
  

  

 
 
 
 
 

 ردیف سوال پاسخ

 میلیون نفر 269

جمعیـت  (تعدادافراد مصرف کننده مواد مخدر در جامعه جهانی 

میالدي حـداقل یـک نـوع     2018در سال که ) سال 64تا  15

 ماده مخدر یا روان گردان مصرف نموده اند؟

1 

 هزار نفر 585
در جامعه جهـانی   2017آمارفوت ناشی از مصرف مواد در سال 

 بوده است ؟به چه میزان 
2 

 3 ؟مواد مخدر درجهان کدام کشور است اولین کشور تولید کننده افغانستانکشور

  هکتار هزار 263
 کشـور  در 2018 سـال  در خشـخاش  کشـت  زیـر  سطح میزان

  ؟ است بوده چقدر افغانستان
4  

  آمریکا کشور
 هـاي  تحـریم  به نسبت کشور کدام مخدر مواد با مبارزه امر در

  است؟ ورزیده مبادرت کشورمان به نبهجا یک و ظالمانه
5  

 ایران اسالمی کشورجمهوري

 درصد 90 کشفیات میزان : تریاك

 درصد 48 کشفیات میزان:  مرفین

 درصد 26 کشفیات میزان: هروئین

 بـاالترین  که جهانی جامعه در مخدر مواد با مبارزه امر پرچمدار

 امکـد  اسـت  دارا را جهـان  سطح در مخدر مواد کشفیات میزان

 باشد؟ کشورمی

6 

 نتُ هزار 12بیش از 

پـس از انقـالب   جمهوري اسالمی ایران در چهـار دهـه اخیـر    

چقدر از مواد مخدر ورودي به کشـور ایـران را کشـف    اسالمی 

 کرده است ؟

7 

 نفر 3800بیش از 
جمهوري اسالمی ایران در چهار دهه اخیـر چـه تعـداد شـهید     

 است ؟ تقدیم نمودهبراي مبارزه 
8 

 نفر 12000 ش از بی
جمهوري اسالمی ایران در چهار دهه اخیـر چـه تعـداد جانبـاز     

 است ؟ تقدیمبراي مبارزه 
9 

 نفر 000/800/2بیش از 
تـا   15در کشور در جمعیت مستمر مواد تعداد مصرف کنندگان 

 سال چقدر است ؟ 64
10  

 هزار نفر 000/600/1
جمعیـت  در کشـور در  غیر مستمر مـواد  تعداد مصرف کنندگان 

 سال چقدر است ؟ 64تا  15
11  

  12 چند درصد مصرف کنندگان مواد فوق دیپلم به باال هستند؟ درصد20بیش از 

  )درصد65(همسر آزاري

  )درصد55(طالق

  )درصد30(آزاري کودك

  )درصد25(قتل عمد

  )درصد23(خشونت و نزاع

  )درصد20(جرائم منکراتی

 )درصد10(جرائم مالی 

ـ سایر جرائم و بزهکاري هـا  با مخدرنسبت مصرف مواد   هچگون

 است؟
13  

 )سمن(هزار سازمان مردم نهاد  3حدود 
سازمان هاي مردم نهاد در امر پیشـگیري ، درمـان و کـاهش    

 اعتیاد در کشور چه تعداد است؟آسیب 
14  

  بسمه تعالی

  روانگردانها به منظور برگزاري مسابقهمواد مخدر و با  مبارزهسوال هاي مرتبط 



  

  

 
 
 
 
 

  پیشگیري اولیه از اعتیاد

  درمان و صیانت اجتماعی

  کاهش آسیب

  مبارزه با انواع مواد

ي مبارزه با مواد مخدر در جمهوري اسـالمی  ارکان و راهبردها

  ایران کدامند؟
15  

  16 کشور چه کسی است؟رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر  رئیس جمهور

رئیس  - روزیر کشو- کشور دادستان کل –رئیس جمهور 

رئیس سازمان  –بسیج  فرمانده-سازمان صدا و سیما

 -اسالمی تهرانرئیس دادگاه انقالب  – ي کشورزندانها

–آموزش و پرورش وزیر –فرهنگ و ارشاد اسالمی  وزیر

 -ان و آموزش پزشکیبهداشت و درموزیر–اطالعات  وزیر

 ناجا فرمانده

اعضاء اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر چه کسانی  ،طبق قانون

