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و  یابعاد ذهن یتمام  نه تنها  رونده بوده که شیپ یماریب کی ادیکه اعت دهینگرش ثابت گرد نیو پژوهش ا قیبعد از سالها تحق

بلکه به محیط پیرامون خود نیز آسیب جدی وارد می  برد یم نیقرارداده و از ب ریرا تحت تاث بیفرد در حال آس کی یاجتماع

م همه افراد و شهروندان یک جامعه باید نقش آفرینی کرده و سهم خود را در این مورد پیدا کرده وآن را در این امر مه. نماید

 به بهترین وجه انجام دهند.

با هدف مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی ناشی از آن به عنوان یک موسسه غیر  در این راستا و موسسه راهی به سوی نور

نتیجه زحمات و  و در  گردیداز پارک پیروزی منطقه شرق تهران آغاز  1380تیر ماه  دراپسندانه حرکت خد ، طی یکدولتی 

ایجاد مرکز درمان و بازتوانی میان مدت مصرف کنندگان مواد  محوریتبا ،موسسه راهی به سوی نور  تالش های پیگیر و مداوم 

در سال  در سطح کشور ای اجتماعی و بهداشتی ناشی از اعتیاداعتیاد آور ) زنان و مردان ( و فعالیت در زمینه کاهش آسیب ه

 ثبت و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. 1385

 

گسترش موسسه راهی به سوی نور بر این عقیده است که 

اعتیاد در کشور عالوه بر آسیب زدن به بنیاد خانواده ، 

زهکاری و جرایم و جنایات، باخالقیات اجتماعی ، افزایش 

ماری خطرناک ایدز ، به فرایند های خالقیت و شیوع بی

 .  وردآ می لطمه نیز وری بهره و کارآیی ،  تولید

لذا این موسسه سرمایه گذاری خود  را در بخش افزایش 

کیفیت درمان و مشاوره افزایش داده و تالش نموده در 

سیب آجهت تاثیر گذاری بیشتر خدمات خود را به اقشار 

 منفعه ارائه نمایدپذیر به  صورت عام ال

 

حــال بــا  افــزایش احســـا  نیــاز بــه دسترســی بیشـــتر بیمــاران نیازمنــد بــه خـــدمات ایــن موسســه در ســـطح            

 کشور،شعب استانی  با حضور افراد مطلع ، دانشگاهی و کارشنا  در حال فعالیت  می باشد.
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 ستراتژیا

 عنوان شماره 
وابسالالتنان بالالی  –ران اتتمالالاعي رذالالروه هالالاي در ميالالر  آسالالی    تالال د در ت الالت كمالالک بالالی آسالالی  دیالالدذان و آسالالی  پالال ی    1

 مواد مخدر و خانواده هاي آنان

 تالال د در ت الالت پیيالالنیري ا  آسالالی  هالالاي اتتمالالاعي بالالویثه اعتیالالاد بالالی مهابالالی خركتالالي خیالالر خواهانالالی و خداپسالالندانی و         2

 تبدیل آن بی فرهنني فراذیر و مردمي

ه سالالا ي پ پیيالالنیري و تيالالدیل صالالدما  اعتیالالاد بالالی خالالانواده و     ایجالالاد  مینالالی ميالالاركت اي دولتالالي و مردمالالي ت الالت آذالالا     3

 اتتماع

 تحقیق و پثوهش در خو ه درمان و پیينیري  ت ت تاثیرذزاري در   

ابی انتقالالات تجربالالی و رود هالالاي كمكالالي بالالی افالالراد و سالالا مان هالالاي ع دمنالالد ت الالت النالالو بالالرداري و ایجالالاد تميیالالت هالالاي ميالال     4

 در سایر نقاط كيور.

ي فرهننالالي پ هنالالري پ تبلی الالي و اتتمالالاعي در راسالالتاي پالالیش ذیالالري پ درمالالان پ كالالاهش آسالالی  و          انجالالاف فيالیالالت هالالا   5

 ساماندهي.

 بردراري ارتباط و همراه سا ي چ ره هاي اثر ذ ار علمي پ فرهنني و م هبي. 6

همكالالاري مالالوثر بالالا بانالالک اط عالالا  و طبقالالی بنالالدي اسالالناد و مالالداري در ت الالت فيالیالالت هالالاي آمالالاري پ تحقیقالالاتي و              7

 پاتولوژي و متدولوژي اعتیاد در كيور. –يي در خصوص اپیدمیولوژي پثوه

اي ت یالالی و تالالدوین بروشالالورپ پوسالالترپ  طراخالالي و نصالال  تراكالالت و تابلوهالالاي اطالال ع رسالالاني در مكالالان هالالاي خاص.كتاب الالی هالال       8

