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بسیاری از آن ها که گرفتار عادت های ناسازگـار و مخرب شدند، یک جمله 
را زیـاد )بی صدا و فقط با خود( تکرار می کردند. آن جمله این بود:

هر چیز سودمند برای جسم که موجب تقویت بدن می شود حالل است  و هر چیز زیان آور که 
نیروی آدمی را می گیرد ، یا کشنده است ، حرام است . امام علی )علیه السالم (

پیـام این شمـاره :
افراد از طریق کنش متقابل و همنشینی با دوستان خود از یکدیگر

 الگو گرفته و بر هم تاثیر می گذارند.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 10
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

من بـا بقیه فـرق دارم!

سخـن آغازین

پیشگیـری از اعتیـاد درخوابگـاه های دانشجویی
نگـاه پژوهشی

 BMI روشی جهت پیشگیری از اعتیـاد دانشجویان
معرفی مواد مخدر

توهـم زاهـا ) حشیـش(

آیا شما تـابه حال این جمله را به خود گفتـه اید؟ 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

ستاد مبارزه با مواد مخدر
معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی

اداره کل فرهنگی و پیشگیری
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دیدگاهی به نام: 
گـذرگـــــاه هـای 

چنــدگـانه

پیـشگیـری از اعتـیاد در 
خوابگاه های دانشجویی

خواب��گاه ه��ای دانش��جویی از منظری مح��ل ظهور اندیش��ه ها،          
توانمندی ها، فرهنگ ها است.خوابگاه های دانشجویی خاستگاه خاطرات 
و تجربیات شیرین و حتی تلخی است که هر یک می توانند راهگشای 
تحصیل علم و حتی زندگی برای جوانان و نسل های آتی باشند. همین 
طور از منظری، خوابگاه های دانشجویی می توانند محل تالقی انحرافات 
احتمالی، آسیب ها و مسائل اجتماعی مبتالبه دانشجویان باشند. مراودات 
چهره به چهره و در هم تنیده هم اتاقی ها و هم خوابگاهی ها زمینه ساز 
تعامالت اجتماعی و مبادالت گسترده فرهنگی در این محیط ها می شود. 
بنابر این امکان انتقال و نشر رفتارها و انگاره های ذهنی و ویژگی های 
سبک زندگی افراد در این محیط ها در حد باالیی وجود دارد. از سویی 

مقاومت دانشجویان در برابر نامالیمات و نه گفتن به پیشنهادات نابهنجار سخن آغازیـن
و مصرف موادمخدر و از س��ویی آگاهی دانشجویان از جمله دانشجویان 
خوابگاه ها در برابر گرایش به انحرافات اجتماعی و سوءمصرف مواد مخدر 
در کاهش آمار ابتال به اعتیاد در این قشر و در جامعه و پیامدهای ناشی از 

آن نقشی آشکار و مهم دارد.
دور ب��ودن از محیط خانواده و رفتن به ش��هری دیگر برای تحصیل و 
اس��تقالل پیدا کردن از خانواده کافی اس��ت تا جوان را به سمت و سوی 
اعتیاد سوق بدهد. چرا که محیط های تازه دارای جذابیت هایی است که 
می تواند خطر ابتال به آسیب های اجتماعی را افزایش دهد. ذکر این نکته 
ضروری است که نظارت بر محیط هایی چون خوابگاه های دانشجویی به 

تنهایی نمی تواند عاملی برای جلوگیری از اعتیاد تلقی شود .
در این ارتباط آنچه از دانشجویان خوابگاه ها انتظار می رود، تمرکز بر 
مدیریت جامع نگر است که بر اساس آن در درجه اول آگاهی و مهارت هایی 
که می توانند منجر به پیش��گیری و مقابله با مصرف مواد مخدر در بین 
دانشجویان و محیط خوابگاهی شوند مورد توجه قرار گیرند و سپس به 
عواملی همچون مسایل تحصیلی، شخصی، خانوادگی و محیطی ای که 
می توانند زمینه س��از گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش��جویان 

خوابگاهی شوند تمرکز و توجه شود. 