 هستند ؟
17  

 نفر 156000دهم درصد از کل جمعیت بانوان معادل  6
 15در بانوان  ن گردان هامخدر و روامیزان شیوع مصرف مواد 

 سال کشور چقدر است ؟ 64تا 
18  

  19  در کشور؟ 1398آمار فوت ناشی از مصرف مواد در سال   نفر 4472

، جلب توجه ، کنارآمدن با مشکالت زندگی  تفنن وتفریح 

  ، تجربه کردن

 گسترش مصرف مواد در جمعیـت  چهار عامل داراي اولویت در

  ؟امندکد سال کشور 64تا  15 عمومی
20  

ضعف (شخصیتی هاي به مواد، ویژگی مثبت  نگرش

خشونت،  –انزوا طلبی  –اختالل روانی –اعتماد به نفس 

مبود اطالعات در مورد خطرات ک ،)ضعف مهارت نه گفتن

درجه پایین تعهد به جامعه و ضعف مشارکت در مواد، 

  گروه همساالن - فعالیت هاي اجتماعی و فرهنگی

  21  ؟ را ذکرکنید ر گرایش به مصرف موادعامل خطر ساز دچند 

داشتن اطالعات در مورد خطرات مصرف مواد ، 

برخورداري از مهارت هاي اجتماعی ، تاب آوري، اعتماد 

به نفس و عزت نفس باال ، نگرش منفی در مورد مواد ، 

مشارکت موثر در عرصه هاي اجتماعی و فرهنگی ، ثبات 

  یهیجان

  22  ؟ را نام ببرید مصرف مواد عامل محافظت در برابر چند

سابقه مصرف مواد در یکی از اعضاء خانواده ، عدم نظارت 

والدین ، درگیري هاي خانوادگی ، درگیر کردن فرزندان 

در رفتار مواد، فقدان قواعد و انتظارات خاص در مورد عدم 

  مصرف مواد

خطـر در خـانواده کـه منجـر بـه مصـرف مـواد در         چند عامل

  د شد ؟فرزندان خواه
23  

روابط موثر و احترام اعضاي خانواده ، مشارکت فرزندان 

کنترل  ،یت استرس ردر تصمیم گیري ها، توانایی در مدی

خشم ، روش هاي تربیتی هماهنگ والدین ، وجود 

انتظارات و حد ومرز مشخص در مورد مصرف مواد و 

آموزش در موزش مهارت هاي زندگی ، آتوجیه فر زندان ، 

رض مصرف مواد به فرزندان ، غنی سازي عوا صوخص

  اوقات فراغت

  

محافظت در خانواده که منجر به عدم مصرف مـواد   چند عامل

  خواهد شد؟در فرزندان 
24  



  

  

 
 
 
 
 