 اط ع رساني براي عموف تاميی

 ایندسا ي خدما  ایجاد سامانی  امور خدما  بی مخاطبین ت ت ایجاد بانک اط عاتي و فر 9

 ت یی و تدوین فیلم و تیزرهاي اط ع رساني و همكاري با سا مان اي مربوطی در این راستا 10

 انتيار نيریی داخلي بی صور  ماهنامی و فصل نامی. 11

 برذزاري سمینارها و همایش هاي فصلي و ماهانی و موردي در سطح ش رهاي بزرگ. 12

 لی ها با میزان باالي آسی  پ یريساني براي محانجاف برنامی هاي اط ع ر 13

 اتراي برنامی هاي اط ع رساني براي كارخانجا  و ارذان هایي كی در خواست اتراي برنامی دارند 14

  Peer Educationانجاف برنامی هاي اط ع رساني ا  طریق  15

  Mobil Centerاط ع رساني ا  طریق مراكز سیار  16

خالالانواده ميتالالادان بالالا   پ افالالراد در ميالالر  آسالالی   پ رذالالاه هالالاي آمو شالالي بالالراي داوطلبالالان عمالالومي تاميالالی      برذالالزاري كا 17

 در سطح كيور افراد در مير  آسی پ بیماران و خانواده هاي آسی  دیدهپ رفتارهاي پر خطر

 ارتباط با موسسا  و ارذان هاي دولتي و غیر دولتي و بین المللي 18

 با موسسی هاي مرتبط با اعتیاد و كاهش آسی شركت در برنامی هاي ميتري  19

 ارتباط با پزشكان و فياالن بخش هاي دولتي و خصوصي وكلینیک هاي سم  دایي و درمان نن دارنده. 20

 انجاف برنامی هاي دوره اي با مسئولین سا مان  ندان ها 21

دالالداما  مالالداد امالالاف خمینالالي در خصالالوص انجالالاف ا  انجالالاف برنامالالی هالالاي دوره اي بالالا و ار  رفالالاه و تالالامین اتتمالالاعي وكمیتالالی ا     22

 خمایتي ا  اديار آسی  دیده

 طرح توسيی و ظرفیت سا ي مناس  براي نن داري ميتادان بي خانمان 23

 ارائی برنامی هاي ذروه درماني و م ار  هاي ده ذانی براي مخاطبین  24

 امی شش ماهیارائی برنامی هاي مياوره اي و خمایتي بی صور  هدفمند طي برن 25

 ارائی برنامی هاي با پروري بلند مد  26

 ارائی خدما  پزشكي روان پزشكي روانيناسي 27

راه انالالدا ي سالالامانی ارتبالالاط بالالا ميالالتري ت الالت ارتبالالاط مسالالتمر بالالا مخاطالال  و ر الالایت مالالددتو و خالالانواده مالالددتو ا              28

 خدما  موسسی
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 فعالیت های موسسه
 

 شماره وانعن مكان ن ادهاي همكاري كننده سات

برذزاري كارذاه هاي آمو شي  وتلسا  ماتریكس راینان براي خانواده هاي  سراي محلی شمیران نو ش رداري منطقی چ ار 1395

 مددتویان بی صور  مستمر درطوت سات

1 

در 4برذالالزاري كارذالالاه هالالاي آمو شالالي  بالالا همكالالاري شالال رداري منطقالالی       منطقی چ ار ت ران ش رداري منطقی چ ار ت ران 1395

 ان ت ر4خو ه پیينیري.................... در مدارس و مساتد منطقی 
 

 
2 

شالالالركت فيالالالات در تلسالالالا  و همالالالایش هالالالاي  موسسالالالا   خالالالو ه      یرا ش-اناصف -ت ران موسسا  خو ه پیينیري 1395

پیيالالالنیري بالالالا ب زیسالالالتي كيالالالور در اسالالالتان هالالالاي ت رانپاصالالالف ان و  

 شیرا 

3 

 ت ران 8ش رداري منطقی  1395

 

 ديپاري ف

 

 شركت در طرح  تابستانی سامانی نياط 

 

4 

ایجاد شيبی موسسی در استان لرستان  در خو ه هاي پیينیري وكاهش آسی   استان لرستان ب زیستي كيور 1395

 هاي اتتماعي ودرمان مواد اعتیاد اور 

5 

خراسان شمالي پ  ب زیستي كيور 1396

خراسان ر وي پدم پ 

ذی ن پالبر  پخو ستان 

 نو نجا

ایجاد شيبی موسسی در استان هاي خراسان شمالي پ خراسان ر وي پدم پ ذی ن 

 پالبر  پخو ستان و  نجان

6 

اخالال  موافقالالت اصالالولي ت الالت مركالالز ادالالامتي آدایالالان در شالالاندیز ميالال د      استان خراسان ر وي ب زیستي استان خراسان ر وي 1396