شواهد روشنی در دست است که عوامل بسیاری در به وجود آمدن سوءمصرف 
مواد مخدر نقش دارند. هر چند ممکن است در افزایش آسیب پذیری فرد عوامل 
مختلفی سهیم یا در تعامل باشند، اما در سبب شناسی سوءمصرف تمامی مواد، 
همه مجموعه عوامل سبب شناسی دخالت ندارند. بدیهی است که بیش از یک 
الگوی سبب شناختی در زمینه عوامل یا گذرگاه هایی که به سوء مصرف مواد 
مخدر منتهی می شوند، وجود دارد. اگرچه این دیدگاه چندان مجادله انگیز به 
نظر نمی رسد، اما در واقع با فرضیه های ضمنی و تحقیقات و نمونه های بسیاری 
که درباره ماهیت سوءمصرف مواد و سبب شناسی آن وجود دارد، فرق می کند. 
این دیدگاه لزوم توجه به امکان ظهور گرایش به مصرف موادمخدر در پی یک 
عامل ناش��ناخته را گوشزد می کند.این در حالی است که عوامل مرتبط با این 

موضوع شاید ساده ، پیچیده و یا ناشناخته باشند.

   سعید خراطها )پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(
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سنخ شناسي روابط و رفتـار دانشجویـان در 
خوابگـاه هـاي دانشـجویـي

بر اساس یافته های این پژوهش تالش داشته است تا از راه وارسي جامع 
موضوع پژوهش��ي به توصیفي روشن از بازخوردها و رفتارها و سنخ هاي 

رفتاري، شخصیتي و هویتي دانشجویان خوابگاهي دست زده شود.
بر این اساس اطالعات مبسوطي از گستره رفتاري و تعامل هاي میان 
فردي دانش��جویان ارائه به دس��ت آمده و با هدف تعمیم پذیري بیشتر 
نتایج، گروه هاي اختصاصي تري از دانشجویان، نظیر دانشجویان دانشگاه 
هاي شاهد، تربیت مدرس، الزهرا، و دانشگاه بین المللي امام خمینی)ره( 
قزوین که هر یک به دلیلي )ب��ه ترتیب به دلیل غیروزارتخانه اي بودن، 
فاقد دانشجویان کارشناسي بودن، اختصاص به جنسیت مؤنث داشتن، و 
درگیر در مسایل خوابگاهي دانشجویي غیرتهراني شدن( جاذبه پژوهشي 
منحصرب��ه فردی به دس��ت مي دهند، نیز مدنظر ق��رار گرفته اند. نتایج 
پژوهش، به رغم محدودیت هاي گسترده و رایج چنین پژوهش هایي در 
ایران و به رغم آن که تالش ش��ده تا از رسمي نگري برخي پژوهش هاي 
کارفرمایي دور باشد، واجد همخواني با نتایج پژوهش هاي پیشین از این 
دست و بیان گر داللت هاي عیني و ضروري است. مواردي نظیر درگیري 
در مصرف مواد، نایکس��اني در اجتماعي ش��دن، ارتباط هاي نابهنجار و 
نامشخص ، کژتابي و منفي بافي، فقدان تحمل و سازش پذیري، بحران 
در نقش پذیري و هویت یابي، از آن جمله است. زمینه هاي هویتي دست 
یافته این پژوهش در وجوه موفق، معوق، آش��فته و زودرس نیز از طریق 
بررس��ي هاي استنباطي میان این زمینه هاي هویتي و رفتارهاي هنجار 
و ناهنجار، داده هایي در اختیار قرار داده اس��ت که در بخش نتایج به آن 

