ایشانهدف 

ک شدگان از اعتیادموضوع1 پرستاری و روش های مراقبت از معتادان در حال ترک و پا

موضوع2
پرستاری و روش های توانبخشی گروهی ) فعالیت های ورزشی، تفریحی، جلسات 

ک شدگان از اعتیاد هفتگی و...( معتادان در حال ترک و پا

پرستاری و برنامه های حفاظتی و جامع متمرکز بر حمایت از معتادان در حال ترک موضوع3

پرستاری و مداخالت غیر بیولوژیک )شناختی- رفتاری و هیجانی ( در معتادان در حال ترکموضوع4
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پرستاری و پیشرفت در مراحل درمان در معتادان در حال ترکموضوع5

پرستاری و برنامه های جامع کار درمانی برای معتادان در حال ترکموضوع6

آموزش ضمن خدمت و بازآموزی مراقبین کمپ های ترک اعتیادموضوع7

ک شدگان از اعتیاد موضوع8 پرستاری و رفتارهای پرخطر در معتادان در حال ترک و پا

موضوع9
روش های رازداری و رعایت حریم خصوصی معتادان در حال ترک و پرستاران کمپ های 

ترک اعتیاد

پرستاری و عدم مصرف مجدد مواد مخدر در معتادان درحال ترکموضوع10

رهیافت بهداشت جامعه

برنامه1:تدوین برنامه ارائه خدمات سالمت به معتادان در حال ترک و ترک داده شده

رصد و پایش اراته خدمات سالمت به معتادان در حال ترک هدف

ارتقاء و ایمن سازی کمپ های ترک اعتیاد و ارائه خدمات سالمتموضوع1

موضوع2
تخصیص منابع در ارائه خدمات سالمت به متعادان در حال ترک در کمپ های ترک 

اعتیاد

کیفیت ارائه خدمات سالمت به معتادان در حال ترکموضوع3

ساماندهی موسسات خدمات سالمت در نظام ارائه خدمات موضوع4

برنامه 2: شناسایی عوامل تهدید کننده ترک اعتیاد معتادان

کنترل و بررسی عوامل تهدید کننده ترک اعتیاد معتادان هدف

ک شده از اعتیادموضوع1 عوامل تهدید کننده انسجام خانواده معتادان در حال ترک معتادان پا

ک شده از اعتیاد موضوع2 عوامل تهدید کننده اقتصادی معتادان و معتادان پا

برنامه 2: تدوین برنامه های پذیرش و حمایت از معتادان در خانواده ها   

پذیرش و حمایت از معتادان در حال ترک توسط خانواده های ایشانهدف

روش های حمایت و پذیرش معتادان در خانواده موضوع1

روش های گروه درمانی معتادان در حال ترک برای پذیرش خانواده های ایشان موضوع2
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موضوع3
تدوین برنامه های استفاده از تجارب معتادان درمان شده در پذیرش و حمایت از 

معتادان در حال ترک 

کز ترک اعتیاد موضوع4 فرصت استفاده از تجارب شغلی معتادان در مرا

فرصت های شغلی برای معتادان درمان شده در مراکز شغلیموضوع5

کز ترک اعتیادموضوع6 اشتغال به کار معتادان در مراکز تحت نظر مرا

کز ترک اعتیادموضوع7 ک شده از اعتیاد در مرا ارزیابی و کنترل رفتاری و اخالقی بیماران پا

رهیافت معماری

برنامه: طراحی و تجهیز کمپها و بخش های نگهداری معتادان

طراحی اصولی کمپ های ترک و نگهداری از معتادان در حال ترک از نظر معماری هدف 

طراحی کمپ های ترک اعتیاد با رعایت اصول ایمنی ساختمان های خاصموضوع1

کز ترک اعتیادموضوع2 طراحی کمپ های شغلی معتادان در محل مرا
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منظومه 3: مجموعه موضوعات طوالنی نمودن فواصل 
عود در بیماران معتاد )درمان بدون بازگشت(