 در استان خراسان ر وي

7 

 اخ  موافقت اصولي ایجاد مركز مياوره عمومي در ش ر مي د استان خراسان ر وي ب زیستي استان خراسان ر وي 1396

 

8 

اخالال  موافقالالت اصالالولي ت الالت مركالالز ادالالامتي وایجالالاد ذرمخانالالی در اسالالتان     ش ر  نجان ب زیستي  استان  نجان 1396

  نجان

 

9 

 ر ش ر ت ران اخ  موافقت اصولي ت ت مركز ادامتي آدایان د ش ر ت ران ب زیستي استان  ت ران 1396

 

10 

 بالالا نن الالداري ا  بیمالالاران مالالاده   2توسالاليی فيالیالالت مركالالز ادالالامتي شالالماره    ش رستان پردیس ب زیستي استان ت ران 1396
16 

11 
 

ایجالالاد  فیالالاي ميالالاوره فالالردي وذروهالالي درمالالان اعتیالالاد در منطقالالی         هروي–پاسداران  4ش رداري منطقی  1396

 پاسداران رهروي(

12 

مدارس ومساتد منطقی   4ش رداري منطقی  1396

 ش رداري  ت ران 4

 4برذالالزاري كارذالالاه هالالاي آمو شالالي بالالا همكالالاري شالال رداري منطقالالی        

درمالالالدارس ومسالالالاتد بالالالا مو الالالوعا   النالالالوي خالالالانواده سالالالالم       

فر نالالدپروري سالالا نده پ ع ئالالم هيالالداردهنده مصالالرا مالالواد وم الالار        

 هاي  هيت ذانی  ندذي

13 

كارذالالاه هالالاي امو شالالي و ميالالاوره هالالاي فالالردي بالالراي بالالاتوان و    برذالالزاري  مناطق  شرق ت ران ب زیستي كيور 1397

 خانواده هاي در مير  اسی  

14 

 15 دریافت مجو  مركز اختصاصي ت ت مياوره براي مخاطبین ب زیستي استان ت ران ب زیستي كيور 1397

 16 ایجاد شيبی در ش رستان بروترد  ش رستان بروترد ب زیستي استان 1397

 17 ارائی پک ویثه ب داشتي براي هر مددتو شيبا  موسسی ب زیستي كيور 1398

ایجالالاد سالالامانی انفورماتیالالک ارتبالالاط بالالا ميالالتریان ت الالت پاسالالخنویي        شيبا  موسسی ب زیستي كيور  1398

 براي كلیی شي ب تر بی مخاطبین 

18 

یص ا  ارائالالی برنامالالی ميالالاوره درمالالاني بالالرا مالالددتو دبالالل و بيالالد ا  تالالرخ      شيبا  موسسی ب زیستي كيور 1398

 مركز

19 
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 گزارش شعبات موسسه راهی به سوی نور

 
ران بستری در مراکز در حوزه خدمات به بیما نوین های  استاندارد ادجبا ایتالش نموده که با  ایجاد موسسه راهی به سوی نور 

 اقامتی نگاه سنتی کمپ محور را از جامعه خدماتی و درمانی مراکز اقامتی خارج نماید.

نقشی مثبت   وراستا این موسسه تالش نمود تا با ایجاد شعب در سطح استان های کشور خدمات خود را گسترش داده  در این 

 گزارش ذیل وضعیت شعبات این موسسه می باشد. در حوزه جامعه ترک اعتیاد کشور داشته باشد

 

 
 شعبات استانی فعال موسسه راهی به سوی نور

 

 توضیحات وضعیت نام مدیر مکان نام شعبه

شعبه شماره یک موسسه راهی به 

 سوی نور

  در حال فعالیت قاسم قاسم زاده سیاه سنگ

شعبه شماره دو موسسه راهی به 

 سوی نور

  در حال فعالیت قاسم قاسم زاده بومهن

 

 

 موسسه راهی به سوی نورغیر فعال شعبات استان

 

 شماره نامه ابطال علت تعطیلی نام مدیر مکان نام شعبه

 اهی به سوی نور شعبه قمر

 

 قم

 

 بهروز خیری چراغ

 
انصراف از فعالیت و 

 عدم همکاری

61421/98/800 

 

 راهی به سوی نور زنجان

  

 زنجان

 

 وحید شکاری مرند

 

انصراف از فعالیت و 

 عدم همکاری

 

26970/98/800 

 خراسان رضوی راهی به سوی نور

 

 

 مشهد

 

 

نجیب ال..غالمی نژاد 

 مشهد طرقی

 

وانایی شعبه عدم ت

مذکور جهت پیشبرد 

 اهداف موسسه

 