اشاره شده است.
تنوع رفتارهاي مقتضایي و مبتالیي این گروه به لحاظ تحوالت جواني، 
ضرورت هاي دانش��جویي، تغییرات تعامل��ي و تبادل هاي چندفرهنگي، 
استقالل بازیافته ناگزیر از خانواده و محل زندگي به اقتضاي دانشجویي، 
خودمختاري دست یافته به ضرورت روان شناختي و واقع شدن در سیر 
انتهای��ي تحولي، عمالً این گروه را در فاصله آش��کاري نس��بت به دیگر 

گروه هاي س��ني جامعه قرار مي دهد. با این حال اقتضائات و ابتالئات 
هنجاري و ناهنجاري رفتاري در گروه دانشجویان خوابگاهي بیشتر است. 
دانشجویان بومي تغییرات کمتري را متحمل مي شوند. جداي از این، 
در مورد دانشجویان خوابگاهي کنترل هاي عیني و بیروني مستقیم از 
سوي خانواده و نزدیکان تقلیل یافته و برخي کنترل هاي عیني و بیروني 
مستقیم از سوي مراکز رسمي و مصادر اقتدار در خصوص آنان افزایش 
مي یابد. در مورد گروه بومي این کنترل ها محدودتر و غیرمس��تقیم 
خواهد بود. فعلیت یابي، مهمترین مشخصه این دوره یعني رسیدن به 
هویت و تعیین هویت است که ضمن آن جوان به چیستي و کیستي 
براي خود، دیگران و جامعه دست مي یابد و در این عینیت یابي هویت، 
نق��ش تعامل هاي ارتباطي و اجتماعي براي تجربه نقش هاي پراکنده 
اجتماعي و تعیین آنها، اصلي اس��ت، طبعاً مي توان با گستره بحراني 
فرآیند تشخص طلبي در خوابگاه هاي دانشجویي مواجه بود و مي توان 
انتظار داش��ت که برآینِد فرآیند هوی��ت یابي در این زمینه و موقعیت 
ارتباطي و اجتماعي تحقق یابد؛ حال یا به وجه منفي و نابهنجار )هویت 
هاي پراکنده، تعلیقي، تقلی��دي( و یا به وجه مثبت و بهنجار )هویت 
موفق و دست یافته( اساساً ضرورت و واقعیت هویت و تشّخص بر وجوه 

هنجاري و غیرهنجاري آن مقدم است.
 ای��ن پژوهش به کارفرمایی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری، پژوهش��کده مطالعات فرهنگ��ی و اجتماعی و در 
س��ال)1388( به اجرا در آمده و جامعه مش��خص مورد بررسي در این 
پژوهش دانشجویان خوابگاهي دانش��گاه هاي تحت نظر وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري بوده است که به اقتضاي جدایي از بافت و ساخت 
فرهنگي و خانوادگي و محل زندگي و خانواده خویش مورد بررس��ی و 
سنخ شناسی قرار گرفته اند.یافته های این پژوهش می تواند عالقه مندان 

را در شناخت موضوع یاریگر باشد. 
    محمدرضا جاللي
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امروزه مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان یکی از چالش های پیش 
روی سالمت عمومی می باشد. بر اساس آمار، در سال 2012، 36 درصد از 
دانشجویان دانشگاه های آمریکا به صورت تفننی یا همیشگی از مواد مخدر 

استفاده می نمودند. ) اشلی، دنهارت و مورفی 2013(
بر اس��اس پژوهش صورت گرفته توسط )لیچیاردان , 2003( اگر چه 
آموزش های ارائه شده از سوی مراکز آموزش عالی در جهت پیشگیری از 
مصرف مواد مخدر توسط دانشجویان، غالبا موفقیت آمیز نبوده است، اما 
ارائه مشاوره های انگیزشی مختصر )BMI( به عنوان روشی نسبتا موثر 
می تواند  به پیشگیری و یا کاهش مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان 