اعتیادچالش

مدیریت معضل اعتیاد در جامعه ) جامعه عاری از اعتیاد(هدف غایی

طوالنی نمودن فواصل عود در بیماران معتاد) درمان بدون بازگشت(هدف عینی

راهبرد
تدوین مجموعه اقدامات طوالنی نمودن فواصل عود در بیماران معتاد) درمان 

بدون بازگشت(

منظومه 
مجموعه موضوعات طوالنی نمودن فواصل عود در بیماران معتاد ) درمان 

بدون بازگشت(

رهیافت جامعه شناسی

ک شدگان از اعتیاد برنامه 1:تدوین پروتکل های اجتماعی درمان بدون بازگشت در پا

هدف 
ک شدگان از مصرف مواد  عوامل اجتماعی دخیل در عدم بازگشت مجدد به اعتیاد در پا

مخدر

عوامل اجتماعی موثر بر طوالنی نمودن فواصل عود در بیماران معتادموضوع1

معنویت در جامعه و عدم بازگشت به اعتیادموضوع2
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ک شدگان از اعتیادموضوع3 اصالح و مدیریت نگرش جامعه به پا

ک شده از اعتیادموضوع4 فشارهای اجتماعی و بازگشت به اعتیاد در معتادان پا

ک شده از اعتیادموضوع5 دانش و بینش خانواده ها در رفتار با معتادان پا

موضوع6
ک شده و بازگشت مجدد ایشان  زمینه های متنوع موثر بر تداوم اعتیاد در میان معتادان پا

به اعتیاد

موضوع7
ک شده از   فضاهای شهری بی دفاع و کارکرد آنها در شیوع و بازگشت مجدد معتادان پا

اعتیاد به مصرف مجدد مواد مخدر

خانواده و ترک معتادان و عدم بازگشت ایشان به اعتیاد مجددموضوع8

برنامه 2: الگو برداری از روش های موفق اجتماعی سایر کشورها در عدم بازگشت به مصرف مجدد مواد 
ک شده مخدر در معتادان پا

الگوهای موفق عدم بازگشت به مصرف مجدد مواد مخدر در معتادان پاک شده سایر کشورهاهدف

ک شدهموضوع1 مطالعات تطبیقی عدم بازگشت به مصرف مجدد مواد مخدر در معتادان پا

موضوع2
الگو سازی راهکارهای اجتماعی موفق سایر کشورها در عدم بازگشت به مصرف مجدد 

ک شده و بومی سازی آن مواد مخدر در معتادان پا

 عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در کاهش بازگشت معتادان به مصرف مجدد مواد مخدرموضوع3

موضوع4
مطالعه تطبیقی روش های بازتوانی افراد با سابقه اعتیاد در کشورهای با سابقه تجربیاتی 

موفق و الگو برداری از آن 

ک شده موضوع5 عوامل اجتماعی جلوگیری از ابتال مجدد به بیماری اعتیاد در افراد معتاد پا

ک شدهموضوع6 سرمایه اجتماعی، خانواده های معتادان و معتادان پا

تاب آوری و حمایت جامعه در ترک اعتیاد معتادان موضوع7

تاب آوری و حمایت خانواده معتادان در ترک اعتیاد و مراقبت های پس از آنموضوع8

رهیافت روانشناسی

برنامه 1:مجموعه برنامه های طوالنی نمودن دوران عود اعتیاد با رویکرد روانی - اجتماعی

ک شدگان از مصرف مواد هدف تالش برای تثبیت نمودن دوران ترک اعتیاد در پا

روشهای درمان غیر دارویی اعتیادموضوع1
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ک شدگان از اعتیاد در طوالنی نمودن دوران عودموضوع2 تی مراقبت از پا روشهای مداخال

موضوع3
ک شده از اعتیاد در زمینه عدم بازگشت به  توانمندسازی معتادان در حال ترک و پا