35734/98/800 

 بروجرد راهی به سوی نور

 

 بروجرد

 

 خانم حاتمی

 

انصراف از فعالیت و 

 عدم همکاری

20331 

 راهی به سوی نور خوزستان

 

 خوزستان

 

 فاطمه زرگر

 

انصراف از فعالیت و 

 عدم همکاری

 

104802/97/800 
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 جامعه مخاطب(-ماربی-رضایتمندی مشتریتحوالت مدیریتی موسسه )
 

موسسه راهی به سوی نور با بررسی وضعیت جامعه و گرایش بیماران جوان به سمت اعتیاد تالش نمود تا با  97در اواخر سال 

اتید شناسایی این بخش از جامعه نیازها و توقعات انها را جهت تاثیر بهتر درمان اجرایی نماید.در این جلسات که با حضور اس

دانشگاهی در حوزه مدیریت استراتژیک،روانشناسان و مدیران باتجربه در حوزه اعتیاد صورت پذیرفت نقاط قوت و ضعف جامعه 

ترک اعتیاد و فرصت و تهدیدهای این حوزه 

بررسی گردید و مهم ترین معیار برای تاثیر در 

این جامعه اسیب را بحث احترام به بیمار و کسب 

 ن گردید.رضایت بیمار عنوا

 

در این راستا با توجه به اینکه مهم ترین عامل 

ر ایت برای موسسه راهی به سوی نور 

بوده و مهم ترین معیار برای رضایت   مخاطبین

می   افزایش كیفیت ب بودي درمانبیمار 

 باشد

موسسه راهی به سوی نور طی چندین جلسه  

روان –تخصصی با گروه درمان خود )پزشک 

ا (در حوزه افزایش تاثیرگذاری پزشک و روانشن

درمان بر روی بیمار در زمان درمان در مراکز 

اقامتی و بعد از خروج از مراکز را بررسی نمود و طی یک جدول زمان بندی تا سه ماه برای مددجویان برنامه ریزی درمانی صورت 

 گرفت .

 

ی توانند مراحل درمانی خود را به صورت حضوری در  مددجو  حداکثر تا سه ماه در مرکز اقامتی  مدر این جدول زمانبندی 

می    مرکز گذرانده و در هر ماه کال  های ماتریکس و مهارت های ده گانه زندگی را جهت توانمندسازی به مددجویان اموزش

 دهند این کال  ها در هر ماه متفاوت بوده و انگیزه بیمار را جهت درمان باال می برد.

 

اهی به سوی نور با ایجاد هبود کیفیت ارتباط با خانواده ها و پاسخگویی به نیازهای مخاطبین موسسه رهمچنین در راستای ب

(کانال ارتباطی  بین خانواده مخاطبین و موسسه ایجاد نموده و انها  را از کلیه  خدمات موسسه، مراحل بهبودی CRM)سامانه 

نماید این سامانه همچنین با ایجاد یک بانک اطالعاتی از بهبود  بیمار و روند درمان وی به صورت مستمر اطالع رسانی می

بیماران سابق موسسه انها را  ارزیابی نموده و با پایش اطالعات افرادی را که مجدد دچار لغزش شده اند را شناسایی  یافتگان و

 و به روند درمان مجدد برمی گرداند و زمینه ایجاد کمپین خانواده بزرگ موسسه راهی به سوی نور را فراهم می نماید
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 در مراکز اقامتی خود ارائه می دهد شامل اقدامات ذیل می باشد: خدماتی که موسسه راهی به سوی نور 
 

 : ارائه پکیج بهداشتی رایگان به مددجویان 

ظر این مجموعه هدف از ارائه این پک افزایش خدمات بهداشتی فردی و رضایت مخاطبین موسسه در زمان اقامت در مراکز تحت ن

 . می باشد

–پایی حوله دم–پک بهداشتی شامل: کیف  ین ا

ناخن –شامپو -روبالشتی–شانه –مسواک خمیردندان 

گیر ارائه صبحانه ناهار شام  خدمات بهداشتی شست 

برنامه های تفریحی و -و شوی لبا  و مالفه بیمار

-دوره های کاراموزی-سینمای خانگی-ورزشی

 خدمات رفاهی و فرهنگی -کتابخانه

ن میا-برنامه غذایی:سه وعده غذایی صبحانه ناهار شام

خدمات تکمیلی بوفه غذایی شامل غذای گرم و -وعده

 نوشیدنی 

برنامه های فرهنگی و تفریحی:پخش فیلم و سریال 

برگزاری جلسات گروهی با –برای مددجویان 

امکنات ورزشی و -موضوعات فرهنگی و اجتماعی

 -والیبال–میز تنیس  -بدنسازی

 