که حاوي بیش از چهار هزارماده سمی (استفاده از سیگار 

و همچنین  )سرطان زا عنصر 40و زیان بخش و بیش از 

  .مصرف قلیان

  25  واد از کجا آغاز می شود؟دروازه ورود به مصرف م

ایجاد نشانگان بی انگیزشی ، پوچی ، ناتوانی در هدف 

گذاري در زندگی ، اختالل حافظه کوتاه مدت ، اختالل 

شناختی ، اختالل در تعادل و هوشیاري ، اختالل در 

، افسردگی ، اضطراب عملکرد بینایی ، اختالل در شنوایی

  ، نقص در یادگیري ، سرخوشی کاذب

  26  وارض مصرف حشیش ؟ع

اضطراب ، حمالت همراه با وحشت زدگی ، فراموشکاري 

، نشانگان بی قیدي و بی انگیزشی ، اختالل در تعادل و 

  پوچی ،عملکرد حرکتی 

  27  ؟)ماري جوانا(عوارض مصرف گُل 

  28  عوارض مصرف تریاك ؟  سرطان مثانه و مري ، اختالل در خواب ، ناراحتی گوارشی

اختالل تعادل ، افت فشار خون ، تشنج ، سرگیجه ، 

اختالل بینایی ، اختالل در خواب ، تنگی نفس ، 

  پرخاشگري، نشانگان بی انگیزشی

  29  عوارض مصرف ترامادول؟

افزایش شدید ضربان قلب ، افزایش میزان تنفس ، 

 یما، سرخوشکُ،سکته مغزي ، تشنج  ،افزایش فشار خون

بی قراري ، رفتار  کاذب ، اختالل خواب ، اضطراب و

 ،....، ارتکاب جرائم قتل ، تصادف و و خشونتپرخاشگرانه 

  کاهش وزن ، روان پریشی و جنون

  30  عوارض مصرف ماده محرك شیشه ؟

افزایش فشار خون، درد سینه ، تپش قلب ، سرگیجه ، 

توهم هاي دیداري و شنیداري ، بی قراري ، سراسیمگی ، 

بروز حالت سوءظن ، گیجی شدید، تشنج ، اضطراب ، 

  توهم ، هذیان ، بروز حالت روان پریشی

  31  عوارض مصرف غیر مجاز قرص ریتالین ؟

  32  دست یابی به جامعه سالم در گرو چه چیزي است ؟  سالمت خانواده

اطالع رسانی پیشگیري از مصرف مواد با انجام 

مستمر،آموزش مهارتهاي زندگی ، آموزش مدل زندگی 

خدمات  فرزند پروري به والدین،سالم،آموزش سبک 

به نوجوانان و جوانان، تقویت فعالیت هاي  مشاوره اي،

 هنري و(جایگزین وغنی سازي اوقات فراغت

 ،ایفاي نقش فاعالنه و مشارکت از سوي آحاد)ورزشی

  .جامعه علیه مواد مخدر

بـه دنبـال چـه اهـدافی     طرح یاریگران زندگی درجامعه اجراي 

  است؟
33  

  لیارد تومانهزار می 167
میزان خسارت و هزینه هاي مستقیم و غیر مسـتقیم ناشـی از   

  مواد مخدربه کشوردر سال چقدر است ؟
34  

  تومان هزارمیلیارد  24

 هزینـه  شامل(سال در مواد کننده مصرف فرد هاي هزینه جمع

 چقدر) درآمد کاهش و ترك، هزینه ، درمان هزینه ، مواد خرید

  ؟ است

  

35  



  

  

 
 
 
 
 

 قادر را فرد که هاي توانمندي و ظرفیت ، تقابلی ، مهارت

 زندگی هاي چالش و مشکالت و ها سختی با سازد می

 روبرو ... و عزیزان مرگ و اعتیاد ،خانواده در خشونت مانند

 و مدارا طریق از استرس پر هاي رویداد بر و شده

  .کند غلبه سازگاري

 اعتیـاد  از پیشگیري عرصه در مهارت یک عنوان به آوري تاب

  ؟ چه یعنی
36  

بیان افکار و احساسات در هر موقعیت به طور آزاد و 

مستقیم با رعایت احترام و قاطعیت در برابر درخواست 

  .هاي نامناسب دیگران

  37  ت ورزي یعنی چه؟مهارت جرأ

 نمی دیگر اي عده به و سازد می اي عده به مواد مصرف

 اگر ، شود نمی معتاد کسی مواد تفریحی مصرف با ، سازد

 آور اعتیاد خالص مواد شوید، نمی معتاد کنید مصرف کم

 ، است مناسب بیماري درمان براي مواد مصرف ، نیست

 ، است مناسب فکر بازشدن و خالقیت براي مواد مصرف

 مواد مصرف ، نیست آور اعتیاد شیشه و گُل ، حشیش

  .است مناسب الغري و بیداري شب و تمرکز براي

  38  نمایید؟ بیان را مواد مصرف صخصو در غلط باور چند

  نوجوانان سایر برابر 21/2
 و دعـوا  آنـان  خانواده در که نوجوانانی در مواد، مصرف احتمال