مصرف مجدد مواد مخدر

ک شدگان از اعتیاد و معتادان درحال ترک در مقایسه با معتادانموضوع4 روان کاوی پا

برنامه 2: تدوین برنامه آموزش مهارت های مانع دربازگشت مجدد به مصرف مواد مخدر

ک شدگان از اعتیاد در عدم بازگشت به مصرف مجدد مواد مخدرهدف  مهارت آموزی پا

عوامل روانی موثر در کاهش سن ابتال به اعتیادموضوع1

ک شدگان از اعتیاد و خانواده های ایشانموضوع2 اثرات جسمی - روانی اعتیاد، پا

ک شدگان از اعتیادموضوع3 آموزش روشهای خود کنترلی در برابر اعتیاد مجدد به پا

ک شدگان از اعتیادموضوع4 کنترل هیجانات و پا

 مراقبه) مدیتیشن( و عدم بازگشت به اعتیاد مجددموضوع5

رهیافت مشاوره

ک شدگان در ممانعت از اعتیاد مجدد گاهی بخشی به جامعه درچگونگی حمایت از پا برنامه: آ

ک شدگان از مصرف مواد هدف  گاهی بخشی به خانواده ها درچگونگی حمایت از پا آ

مشاوره های پیش از ازدواج برای خانواده و کسانی که ترک اعتیاد داشته اند موضوع1

ک شده موضوع2 آموزش حمایت های خانوادگی از معتادان پا

ک شده در خانوادهموضوع3 مشاوره نظام مند مهار هیجانات معتادان پا

ک شدگان به اعتیاد مجددموضوع4 سیستم های حمایتی در خانواده برای عدم بازگشت مجدد پا

ک شدگان از اعتیادموضوع5 مشاوره گروهی در عدم بازگشت مجدد به اعتیاد در پا

استفاده از معتادان پاك شده در مشاوره های گروهیموضوع6

رهیافت مدیریت رسانه و ارتباطات

ک شده برنامه: تدوین روشهای مدرن ارتباطی برای مدیریت عدم بازگشت مجدد به اعتیاددر معتادان پا

هدف 

ک شدگانموضوع1 استفاده از رسانه ها در اقدامات پیش گیرانه از اعتیاد مجدد پا
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ک شدگان از اعتیاد به کمک رسانه های اجتماعی موضوع2 فرهنگ سازی حمایت از پا

موضوع3
ک شده و سیستم درمانی مانع از بازگشت  الگوسازی ارتباطات اثر بخش خانواده، معتاد پا

مجدد به اعتیاد

ک شدگان از اعتیاد از طریق رسانه هاموضوع4 آموزش سبک زندگی سالم برای پا

شبکه های اجتماعی و سالمت خانواده معتادان پس از ترکموضوع5

موضوع6
ک  استفاده از فضای مجازی در کنترل و پی گیری مراقبت های بیماران در حال ترک و پا

شدگان از اعتیاد

رهیافت مدیریت فرهنگی -فرهنگ و رسانه

ک شدگان به مصرف مواد مخدر برنامه: فرهنگ سازی امر پیش گیری از اعتیاد مجدد پا

ک شدگان به مصرف مواد مخدرهدف پیش گیری از اعتیاد مجدد پا

موضوع1
مولفه های فرهنگی ) عرف، عادات، ارزش ها و رفتارها (زمینه ساز در امر پیش گیری از 

اعتیاد مجدد

ک شدگان از مصرف مواد مخدرموضوع2 فرهنگ سازی اعتماد مجدد به پا

ک شدگان از مصرف مواد مخدر در سطح خانواده و جامعه موضوع3 زمینه سازی خودباوری پا

ک شده در خانواده ها پس از ترکموضوع4 مطالعه زمینه های فکری و فرهنگی پذیرش معتادان پا

ک شدگان از اعتیادموضوع5 فرهنگ سازی سبک زندگی سالم پا

رهیافت معارف اسالمی

ک شدگان به مصرف مواد مخدرمبتنی بر آموزه های اسالمی برنامه: پیش گیری از اعتیاد مجدد پا