  و ایدز(:تست بیماران جهت شناسایی بیماری های مانند )هپاتیت 

در صورت تشخیص گروه درمان در مورد  مددجویان در زمان پذیرش طبق تشخیص گروه درمانطبق همکاری صورت گرفته 

 از انها تست بیماری های فوق جهت پیشگیری صورت می پذیرد. پرخطر بودن رفتار بیمار

 

 : مشاوره روانشناسی 

زه اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفته و مراحل درمانی وی به صورت بیمار بعد از پذیرش  توسط روانشنا  متخصص موسسه در حو

همچنین در زمان ترخیص بیمار با دیگر جهت ارزیابی نهایی توسط روانشنا  ارزیابی و انفرادی و گروهی طراحی می گردد

 مشاوره می شود.

ی بیمار و چرایی گرایش وی به اعتیاد صه های روانخمشاوره فردی بیماردر مشاوره فردی روانشنا  به بررسی بحران ها و شا

 می پردازد 

مشاوره های گروهی  در این پروسه درمان روانشنا  موسسه با برگزاری کارگاه های و کال  های درمانی گروهی مانند ماتریکس  

 .کال  های مهارت های  ده گانه روند بهبودی و توانمندسازی بیمار گسترش می یابد

 

 

 مارمياوره بی خانواده بی

یکی از مهم ترین دالیل ایجاد بیماری برای یک فرد معتاد شرایط محیطی و خانواده معتاد می باشد لذا اشنایی خانواده بیمار با 

 اعتیاد و عوارض ان و شرایط دوران بهبودی برای مانایی بهبودی بیمار بسیار ضروری می باشد 
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 روانشنایی در حوزه مجردان-ند در حوزه اعتیادتربیت فرز-جلسه مشاوره زندگی:زناشویی در حوزه اعتیاد

 

 مياوره در خو ه كاهش آسی  بيد ا  ترخیص:

اگاه سازی خانواده جهب اشنایی با  مسیر بهبودی 

بیمار و اشنایی خانواده با روش های استمرار 

 بهبودی و لغزش

 

 مياوره روانپزشكي

خیص شبیماران بعد از ویزیت روانشنا  درصورت ت

ده دارو به روان پزشک ارجاع و ادامه و یا استفا

 درمان وی صورت می پذیرد

خدمات مرحله سم زدایی: نظارت بیست چهار 

ارائه دارو در صورت صالحدید –ساعت  بر بیمار 

 سه وعده غذای اصلی -پزشک 

 

 برنامه های روان درمانی موسسه راهی به سوی نور برای بیماران بستری در مراکز اقامتی
 

مشاوره توسط روان پزشک در زمان پذیرش –شاوره فردی توسط روانشنا  در زمان پذیرش بیمار در مرکز اقامتی م ماه اوت:

ساعت کارگاه اموزشی مهارت های ده گانه زندگی 4-ساعت جلسه ماتریکس در ماه4-ویزیت هفتگی توسط پزشک مستقر–

کارشنا  با توجبه به جلسات ماتریکس برگزار شده در برنامه های روان درمانی توسط -ساعت1جلسات گروه درمانی–مقدماتی 

 هر هفته

 

ساعت 4-ویزیت هفتگی توسط پزشک مستقر -: مشاوره فردی  توسط روانشنا  در صورت نیاز و یا در خواست بیمار دوف ماه

برنامه -ساعت1جلسات گروه درمانی -ساعت کارگاه اموزشی مهارت های ده گانه زندگی پیشرفته دو4-جلسه ماتریکس در ماه

 های روان درمانی توسط کارشنا  با توجه به به جلسات ماتریکس برگزار شده در هر هفته

 

ساعت جلسه ماتریکس در 4-ویزیت هفتگی توسط پزشک مستقر -مشاوره فردی  توسط روانشنا  جهت ترخیص ماه  سوف :

برنامه های روان درمانی -ساعت1گروه درمانی جلسات -ساعت کارگاه اموزشی مهارت های ده گانه زندگی پیشرفته سه4-ماه

 توسط کارشنا  با توجه به به جلسات ماتریکس برگزار شده در هر هفته

 

 و خدا پسندانه ادامه فعالیت دهیمامید است  بتوانیم با حمایت سازمانها و وزارت خانه های مربوطه در این راه خیرخواهانه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 |  

 

 

 ر درگذر زمانعملکرد موسسه راهی به سوی نو
 

 

 

افتتاح نخستین مرکز اقامتی میان مدت ویژه مصرف کنندگان شیشه در شرق تهران توسط 

(2)شعبهموسسه راهی به سوی نور  
 

با ظرفیت مرکز اقامتی ویژه محرک ها موسسه راهی به سوی نور 

در  در با حضور مسئولین  محترم بهزیستی  نفر، ویژه مردان 50

افتتاح جاجرود، منطقه خرمدشت دایر شده  ومتری بعد ازیلهفت ک

 . گردید

 