کمک نماید. 
هرچند برخی از پژوهش های مقدماتی تاکید دارند که انگیزش های 
مختصر و ارتقاء مهارت دانشجویان، به طور خاص تنها در کاهش مصرف 
ماده مخدر “ماریجونا” موثر می باش��د در حالی که میزان اثربخش��ی آن 
برای پیش��گیری از اعتیاد به مواد مخدر دیگر، یا کمک به دانش��جویانی 
که همزمان معتاد به مواد مخدر و مش��روبات الکلی می باشند، چشمگیر 
و معنادار نیس��ت، اما در س��ال های اخیر )الیوتوک��ری، 2012( ،) لی و 
هم��کاران،2010 ( ، )وای��ت و همکاران، 2006( و ) فیش��ر و همکاران، 

2013( با اشاره  بر نقش BMI در پیشگیری و کاهش مصرف انواع مواد 
مخدر و حتی کمک به پیشگیری و درمان مصرف کنندگان همزمان مواد 
مخدر و مشروبات الکی، بر این نکته مهم تاکید می کنند که این روش در 
میان دانشجویان بیماری که خود انگیزه اولیه برای تغییر و بهبودی دارند 
یا به خانواده هایی تعلق دارند که معتادی در آن زیست نمی کند، تاثیرات 

چشمگیری داشته است.
در انتها بر اساس پژوهش های اخیر به نظر می رسد، ترکیبی از روش 
BMI و رویکردهای خانواده محور می تواند نقش پررنگتری در پیشگیری 

و درمان بیماران اعتیاد  در محیط های آموزش عالی ایفا نماید.

محمد رستمی )پژوهشگرآمارو آسیب های اجتماعی(

درخت طی هزار سال زیبایی باشکوهی پیدا کرده بود .
از زلزله و خشکس��الی و آتش سوزی جان سالم به در 

کرده بود .
هزار س��ال دست نخورده و هزار سال فتح نشده باقی 

مانده بود .
س��رکارگر با صدای بلند گفت : چقدر طول می کشد 

بیندازی ؟
هیزم شکن گفت : فوقش دو ساعت .

- : پس تمامش کن !!!

نوشته : اندرو ای.هانت- برگردان اسدا... امرایی

قطـع یک نشـانه

 BMI روشی جهت پیشگیری از اعتیاد در 
میان دانشجویان

dx.doi.org/10.1016/j 
http://dx.doi.org/ 10.1037/a

داستان کوتـاه

1-Brief Motivational Interventions

1
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دانش��جویان به عنوان سرمایه های ملی و انس��انی همواره مورد توجه 
مسئوالن بوده اند. اهمیت ویژه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان برای این 
گروه از آینده سازان کشور قائل هستند نباید تنها به آموزش علوم محدود 
 شود. بسیاری از دانشجویان پیش از ورود به دانشگاه تجربه های اجتماعی 
اندکی دارند. به همین دلیل از رشد اجتماعی � روانی بازمانده و مهارت های 
الزم در رویارویی با ش��رایط جدید را ندارند. قرار گرفتن در این موقعیت 
مکانی و اجتماعی برای دانش��جویان استرس زا بوده و چنانچه به موقع به 
آن رسیدگی نشود می تواند خطرآفرین باشد. بنابراین الزم است تا در کنار 
آموزش علوم مختلف، مهارت های مورد نیاز دانشجویان به منظور جلوگیری 
از بروز آسیب های روانی � اجتماعی نیز به آنان آموزش داده شود. در واقع 
باید باور داش��ت که دانش��جویان به عنوان گروهی آسیب پذیر در معرض 
انواع آسیب های روانی و اجتماعی قرار دارند. این خطرات برای آن دسته از 
دانشجویانی که ناچار به اقامت در شهری دیگر و به دور از خانواده های خود 
هس��تند، بیشتر احساس می شود. به همین دلیل چنانچه امکان آموزش 
توانایی های مقابله با این خطرات برای همه ی تازه واردان به دانشگاه وجود 
ندارد، اولویت در آموزش به دانشجویانی است که دور از خانواده ی خود و 