ک شدگان به مصرف مواد مخدر مبتنی بر آموزه های دینیهدف پیش گیری از اعتیاد مجدد پا

موضوع1
ک شدگان از اعتیاد در  آموزه های دینی زمینه ساز در امر پیش گیری از اعتیاد مجدد پا

خانواده و جامعه

ک شدگان از مصرف مواد مخدر در جامعه و خانوادهموضوع2 الگوهای اسالمی و رفتار با پا

موضوع3
ک شدگان از مصرف مواد مخدر در سطح خانواده و جامعه  زمینه سازی خودباوری پا

باتکیه بر آیات قرآن

ک شدگان از اعتیاد موضوع4  قرآن و اعتماد آفرینی در خانواده های پا
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سبک زندگی قرآنی پس از ترک اعتیاد موضوع5

رهیافت مدیریت ورزشی

برنامه 1: شناسایی برنامه های ورزشی مانع از بازگشت به اعتیاد مجدد

ممانعت از بازگشت به اعتیاد به کمک ورزشهدف

موضوع1
ک شده از  شناسایی ورزشهای همگانی موثر بر طوالنی نمودن عود اعتیاد در معتادان پا

اعتیاد

موضوع2
ک شده از اعتیاد و معتادان  مطالعه تاثیر ورزش در عزت نفس و اعتماد به نفس معتادان پا

در حال ترک

 بررسی میزان اثر گذاری حرکات ورزشی بر ممانعت از گرایش مجدد به اعتیادموضوع3

بکارگیری مراقبه) مدیتیشن( و یوگا مانع در بازگشت به اعتیادموضوع4

رهیافت اقتصاد

ک شدگان از اعتیاد  برنامه:ارزشیابی مالی نظام های حمایتی از پا

ک شدگان از اعتیادهدف حمایت های مالی از پا

ارزشیابی مالی نظامهای حمایتی و بهداشتی خانواده های معتادان پاك شدگان از اعتیاد موضوع1

ارزشیابی مالی و تطبیقی تولید داروهای درمان اعتیاد با اثر بخشی آن در جامعهموضوع2

امکان سنجی حمایتهای مالی و اقتصادی مستمر به خانواده های معتادان پاك شدهموضوع3

رهیافت پرستاری

ک شدگان از اعتیاد برنامه: تدوین برنامه های حمایتی و مراقبتی پرستاران از معتادان در حال ترک و پا

ک شدگان از اعتیاد هدف استفاده حداکثری از روش های مراقبتی و حمایتی پرستاری از پا

ک شدگان از اعتیادموضوع1 پرستاری روش های جامع مراقبت و حمایت از پا

کز ترک اعتیادموضوع2 تربیت پرستاران خاص ویژه مرا

ک شده در ممانعت از مصرف مجدد مواد مخدرموضوع3 پرستاری و خودمراقبتی معتادان پا

داروها، عوارض دارویی و انواع مداخالت پرستاران در ترک اعتیادموضوع4

پرستاری و مسمومیت های دارویی در ترک اعتیادموضوع5
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ک شدگان از اعتیاد و مراقبت های پس از ترک اعتیادموضوع6 پرستاری، خانواده های پا

رهیافت پزشکی اجتماعی

ک شدگان از اعتیاد برنامه:طوالنی نمودن دوران عود درپا

ترک موفق و طوالنی مدت اعتیاد هدف

فعال کردن کلینیک های mmt در درمان دارویی معتادانموضوع1

فعال کردن کلینیک های بایو فیدبک در درمان دارویی معتادانموضوع2

تقویت حمایت های اجتماعی مددکاران مستقر در مراکز ترک اعتیاد از معتادان در حال ترکموضوع3

ک شدگان از اعتیادموضوع4 شغل یابی پا

ک شدگان از اعتیاد و شیوه های جذب اثربخش ایشان به بازار کارموضوع5 مهارت افزایی پا

رهیافت بهداشت جامعه

ک شدگان از اعتیاد و معتادان در حال ترک برنامه: شناسایی نیازهای بهداشتی جامعه در امر مراقبت از پا