  ؟ است چقدر دارد وجود بحث جرو و اختالفات
39  

  درصد 6/19
 در والـدین  اطـالع  بدون که نوجوانانی در ،مواد مصرف احتمال

  ؟ است چقدر هستند خانه از بیرون
40  

  جهان اول کشور  15
 عرصـه  در علم تولید در جهان اول کشور چند جزء ایران کشور

  ؟ است اعتیاد و مخدر مواد با مبارزه
41  

  نوجوانان و جوانان  
بیشترین تهدیـد از سـوي مافیـاي مـواد مخـدر      در حال حاضر 

   متوجه کدام یک از گروه هاي سنی است؟ 
42  

 ها پرخاشگري قتها،شغلی نظیرسر حوادث از بسیاري. بله

  .است امر این از ناشی کارایی افت و

 می جاي بر سوئی عواقب کار، محیط در مخدر مواد مصرف آیا

  گذارد؟
43  

 نیز مرگ سبب که مواد در موجود ناخالصی میزان بله

  .باشد می کننده نگران شد خواهد
  44  دارند؟ ناخالصی بازار در موجود مواد آیا

 به کار، محیط در کارایی افت ز،رو درطول آلودگی خواب

 ، ناگهانی وزن کاهش خواب، ساعت خوردن هم

  ... و کاذب انرژي داشتن پرحرفی، پرتحرکی،

  45  کدامند؟ اعتیاد و مواد مصرف عالئم از برخی

 8 ساعت از 09628 تلفن شماره با اعتیاد مشاوره ملی خط

  .است خوبی بسیار راهنماي شب 8 تا صبح

 زمینــه در خــود ســئواالت تــا دارد وجــود معتبــري مرکــز آیــا

  بپرسیم؟ را درمان و پیشگیري
46  

مهارت ارتباط موثر فردي و اجتماعی، مهارت تصمیم 

گیري، مهارت غنی سازي اوقات فراغت، مهارت خود 

کنترلی و خویش نگهبانی، مهارت کنترل خشم، مهارت 

  ...ابراز وجود و 

یري از مصرف مـواد  براي پیشگ زندگی مهارتهايچند نمونه از 

  ؟را نام ببرید
47  

 منافع کسبو   تعالی و رشد از انسانی جوامع داشتن باز

  بیشتر
  48  چیست؟ اعتیاد و مخدر مواد اشاعه از گران استعمار هدف



  

  

 
 
 
 
 