در خوابگاه زندگی می کنند. 
تنهایی و دوری از خانواده مش��غولیت ذهنی این دانشجویان را افزایش 
داده و س��ختی های موجود در راه تحصیل را بیش��تر می کند. برآیند این 

عوامل، اس��ترس و اضطراب اس��ت که چنانچه دانشجو مهارت الزم برای 
مقابله و کنترل آن را نداش��ته باش��د، روی آوردن ب��ه موادمخدر از جمله 

نخستین گام ها برای کاهش سطح آن خواهد بود. 
پژوهش های موجود نش��ان می دهند که یک��ی از بهترین برنامه  های 
آموزش��ی برای مقاومت در برابر وسوس��ه یا پیشنهاد مصرف موادمخدر، 
آموزش مهارت های رفتار جرات مندانه، تصمیم گیری و تفکر نقاد اس��ت. 
یافته ه��ای این پژوهش ها بیانگر آن اس��ت که این برنامه ی آموزش��ی در 
پیشگیری اولیه ی چندین نوع موادمخدر از جمله سیگار موفق بوده است. 

بی گمان، آموزش همه ی مهارت های زندگی نتایج بهتری خواهد داشت. 
خودآگاهی، عزت نفس و اعتماد به نفس اساس��ی ترین توانمندی ها و 
ضعف های هر انس��انی هستند. این س��ه ویژگی فرد را قادر می سازد که 
فرصت های زندگی را مغتنم شمرده و بهترین تصمیم را در برابر خطرات 
احتمالی گرفته و با اطمینان بیش��تر در راه رس��یدن به هدف هایش گام 

بردارد. 
براساس تعریف یونیس��ف، ده مهارت اصلی زندگی در سه سطح قابل 
تقسیم بندی است. در شماره های آینده به طور مفصل به مباحث مربوط به 

آموزش مهارت های زندگی پرداخته خواهد شد. 

مریم غفـاری برزگر )پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(

نقش مهارت های زنـدگی 
در مقـاومت در برابـر وسوسه مصرف مـواد مخدر

مهارت های زندگی
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توهـم زاهـا
آشنایی با انواع مواد مخدر وعوارض آنها می تواند در پیشگیری از ورود به مصرف 
مواد مخدر نقش مهمی را ایفا کند. به منظور آشنایی دانشجویان با تبعات انواع مواد 
مخدر، در هر شـماره یکی از این مواد معرفی شـود. در ابتدا به معرفی مواد توهم زا 
پرداخته می شود موادی از جمله: حشیش، روغن حشیش، ماری جوانا، ال اس دی، 
فن سیکلیدین، قارچ های توهم زا، قارچ های سحر آمیز، کتامین، مسکالین و غیره! 

 
حشیش

ماری جوآنا )علف یا گراس( از سرش��اخه ها و گلهای گیاه شاهدانه  cannabis sativa و 
حشیش از رزین استخراج شده از برگهای گیاه تهیه می شود. 

اثرات مصرف: حش��یش از راه تدخین به س��رعت جذب می شود ولی به علت حل شدن 
در چربی بدن، مدتها در بدن می ماند و بیش��ترین غلظت آن در مغز در مرکز کنترل و مرکز 
هماهنگی حرکات ظریف بدن ایجاد می شود و اثرات منفی روانی و جسمانی متعددی دارد.از 
جمله باعث  آسیب و ضعف حافظه کوتاه مدت،کاهش توانایی تمرکز در درک موضوعات ، از 
بین رفتن هماهنگی بدن، حواس و فعالیت های بدنی و احساس کند شدن گذر زمان می گردد.