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان ی اقای فرید برات

با بیان اینکه دو  که در این افتتاحیه حضور داشت  بهزیستی کشور

مراکز قبلی ترک شیشه برای آقایان در مناطق غرب پایتخت راه 

کمپ ترک اعتیاد مواد گفت: تاکنون هیچ مرکز  اندازی شده است،

 . محرک مانند شیشه در بخش شرق تهران ایجاد نشده بود

 

این مرکز دارای پزشک متخصص،مددکاران وکارشناسان مجرب 

افراد به مدت یکماه در این مکان بستری شده و مرحله و بوده و

آموزش های الزم را برای رهایی اولیه از این ماده محرک تحت نظر 

 . می کنندکادر درمانی سپری 
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 افتتاح اولین مرکز اشتغالزایی بانوان در موسسه راهی به سوی نور

 

 
 

موسسه راهی به سوی نور در راستای توانمند سازی 

  1390قشر بانوان آسیب دیده در حوزه اعتیاد در سال

کارگاه  با حضور مسئولین محترم بهزیستی اولین 

 نمودرا افتتاح خیاطی بانوان 

که عمدتاً  یدر مراکز بازپرور افتهیبهبود زنان 

باشند پس از ترک  یسرپرست خانوار م ایبدسرپرست 

 نیشوند، و ا یم یدچار مشکل اقتصاد یمراکز بهبود

 یاحتمال را که آنها دوباره رو نیا یاقتصاد یتنگنا

عود کند و  شانیماریبه مصرف مواد مخدر آورده و ب

شود باال  رشانیگ امند یاجتماع یها بیآس گرید ای

 برد .  یم

موسسه،  نیا اتیبه عمل آمده و تجرب قاتیتحق براساس

 یکه از نظر مال یتا زمان زانیعز نیا یچرخه بهبود

 باشد. یمستقل نشده باشد ناقص م

 یریو جلوگ یادامه بهبود یبرا در این راستی و  لذا

 یاجتماع یها بیآس گرید ای یماریاز عود مجدد ب

صرف مواد مخدر که تبعات آن عالوه از سوء م یناش

خواهد شد،  زیخانواده و اجتماع ن ریبر خود فرد، دامنگ

از مرکز سم  صیحسب مورد، پس از ترخ مارانیب

و  غالشده جهت اشت جادیروانه واحد ا ییزدا

 گردند. یکارآموز
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  30 یشد و در ادامه برا  نفر آغاز 15طرح ابتدا کار با  نیدر ا

افراد  یها نهیاز هز یبخش نکهی، ضمن اگردیدغل ش جادینفر ا

موسسه توسط درآمد  نیا یتحت درمان در مرکز بازپرور

. در ضمن افراد شاغل  شد نیتأم یدیکارگاه تول نیحاصله از ا

که به  شدندقادر  یپس از مدت زمان یدیکارگاه تول نیدر ا

.این مرکز در سال دهندخود ادامه  تیصورت مستقل به فعال

 به علت تحریم ها و شرایط بد اقتصادی تعطیل گردید.1399
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 :وفرهنگسراهابا همکاری شهرداری برگزاری کارگاه های آموزشی خانواده در سطح مدارس

 

با          بارزه  گذار در امر م عاده واثر مات فوق ال قدا یکی از ا

ه     ای مصررررف مواد مخدر وروانگردان توسرررعه آموزش 

خانوادگی  اسرت در این جلسرات وکارگاه های آموزشری    

ضررمن اخذ نظرات ودیدگاه های شرررکت کنندگان تالش   

مدرسرین عمدتا معطوف به تشرریح درجه اهمیت شرناخت     

عالئم سررروء مصررررف مواد ونیز لزوم آموزش چگونگی  

تادان اسرررت همننین     با مع جلسررره  80برگزاری برخورد 

گاه    خ       کار عات  الگوی  با موضرررو انواده سرررالم هایی 

،فرزندپروری سازنده مهارتهای هشت گانه زندگی وعالئم هشداردهنده مصرف موادمخدر برای اولیاء درسطح مدارس ومساجد        

 برگزار گردید. 4وفرهنگسراها باهمکاری شهرداری منطقه 

 

درسطح کالنتری  برگزاری کارگاه های آموزشی

 :8و 4های مناطق 

 