  هپاتیت و ایدز
 فـرد  در مخـدر  مـواد  تزریـق  اثر در ذیل بیماریهاي از کدامیک

    شود؟ می ایجاد معتاد
49  

  50  چیست؟ اعتیاد در عود تعریف    باال دوز با مواد مصرف به مجدد بازگشت

 جز آنها سازهاي پیش و روانگردان و مخدر مواد مصرف

 مصوب هاي برنامه و صنعتی پزشکی، علمی، موارد در

  .است شده انگاري جرم آسیب کاهش و درمان

  51  ؟ است بیمار یا است مجرم معتاد آیا  

 است شده اذعان مخدر مواد با مبارزه قانون 15 ماده در

 درمان به نسبت مذکور مراکز به مراجعه با که معتادي

 دریافت آسیب کاهش و درمان تحت گواهی و اقدام خود

 کیفري تعقیب از نمایدن اعتیاد به تجاهر چنانچه نماید

 اعتیاد ترك یا درمان به مبادرت که معتادانی. است معاف

  .مجرمند ننمایند

 بـه  مبـادرت  که معتادانی براي براي ورکش جاري قوانین در آیا

  ؟ است شده بینی پیش امتیازاتی نمایند ترك
52  

 از مخدر مواد با مبارزه ستاد توسط که استفتائاتی بر بنا

 گرفته صورت اعالم علماي و عالیقدر مراجع حضرات

  .است حرام مخدر مواد مصرف است

 و مخـدر  مـواد  مصـرف  بـه  نسـبت  اسـالم  مقـدس  شرع نگاه

 یـا  اسـت  حـرام  موادمخـدر  مصرف آیا  ؟ چیست ها گردانروان

  مجاز؟

53  

  زاهدان سنت اهل علمیه حوزه دارالفتاء نظریه براساس

 قواي بردن بین از موجب و تخدیرعقل باعث که چیزي

  .  است حرام شرع نگاه از باشد انسانیت

 و مخـدر  مـواد  مصـرف  درخصـوص  سـنت  اهـل  علمـاي  نگاه

  چیست؟ ها روانگردان
54  

 استعمال براي مخدر مواد با مبارزه قانون 19 ماده براساس

 نقدي جزاي و شالق مجازات مصرفی مواد نوع بر بنا

  .است شده گرفته درنظر

 درنظـر  مجـازات  مخدر مواد استعمال براي جاري قوانین در آیا

  ؟ است شده گرفته
55  

 و سوخته شیره، تریاك، مثل موادي مصرف مجازات بله

 میلیون پنج تا یک و شالق ضربه 74 تا 20 تریاك تفاله

 مثل موادي مصرف مجازات و داشته نقدي جزاي ریال

 شالق ضربه 74 تا 50 شیشه و کوکائین مرفین، هروئین،

  .است نقدي جزاي ریال میلیون 10 تا 2 و

 شـده  استعمال مخدر مواد نوع کشور جاري قوانین  براساس آیا

  دارد؟ کننده مصرف مجازات میزان در تاثیري
56  

 جریمه به نمایند رانندگی موادمخدر تاثیر تحت که افرادي

 ماه شش مدت به  آنها گواهینامه و شده محکوم نقدي

 بند همچنین.  شوند می معرفی قضایی مرجع به و ضبط

 به  اعتیاد اداري تخلفات به رسیدگی قانون 8 ماده 15

 در. است شده محسوب اداري تخلفات جزء مخدر مواد

 می زوج اعتیاد حرج و عسر موارد از یکی نیز مدنی ونقان

 به اجبار را زوج تواند می دادگاه اثبات صورت در که باشد

  .نماید طالق

 گرفتـه  درنظـر  معتاد براي قانونی هاي محدودیت چه کشور در

  است؟ شده
57  

 به هرکس است شده تصریح مخدر مواد با مبارزه قانون 14 ماده در

 غیردارویی صنعتی هاي روانگردان یا ادمخدرمو استعمال منظور

 و نقدي جریمه ریال میلیون 10 تا 5 به کند اداره یا دایر را مکانی

 از دائم انفصال و حبس سال دو تا یک و شالق ضربه 74 تا 20

 واحد مذکور مکان اگر اینکه ضمن. شود می محکوم دولتی خدمات

 براي را هایی مکان که افرادي براي کشور جاري قوانین در آیا

  ؟ است شده گرفته درنظر مجازات کنند دایر استعمال
58  



  

  

 
 
 
 
 