ک شده و در حال ترکهدف افزایش حمایت خردمندانه جامعه از معتادان پا

ک شدگان از اعتیاد موضوع1 اقدامات حمایتی و بهداشتی خانواده از پا

اثربخشی نظام خدمات دارویی و غیر دارویی در ترک معتادان موضوع2

غربالگری معتادان از نظر بیماریهای عفونی و واگیر دار ) هپاتیت b,c و ایدز(موضوع3

موانع دسترسی به داروهای ترک اعتیاد موضوع4

شناسایی روشهای درمان غیر دارویی اعتیاد موضوع5

ک شدگان از اعتیادموضوع6 چالش های تبعیض آمیز در درمان معتادان پا

رهیافت داروسازی

ک شدگان از اعتیاد برنامه: درمان دارویی و طوالنی نمودن دوران عود در پا

درمان دارویی معتادان در حال ترکهدف

ک شدگان از اعتیاد موضوع1 نقش داروها در طوالنی نمودن دوران عود مجدد پا

انواع تداخالت دارویی در درمان اعتیاد موضوع2
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دسترسی معتادان به انواع مداخالت دارویی برای درمان اعتیاد موضوع3

انواع مداخالت دارویی در کاهش تاثیرات روانی ترک اعتیادموضوع4

موضوع5
تعیین اعتبار آزمایش های اعتیاد ) قبل از ازدواج، بدو خدمت، متقاضیان جواز کسب؛ 

تست های غیر مترقبه و..(

اثربخشی درمان دارویی در انواع مختلف سوء مصرف موادموضوع6

ترکیبات شیمیایی موجود در داروهای گیاهی ترک اعتیاد موضوع7

موضوع8
طراحی و اعتبار سنجی انواع کیت های تشخیصی مصرف همزمان چندین ماده مخدر 

و محرک

موضوع9
سنتز ترکیبات جدید جهت کنترل اعتیاد در مدل های حیوانات آزمایشگاهی و روش های 

بسط انسانی آن

نقش روش های غیر دارویی در تقویت اثر بخشی درمان های دارویی اعتیاد موضوع10

استفاده از غذا و طب سنتی در درمان اعتیاد موضوع11

رهیافت پزشکی

برنامه : مداخالت پزشکی در درمان اعتیاد

استفاده پزشکی در درمان اعتیادهدف

مداخالت پزشکی در درمان اعتیاد به انواع مواد مخدر) تریاك، هرویین.....(موضوع1

استفاده از گیاهان دارویی در درمان اعتیادموضوع2

الگوی مراقبت های ادغام یافته در درمان اعتیادموضوع3

بحران اعتیاد در دوران بارداریموضوع4

مراقبت از نوزادان متولد شده از مادران معتادموضوع5

اعتیاد در دوران شیر دهیموضوع6

مالحظات اعمال جراحی در معتادانموضوع7

بیهوشی در جراحی افراد معتادموضوع8

احیاء قلبی عروقی در معتادانموضوع9
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مراقبت های پس از عمل در افراد معتادموضوع10

IT رهیافت مهندسی

برنامه:تهیه نرم افزارهای تلفن همراه برای مدیریت عدم بازگشت مجدد به اعتیاد

بکارگیری نرم افزارهای تلفن همراه در جهت عدم بازگشتن معتادان پاک شده به اعتیاد مجددهدف 

موضوع1
ک شده و در حال  تهیه اپلیکیشن های تعاملی و تبادلی تلفن همراه برای ارتباط معتادان پا

ترک و خانواده ایشان و متخصین امر در ارزیابی 

موضوع2
ک شده  تهیه کتب الکترونیک مالتی مدیا برای پیش گیری از بازگشت مجدد معتادان پا

به اعتیاد

ک شده و در حال ترکموضوع3 تهیه اپلیکیشن های کنترل و نظارت رفتار معتادان پا

موضوع4
تهیه بازی های کامپیوتری در راستای کنترل هیجانی معتادان ترک داده شده و 

خانواده های ایشان