یاری عزیزان مسرئول در  باتوجه به اهمیت آگاهی وهوشر 

عاونت           با م ماهنگی  باموادمخدرضرررمن ه بارزه  حوزه م

اجتماعی سرکالنتری نارمک جلسات متعددی با سرفصل 

سایی گونه         شنا شناخت و شی اختالالت رفتاری و آموز

های مختلف وجدید موادمخدر صررنعتی ، روان گردان ها 

شناخت عوارض وعالئم      سی و ومحرک ها وهمننین برر

پاسداران  102اد، درمکان کالنتری های سوء مصرف مو 

 136تهرانپارس ، 126نارمک ، 127سیدخندان ،  120،

 گلبرگ برگزار گردید. 147مجیدیه ، 190جوادیه ، 144حکیمیه ، 146فرجام ، 
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 پاسداشت جناب دکتر شهریور درخانه معلم: به همراهگردهمایی سازمان های مردم نهاد 

 

 یتوان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله اهداف این همایش م 

 توسعه کارکردهای اجتماعی سازمان های مردم نهاد درجهت همگرایی وهم افزایی بیشتر فعالیت ها 

االن اجتماعی در افزایش نقش گروه ها ونهاد های مختلف مردمی اعم از سمن ها وگروه های مرجع ،صاحب نظران متخصصین فع

 حوزه های مختلف

مان سازی و فرهنگ سازی همگانی به منظور ایجاد یک نهاد منسجم وایجاد وحدت رویه کاربردی در رسیدگی زمینه سازی ، گفت

 وساماندهی به امور سمن ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



15 |  

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فمراجعه بیمار برای پذیرش به همراه یکی از افراد خانواده و یا معر

مصاحبه انگیزشی جهت بررسی سطح انگیزه و شرایط روانی بیمار 

 کزبرای شروع درمان توسط کارشناس روانشناسی بالینی مر

بررسی سطح سالمت 

 توسط پزشک 

 تکمیل فرمهای پذیرش و اعزام به مراکز بهبودی تحت پوشش موسسه پس ازتایید شورا

تيالالالالویا لبالالالالاس و 

دریافالالالالت بسالالالالتی  

ب داشالالتي كالالی شالالامل 

پتالالالالالو پ مسالالالالالواي 

اخننیر پ صالالالابون پ پنالال 

تاصالالالابوني پ لیالالال  و 

 شانی

پذیرش بیمار در مراکز 

بهبودی و انتقال به 

 سالن سم زدایی

نظالالالالار  ویالالالالثه  

 پزشک

كمالالالک در نظافالالالت 

فالالالردي و خالالالدما  

ویالالالثه دوره سالالالم  

  دایي

تلسالالالالا  رو انالالالالی 

 ذالالروه درمالالاني در   

نوبالالالالالت صالالالالالبح  

شالالالالالالكرذزاري و در 

تلسالالالالی ظ الالالالر پ  

تلسالالالا  تالالالوتی ي 

و در تلسالالا  عصالالر  

كالالی بالالا مو الالوعا    

 مختل 

 انتقال به سالن بهبودی

خدما  واخد فرهنني 

ت ت ب ینی سا ي 

اعت اودا  فر

مددتویان با  ارائی 

محصوا  فرهنني 

مانند كتابپفیلم 

 پموسیقي

روزه  اقامت و ترخیص مددجو بعد از  28پایان دوره 

روانپزشک–پزشک –تائید روانشناس   

 ارتاع بی روانپزشک

 ارتاع بی آ مایيناه
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نحوه ارائه 

خدمات به 

 خانواده 

ارائه بروشور و سی دی های آموزشی جهت 

 شناخت خانواده نسبت به بیماری اعتیاد

کارشناس روانشناس بالینی در     مشاوره خانواده توسط  

 هنگام پذیرش و زمان ترخیص بیمار جهت

شناسایی نقاط قوت و ضعف و آگاهی خانواده نسبت به     

 چگونگی برخورد با بیمار.
 

برگزاری ، جلسات مشاوره در طرح درمان سه 

ماهه پیش بینی شده است که خانواده و شخص 

 انند از آن بهره مند گردند.بیمار می تو

ماهه توسط  6ارائه خدمات مددکاری اجتماعی 

مددکار مرکز با هدف کمک به افراد تا بتوانند با 

تکیه بر توانمندی ها و امکانات موجود برای حل 

مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام نمایند و به 

 استقالل نسبی و رضایت خاطر فردی دستیابند.
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 نحوه ارائه 

خدمات 

 مددکاری

در یک دوره 

 ماهه6

 
 

  و دو  شناسایي نقاط  ي

مددتو و خانواده وي ت ت 

 ارائی استراتثي مناس 

م ار  آمو ي و تيكیل ذروهاي 

 ش لي و خرفی اي

ارتباط با مراکز کاریابی و ارجاع 

 موارد نیازمند کار

ثبت اطالعات مربوط به عالئق و 

 استعداد مددجویان )در طول درمان(.