 نیز کسب و برداري بهره پرونده باشد خدماتی یا تجاري یا تولیدي

 مذکور واحد جرم تکرار صورت در و  افتاده اعتبار از سال 1 مدت به

  .شود می ضبط دولت نفع به

 و هیهت در دخیل افراد براي مصرف با مقابله منظور به

 20 ماده. است شده بینی پیش مجازات ساخت و فروش

 پنج تا میلیون یک مجازات مخدر مواد با مبارزه قانون

 را شالق ضربه پنجاه تا ده و نقدي جزاي  ریال میلیون

 قانونگزار قاطع رویکرد بیانگر امر این. است گرفته درنظر

 بطوریکه است اعتیاد و مواد مصرف از جلوگیري براي

 کننده تسهیل و دخیل شخص هر کننده مصرف بر هعالو

  .گردد می مجازات مقتضی طریق به نیز

 و اسـتعمال  ادوات و آالت که افرادي براي جاري قوانین در آیا

 شـده  گرفته درنظر مجازات نمایند می تهیه را مخدر مواد تولید

  :است

59  

   استعمال براي مخدر مواد با مبارزه قانون 19 ماده-

 افـرادي  براي مخدر مواد با مبارزه قانون 16 و 15 مواد-

  نمایند می ترك به مبادرت که

 کـه  افـرادي  بـراي  مخدر مواد با مبارزه قانون 14 ماده-

  کنند می دایر استعمال براي را مکانی

 مواد نوع براساس 19 ماده در استعمال مجازات تفکیک-

 مصـرف  بـا  قـاطعی  برخورد قانونگذار دهد می نشان که

   .دارد 8 ماده در مندرج مواد

 اخــذ مثــل معتــاد بــراي اجتمــاعی محــدودیت ایجــاد-

 اعتیاد شدن اداري تخلفات مشمول یا رانندگی گواهینامه

 صـورت  در طـالق  بـراي  زوجـه  حـرج  و عسر مصداق و

  زوج اعتیاد

 از جلـوگیري  بـراي  راهکارهـایی  چـه  کشـور  جاري قوانین در

  است؟ شده فتهگر درنظر ها روانگردان و مخدر مواد مصرف
60  

 چنانچه.  باشند می وي  خانواده اعضاي اصلی قربانی

 اعضاي سایر گریز براي زمینه شود معتاد خانواده از یکی

 به آنان است بدیهی و فراهم خانواده کانون از خانواده

 ضمن. شد خواهند بزهکاري هاي شبکه جذب اطفال ویژه

 جسمی مامیتت علیه جرائم سایر ارتکاب براي زمینه اینکه

  .گردد می مهیا نیز خانواده افراد

 چـه  معتـاد  غیـر  به ها روانگردان و مخدر مواد مصرف قربانیان

 جامعـه  در بزهکـاري  شـیوع  بر آن تاثیر و باشند می اشخاصی

  ؟ چیست

61  

 عواقب فرد براي که باشد می وابستگی نوعی اعتیاد

 اگر بطوریکه. داشت خواهد همراه به را ناپذیري جبران

 ناراحتی و خماري موجب نشود مصرف نظر مورد ماده

 دو استعمال و اعتیاد و شود می مصرف عدم از ناشی

  .باشند می کیفري جداگانه مقوله

 و مخــدر مــواد اســتعمال و اعتیــاد از تــوان مــی تعریفــی چــه

 بکـار  معنـا  یـک  در مفهموم دو این آیا داد؟ ارائه ها روانگردان

  روند؟ می

62  

 طور به که. است اعتیاد نمودن آشکار و ظاهر تجاهر

 تشخیص شخص گفتار و حرکات و رفتار نوع از متعارف

  .شود می داده

 مخــدر مــواد بــا مبــارزه قــانون 15 مــاده در تجــاهر از منظـور 

  چیست؟
63  

 ترك به اقدام معتادان اگر مخدر مواد با مبارزه قانون 15 ماده در

 از نمایند یافتدر آسیب کاهش و درمان تحت گواهی و نمایند
  64  ؟ داشت خواهد متجاهر با برخورد در تاثیري چه اعتیاد به تجاهر



  

  

 
 
 
 
 

 گیرد می تعلق وي به صورت در امتیاز این. معافند کیفري تعقیب

 از معافیت تجاهر صورت در است بدیهی. ننماید اعتیاد به تجاهر که

  .شد نخواهد وي شامل تعقیب

 متحد ملل انسازم جرم و موادمخدر با مقابله دفتر

)UNODC (– اطریش کشور.  

 چه متحد، ملل سازمان در موادمخدر با مبارزه تخصصی آژانس

  است؟ کشور کدام در آن مقر و دارد نام
65  

  .1988 و 1971 ،1961 هاي کنوانسیون کنوانسیون، سه
 و موادمخـدر  بـا  مبـارزه  زمینـه  در المللـی  بین کنوانسیون چند

  رددا وجود گردان روان داروهاي
66  

 با مقابله متعادل و متوازن پیشبرد معنی به متوازن، راهبرد

 تقاضا کاهش کنار در) انتظامی برخوردهاي( عرضه

 حرفه و بازتوانی آسیب، کاهش درمان، پیشگیري،(

  .باشد می) آموزي

 زمینه در متحد ملل سازمان سوي از که متوازن جهانی رویکرد

  است؟ معنی چه به. شود می مطرح موادمخدر با مبارزه
67  

  .  افغانستان با مشترك مرزي مناطق
 حـوزه  در ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مـرزي  اقدامات بیشترین

  پذیرد؟ می صورت منطقه کدام در موادمخدر با مبارزه
68  

  زبانی زیر یا) 2ب(بوپرونورفین متادون،
 را میـرود  کار به مواد کنندگان مصرف درمان در که دارویی دو