اثرات مصرف تفننی حشـیش: افزایش ضربان قلب، افت فشار خون وضعیتی، قرمزی 
چش��م ها،احساس گرسنگی زیاد و خشکی دهان)استرس زایی در شرایط سخنرانی، صحبت 

کردن در جم��ع و کالس درس،امتحان 
و ...(، کاه��ش تمرک��ز، توج��ه و قدرت 
شناختی) ایجاد اختالل حواس در کالس 
درس، هنگام مطالع��ه و آزمون ها و ...(، 
از بی��ن رفتن هماهنگ��ی بدن،حواس و 
رفتار حرکتی) ایجاد اختالل در کارهای 
حس��اس از جمل��ه رانندگ��ی، مذاکره ، 
روابط بی��ن ف��ردی و ...(،کاهش توانایی 
در انجام دس��تورات پیچی��ده و نیازمند 
محاسبه)ایجاد افت تحصیلی، ناتوانی در 
یادگیری و...(، کاهش بازداری اجتماعی 
در رفتار) ایج��اد رفتارهای نابهنجار،بروز 
خشونت و پرخاشگری و ...(،تغییر خلق، 
که با توجه به زمینه و اس��تعداد ژنتیکی 
فرد فرق می کند. از حالت سرخوش��ی 
کاذب تا اضطراب شدید و حمالت هراس 
ناگهانی همراه با احساس ترس و بدگمانی 

و...
اثـرات اسـتفاده بلنـد مـدت از 
حشـیش: اختالل در سیستم جنسی ، 
هورمون مردانه و تعداد اسپرم در آقایان 
و اخت��الل در دوره ماهانه، افزایش خطر 
ناباروری و تغییرات هورمونی در خانم ها 
؛که در هر دو جن��س به کاهش توانایی 
جنسی منجر می گردد.همچنین احتمال 
تخریب قش��ر مغز به خصوص قس��مت 
جلوی پیش��انی که مشمول هماهنگی 
ه��ای ذهن��ی، عاطفی و رفتاری اس��ت 

افزایش می یابد.
هشـدارهایی در ارتباط با مصرف 
حشیش: مصرف حشیش باعث تحمل 
جسمی و کشش روانی برای باالتر بردن 
مصرف می ش��ود.و مصرف کننده برای 
رسیدن به اثر مصرف قبلی نیاز به مصرف 
بیشتری پیدا می کند. قطع مصرف منظم 
آن با ایجاد عوارض جسمی و روانی ترک 
مصرف همراه است. سندرم ترک مصرف 
آن همانند قط��ع مصرف الکل، داروهای 
خواب آور و مواد مخدر)تریاک و هرویین( 
همراه ب��ا عالیم بی ق��راری، بی خوابی، 
اضطراب، بی اش��تهایی، ل��رزش و تنش 

عضالنی می باشد.

معرفی مواد مخدر
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گ به گ��زارش خبرگزاری مهر، این آئین از س��ال 88 توس��ط 
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی)ع( با هدف اعالم 
بی��زاری از اعتیاد ) با تأکید برمعضل اعتیاد کودکان ( با حضور 
دانشجویان و مردم هر سال در یکی از محالت دچار این معضل 

خانمانسوز برپا شده است.
ش��ام عیاران از ترکیب یک آئین دین��ی نجات بخش و یک 
مس��لک پهلوانی ایران قدیم ایجاد ش��ده است. آئین دینی شام 
غریب��ان که در امتداد روز عاشوراس��ت و بر ضرورت حرکت به 

سوی عدالت در یک جامعه داللت دارد.
در شب شام غریبان، دانشجویان و مردم به شکل یک دسته، با 
در دست داشتن فانوس و شمع و پالکاردهایی با شعارهایی علیه 
اعتیاد)مانند این شعار: جامعه ای که امام حسین دارد، اعتیاد را 

برنمی تابد(، به یکی از محالت معضل خیز  می روند.
ضمن حرکت دس��ته در کوچه ها، اشعاری با مضمون دعوت 
از معتادان برای آزاد شدن از بند افیون به صورت دسته جمعی 
خوانده می ش��ود و از آنان خواسته می شود در این شب، به نام 
آزاده ای چون حسین)ع( از بستر اعتیاد و تباهی خویش برخیزند. 
عالوه بر این شعارهایی بر ضد اعتیاد سر داده می شود و پس از 
اقامه نماز مغرب و عش��اء، تک تک اهالی مح��ل و حاضران در 

تجمع، برای نابودی و ریشه کنی اعتیاد دعا می خوانند.