برقررررراری ارتبرررراط و تعامررررل    

سررازنده بررا سررازمان هررای  یررربط   

نظیرررررر وزارت کرررررار و امرررررور 

 اجتماعی و سازمان              

بهزیسرررتی ، کمیتررره امرررداد           

 و هالل احمر و غیره.
انجرررام همررراهنگی و پیگیرررری   

الزم جهررررت اخررررذ کمررررک  

هرررای نقررردی و غیرررر نقررردی  

 خیرین سازمانهای مردم

 یر دولتینهاد و سازمان های غ 
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 نحوه درمان دارویی و مداخالت غیر دارویی

مشاوره جهت از بین 

بردن هراسها و 

نگرانیهای بیمار برای 

 شروع درمان

مشاوره و مصاحبه 

 قبل از پذیرش بیمار

ت خانه بهبودی و شرح وضعی

 آشنایی با مقررا

 
 ت و شرایط آنجا.

دریافت اط عا  در 

صور  لزوف ا  خانواده 

بیمار یا ميرا ت ت 

 شروع درمان

هفتی اوت درمان 

دارویي غیر مخدر در 

وسط صور  نیا  ت

 روان پزشک

مياوره با همراه 

بیمار ت ت اشنایي 

ان ا با شرایط  ندذي 

رو  بيد ا  10بیمار 

 بستري

 مصاحبه پذیرش

ارجاع بیمار به مرکز 

 بهبودی و شروع درمان

راه بیمار مشاوره با هم

جلسه در طول  2 طی

 درمان بیمار

 ترخیص

مشاوره رایگان با خانواده جهت 

شناخت شرایط روانی بیمارو موقعیت 

توضیح رونددرمان در    خانواده

 موسسه
تهیه شرح حال معاینه وضعیت پزشکی 

 و ارزیابی آمادگی درمان

 پركردن فرم اي پ یرد

ویزیت بیماران توسط پزي 

 هر هفتی یک بار

مشاوره با همراه بیمار )جلسه دوم ( 

و آماده سازی جو خانواده برای 

 پذیرش

مراتيی بیمار 

 براي مياوره 

یک هفتی بيد 

 ا  ترخیص

برذزارسی تلسی 

ياوره در هرماه م

در صور  

 درخواست مددتو

مراتيی بیمار براي 

مياوره یک ماه 

 بيد ا  ترخیص

برذزارسی تلسی 

مياوره در هرماه 

در صور  

 درخواست مددتو

 

مراتيی بیمار براي 

مياوره دو ماه بيد 

 ا  ترخیص
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 ماه از بيمار انتظار مي رود بعد از 
 

 شیوه صحیح برخورد با مسائل را تا حدی آموخته باشد. -1

بررل دسرررترس در  ف واقعرری و قا تغییرررات در سرربک زنرردگی و ایجرراد زمینرره تررالش در جهررت تحقررق اهرردا          -2

 او به وجود آمده باشد.

-      م و هیجانرررات کنتررررل خشررر _مهارتهرررای مقابلررره ای و حرررل مسرررائله را بدانرررد ) ماننرررد کنتررررل اسرررترس

 دیگر (

برخرررورد برررا  وگفرررتن  "نررره"مهارتهرررای امتنررراع و آمررروزش قاطعیرررت را فررررا گرفتررره باشرررد. ) چگرررونگی    -4

 موقعیت های پرخطر (

 

 

 

 هشی موسسه راهی به سوی نورپروژه های پژو
 

 ررسی دالیل گرایش جوانان به اعتیاد در کشور ب 

 بررسی تاثیر اعتیاد بر خانواده بیمار 

 بررسی دالیل لغزش بیمار معتاد بعد از خروج از مراکز ترک اعتیاد 

 اد مخدرمو بررسی نظرات معتادان بستری در مراکز ترک اعتیاد در مورد عوامل مرتبط در گرایش به استفاده از 

 الکل بررسی دالیل گرایش بیماران اعتیاد به الکل به دیگر مواد مخدر و راه های نوین در ترک اعتیاد به 

 بررسی اعتیادهای نوین در قشر جوان کشور و تاثیر این مواد در جامعه 

 راه های نوین در ترک اعتیاد به الکل 

 

که اعتیاد یک  اری از انواع اعتیاد از طریق فرهنگ سازی این نکتهچشم انداز موسسه راهی به سوی نور ایجاد جامعه ایی ع

اشد همچنین با بیماری می باشد و بهترین راه درمان ان فرهنگ سازی و پیشگیری از طریق اگاه سازی خانواده و بیمار می ب

 معه باز گردندد به آغوش جاارتقاء درمان های ترک اعتیاد راه های رهایی  از این بیماری تسهیل گشته و دوباره این افرا

 