  ببرید؟ نام
69  

  ماده محرك شیشه
 گیري شکل به منجر اور اعتیاد ماده کدام مصرف اولین تجربه

  گردد؟ می مغز بر ناپذیر جبران وتاثیرات اعتیاد
70  

  روانشناختی و زیستی و اجتماعی عوامل
 افـراد  در اعتیـاد  گیـري  شـکل  در گـذار  تاثیر عوامل مهمترین

  باشند؟ می عواملی چه مواد کننده مصرف
71  

 اختالالت اضطرابی، اختالالت افسردگی، نظیر التیاختال

  ...و انطباقی و سازگاري

 افراد در مواد مصرف اثر بر که روانپزشکی مشکالت مهمترین

  دارند؟ نام چه آید می بوجود معتاد
72  

  توهم

 گیرنـد  مـی  خـود  بـه  جوانا ماري کننده مصرف افراد که فازي

 گـان  کننـده  مصـرف  در کـه  باشد می روانپزشکی نشانه کدام

  گردد؟ می مشکالتی بروز باعث هم شیشه

73  

  مواد مصرف به شروع
 شـروع  در درگیـر  عواملبیشترجزء  همساالن فشار شما نظر به

  مواد؟ مصرف تداوم یا هست مواد مصرف به
74  

  وسوسه

 یـا  مصـرف  حـین  در را کننـده  مصـرف  افراد که شدیدي میل

 نـام  چـه  دکشـان  مـی  مواد مجدد مصرف سمت به پاکی دوران

  دارد؟

75  

  روانشناختی وابستگی
 اسـت  جوانـا  مـاري  مصرف حاصل که وابستگی نوع مهمترین

  چیست؟
76  

  زدایی سم
 در اعتیـاد  درمـان  مراکز در اعتیاد درمان و خماري عالیم قطع

  دارد؟ نام چه کشور
77  

  شبانه سرپناه یا شلتر

 موقت اسکان براي و  آسیب کاهش منظور به که  مرکزي نام

اسـتفاده   خانمـان  بی مواد کننده مصرف بیماران براي شب در

  می شود 

78  

 خطرناك و محرك مواد تبلیغ باور غلط و فریب از طریق 

  بانوان در الغري ایجاد براي زنانه هاي آرایشگاه در

 بـه  گـرایش  و هـا  خـانم  در الغري به تمایل بین شما نظر به

  دارد؟ وجود ارتباطی چه مواد مصرف
79  



  

  

 
 
 
 
 

 رفتارهاي به و نموده ایجاد اجتماعی مشکالت فرد که یزمان

 هایی اذیت و آزار جهت به خانواده طرف از یا و پردازند می مجرمانه

  .آورند مورد شکایت قرار می گیرند می بوجود که

 افـراد  بـراي  زمـان  چـه  درمـان  بـه  اجبار به اقدام شما نظر به

  است؟ الزم کننده مصرف
80  

 هاي درگیري غگویی،بیماري،درو کاري مخفی

  درمان به داوطلبانه اقدام خانوادگی،عدم
  81  دارد؟ درمان به اقدام عدم در نقشی در فرد معتاد چه انکار

 از وپرهیز لغزش مدیریت و درمان به مجدد بازگشت

  ... و آلوده دوستان و افراد با ارتباط

بـه   مجـدد  عـود  دچـار  درمان از پس یا درمان حین که افرادي

  بدهند؟ انجام اقداماتی چه باید شوند اد میمصرف مو
82  

 از پرهیز و درمانی مراکز به مراجعه جهت الزم حمایتهاي

 مسولیت احساس ایجاد براي تالش و گري کنترل و اجبار

  تشویقی هايراهکار انجام و درمان به

   رویکــردي چــه کننـده  مصــرف افــراد خـانواده  شــما نظــر بـه 

  باشند؟ تاد داشتهمع فرد مشکل به نسبت می بایست
83  

 خصوصا فکري سیستم شدن ومختل مواد مصرف دلیل به

 مغز لذا در کارکردي مشکالت و گان کننده مصرف در قضاوت

  شود می دیده نامتعارف رفتارهاي برخی

 مـواد  گـان  کننده مصرف در عادي غیر رفتارهاي برخی  انجام

  دهید؟ توضیح را
84  

 هاي بیماري منزل، زا فرار خانواده، نظام شدن متالشی

  ...و فرزندان در رفتاري مشکالت مقاربتی،
  85  ببرید؟ نام را ها خانم در مواد مصرف منفی پیامدهاي مهمترین