صفاتیان، سعید و دیگران
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

 
امروزه س��وء مصرف مواد و اعتیاد در اغلب کش��ورها , آسیبي 
اجتماعي, بهداشتي, اقتصادي وفرهنگي تلقي و به عنوان یک پدیده 
ویرانگر و مخرب )که س��رمایه هاي انساني را به نابودي مي کشاند( 
موجب نگراني هاي جدي گردیده اس��ت.اینک پس از طي چندین 
س��ال فعالیت ارگان ها و دس��تگاه هاي مرتبط با اعتیاد، بازنگري 
هدفمند در جهت بهبود سیس��تم مبارزه با موادمخدر با تاکید بر 
فعالیت ها در زمینه کاهش تقاضا به عنوان یک راهکار جدید و موثر 

در کنار دیگر فعالیت ها مورد توجه قرارگرفته است.
برای دریافت کتاب می توانید به این آدرس مراجعه کنید: 

   archives.irebooks.com/ftopict 9.htm

شـام عیـاران ؛ حرکتی دانشجویی در مقابله با اعتیاد

از رسـانـه ها

معرفی کتاب

آشنایي با مواد صناعي اعتیاد آور 

دومین جشنواره فرهنگی و هنری سیاه و سپید
www.siahosepid.com :وب سایت جشنواره
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مرکز تحقیقات اعتیاد پژوهی)پژوهشکده اعتیاد( دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد خوراسگان

دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان مبادرت به تاس��یس 
پژوهشکده اعتیاد نموده است و در این راستا با هماهنگی ستاد مبارزه 
با مواد مخدر و با تصویب خط مش��ی ها برای دانشجویان در زمینه 

پژوهش،آموزش و پیشگیری از اعتیاد فعالیت می کند.

مسابقه پیامکی  معرفـی سـایت

شناسنامه پیشگیری نوین

www.khuisf.ac. ir) 7 مسابقه پیامکی شماره(

در ارتباط با عالیم ترک اعتیاد به )خماری( 
حشیش،کدام گزینه صحیح است؟

الف( بی قراری، بی خوابی، اضطراب، بی اشتهایی، تنش 
عضالنی

ب( خواب آلودگی، تخریب حافظه، فشار عصبی

ج( ترک حشیش فاقد عوارض و عالیم است.

د( توهم، پرخوری، افزایش فشار خون، قرمز شدن چشم

لطفا پاسخ صحیح و شماره مسابقه را همراه با نام، نام 
خانوادگی و نام دانشگاه ، به سامانه پیامکی 50002855 

ارسال فرمایید.

زیر نظر شورای سیاست گذاری

نویسندگان این شماره :

- بهزاد دارابی )پژوهشگر حوزه اعتیاد(
- دکتر سعید خراط ها )پژوهشگرحوزه آسیب های اجتماعی(
- دکتر محمد رستمی )پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(

- مریم غفاری برزگر )پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(
- زهرا آقابزرگی )کارشناس رسانه(

- محمد پند آموز

- طراح جلد و مدیر هنری:  میثم مقصودی
- گرافیک و صفحه آرایی:  سهیل علی اصفهانی

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب این نشریه محفوظ و 
متعلق به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری می باشد. 
نقل مطالب با ذکر نام منبع مجاز می باشد.

نشانی: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، 
خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری.
 شماره تماس:  82233262  )021(

دانشجویان عزیز می توانند نظرات و پیشنهادات 
خود را در مورد گاهنامه پیشگیری نوین به آدرس 

اینترنتی:F_ejtemaee@msrt.ir ارسال نمایند

از سایت پیشگیری نوین دیدن فرمایید.

] [
www.pishgir inovin.com