 روح تقویت گیري، وتصمیم اراده تقویت انگیزه، تقویت

 بدون سالم زندگی امکان  تقویت و تشریح معنویت،

  ...و مواد مصرف

 بـراي  کننده مصرف افراد در که رفتاري هاي ویژگی مهمترین

  ذکرکنید؟ را گردد ایجاد بایستی درمان به اقدام
86  

 سالم، افراد با ارتباط کننده، مصرف افراد با ارتباط از پرهیز

 با ارتباط از پرهیز اجتماعی، درمانی گروههاي در شرکت

 تقویت و روانشناختی مدیریت آلوده، هاي محیط و مواد

  خود در زندگی مهارتهاي

 چـه  بایـد  مجـدد  مصـرف  از پرهیـز  براي یافته بهبود فرد کی

  دهد؟ انجام کارهایی
87  

  بله
 ایران در خشخاش کشت باموادمخدر مبارزه قانون براساس آیا

  ؟ است شده شناخته مطلقاًجرم
88  

1359  
 سـالی  چـه  در خشـخاش  کشـت  ایران اسالمی انقالب از پس

  ؟ شد ممنوع
89  

  تریاك
 هاي ه دستگا توسط مکشوفه مخدر دهما بیشترین شما نظر به

  باشد؟ می چه کشور عرضه ورود و با مقابله
90  

  نیروي انتظامی
 کـدام  بـه  مخـدر  مـواد  با مبارزه عرصه شهداي تعداد بیشترین

  دارند؟ تعلق نظامی نیروهاي از یک
91  

  تن در سال 1000  از بیش و ایران اسالمی جمهوري
 میزانـی  چه با و کشور مکدا جهان مخدر مواد کشفیات رکوردار

  باشد؟ می
92  

تن توسط جمهوري  1000  از بیش و 1399سال  در

  اسالمی ایران 

 چـه  بـا  و سـالی  چـه  در مکشـوفه  مخـدر  مواد میزان بیشترین

  ؟ است بوده میزانی
93  

  هزار هکتار  263
سطح اراضی زیر کشت خشخاش در کشور افغانستان در سـال  

    به چه میزان بوده است؟  2018
94  

  110تماس با 
 یـا  و اسـتعمال  محـل  مشـاهده  درصورت شهروند عنوان به ما

  دهیم؟ انجام باید فوري اقدام چه موادمخدر توزیع
95  

  96 مخـدر  مـواد  کننـده  تولید بزرگترین به تبدیل از بعد افغانستان  شیشهماده محرك 



  

  

 
 
 
 
 

  

  

  :تهیه و تنظیم"

  1400خرداد ماه سال - دکتر حمید رضا صرامی

 

 مخـدر  مـاده  کـدام  کننـده  تولیـد  بزرگتـرین  اکنون هم سنتی

  باشد؟ می صنعتی

  . است کرده رشد برابر 50 تا  افغانستان در کشت میزان

 کشـور  در آمریکا رهبریت به اروپایی کشورهاي حضور زمان از

 تـاثیري  چـه  کشـور  ایـن  مخـدر  مواد کشت میزان افغانستان،

  است؟ داشته

97  

  بالکان و جنوبی شمالی،:   مسیر سه
 نشعبم مخدر مواد ترانزیت براي اصلی مسیر چند افغاستان از

  شود؟ می
98  

  بالکان
 از مخـدر  مواد ترانزیت  اصلی مسیرهاي از یک کدام در ایران

  ؟ دارد قرار افغانستان
99  

  کیلومتر 950 حدود
 چنـد  افغانسـتان  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مرزهـاي  طول

  است؟ کیلومتر
100  


