
 )مرکز پیشگیری از اعتیاد(مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد:عنوان طرح

  خدماتی:نوع فعالیت

  بسمه تعالی

یاد به مواد مخدر نیاز به مصرف یک ماده مخدر است که در صورت عدم مصرف آن حالت خاصی به تاع:مقدمه

بینانه به مسئله اعتیاد به با نگاھی واقع .وجود می آید که گاھی برای معتاد غیر قابل تحمل می باشد

یش وجود پآن ھا،به راحتی در می یابیم که سوء مصرف مواد افیونی از قرن ھا  مواد مخدر و سوء مصرف

  :برای مبارزه با اعتیاد سه رویکرد وجود دارد.داشته است

  غیر قانونی شمردن سوءمصرف مواد مخدر- ١

  یبرنامه ھای کاھش تقاضای مصرف مواد مخدر یا پیشگیر- ٢

درمان معتادین به مواد مخدر که در جزوه حاضر سعی شده توجه و تاکید بیشتری بر این دو مقوله آخر - ٣

  .گردد

مرکز خصوصی پیشگیری از اعتیاد،به مرکزی اطالق می شود که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با 

اھش بروز از سازمان بھزیستی تاسیس گردیده و تحت نظارت آن سازمان در راستای ک کسب مجوز

اعتیاد،به فعالیت ھای گوناگونی چون ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد در 

و جمعیت ھای داوطلب،تولید محتوا و  مراحل نیاز سنجی،طراحی،اجرا،ارزشیابی نھادھای واجد شرایط

آموزشی و سایر مداخالت مجموعه ھای آموزشی برای گروه ھای مخاطب خاص،برگزاری کارگاه ھای 

  .مرتبط با اھداف مرکز می پردازد

  

    

  دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا-

  داشتن سرمایه کافی-

داشتن مکان مناسب که متناسب با فعالیت ھایی باشد که توسط مرکز صورت می پذیرد و حداقل دارای -

  .باشدمتر مربع  ٥٠مساحت 

  

  

:شرایط وامکانات الزم جهت ایجاد مرکز



    

  تخت بستری ٢حداقل -

  وسایل پیشگیری از بحران و کمک ھای اولیه-

  میز تحریر-

  یک کامپیوتر جھت بایگانی-

  تلفن-

  

    

  روانپزشک حداقل یک نفر،بر اساس برنامه تنظیمی سه روز حضور در ھفتهمتخصص -

  نفرپزشک عمومی،حداقل یک -

  ،حداقل یک نفر)کارشناس ارشد(روانشناس بالینی-

  سال سابقه کار مشاوره ٣با حداقل ) کارشناس ارشد یا کارشناس مشاوره(مشاور-

  ،حداقل یک نفر)کارشناس(مددکار اجتماعی-

  سال تجربه کاری،حداقل یک نفر ٣با حداقل ) کارشناس(پرستار-

  

    

  بھداشت،درمان و آموزش پزشکیوزارت -

  سازمان بھزیستی-

  

    

  

با توجه به اینکه جوانان قربانیان اصلی مواد مخدر می باشند و از آنجا که اعتیاد یک معضل جھانی 

ر ریشه کن ع تاست،لذا کاربرد ھر چه بیشتر این مراکز باعث خواھد شد که معضل اعتیاد ھر چه سری

  .شود و از گسترش خدماتی به عمل آید

  

:تجهیزات

:نیروي انسانی مورد نیاز

:سازمانها و مراکز مرتبط

:بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی



    

  

  

  آگھی در رسانه ھای جمعی-

  ھمکاری با بیمارستان ھا و مراکز بھزیستی-

کسب مجوز از سازمان بھزیستی تاسیس گردیده و تحت نظارت آن سازمان در راستای کاھش بروز 

ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد در اعتیاد،به فعالیت ھای گوناگونی چون 

و  مراحل نیاز سنجی،طراحی اجرا،ارزشیابی نھادھای واجد شرایط و جمعیت ھای داوطلب ،تولید محتوا

مجموعه ھای آموزشی برای گروه ھای مخاطب خاص،برگزاری کارگاه ھای آموزشی و سایر مداخالت 

  .می پردازدمرتبط با اھداف مرکز 

  

    

  دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا-

  داشتن سرمایه کافی -

داشتن مکان مناسب که متناسب با فعالیت ھایی باشد که توسط مرکز صورت می پذیرد و حداقل دارای -

  .متر مربع باشد ٥٠مساحت 

  

  

  

  

  

  

  

:شیوه بازاریابی

:شرایط و امکانات الزم در جهت ایجاد مرکز 



عنوان طرح:مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد(مرکز پیشگیری از اعتیاد)

نوع فعالیت:خدماتی

بسمه تعالی

مقدمه:اعتیاد به مواد مخدر نیاز به مصرف یک ماده مخدر است که در صورت عدم مصرف آن حالت خاصی به وجود می آید که گاهی برای معتاد غیر قابل تحمل می باشد.با نگاهی واقع بینانه به مسئله اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف آن ها،به راحتی در می یابیم که سوء مصرف مواد افیونی از قرن ها پیش وجود داشته است.برای مبارزه با اعتیاد سه رویکرد وجود دارد:

1-غیر قانونی شمردن سوءمصرف مواد مخدر

2-برنامه های کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر یا پیشگیری

3-درمان معتادین به مواد مخدر که در جزوه حاضر سعی شده توجه و تاکید بیشتری بر این دو مقوله آخر گردد.

مرکز خصوصی پیشگیری از اعتیاد،به مرکزی اطلاق می شود که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس گردیده و تحت نظارت آن سازمان در راستای کاهش بروز اعتیاد،به فعالیت های گوناگونی چون ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد در مراحل نیاز سنجی،طراحی،اجرا،ارزشیابی نهادهای واجد شرایط و جمعیت های داوطلب،تولید محتوا و مجموعه های آموزشی برای گروه های مخاطب خاص،برگزاری کارگاه های آموزشی و سایر مداخلات مرتبط با اهداف مرکز می پردازد.

 (
شرایط وامکانات لازم جهت ایجاد مرکز:
)	

	

-دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا

-داشتن سرمایه کافی

-داشتن مکان مناسب که متناسب با فعالیت هایی باشد که توسط مرکز صورت می پذیرد و حداقل دارای مساحت 50 متر مربع باشد.





 (
تجهیزات:
)	

-حداقل 2 تخت بستری

-وسایل پیشگیری از بحران و کمک های اولیه

-میز تحریر

-یک کامپیوتر جهت بایگانی

-تلفن

 (
نیروی انسانی مورد نیاز:
)

	

-متخصص روانپزشک حداقل یک نفر،بر اساس برنامه تنظیمی سه روز حضور در هفته

-پزشک عمومی،حداقل یک نفر

-روانشناس بالینی(کارشناس ارشد)،حداقل یک نفر

-مشاور(کارشناس ارشد یا کارشناس مشاوره) با حداقل 3 سال سابقه کار مشاوره

-مددکار اجتماعی(کارشناس)،حداقل یک نفر

-پرستار(کارشناس) با حداقل 3 سال تجربه کاری،حداقل یک نفر

 (
سازمانها و مراکز مرتبط:
)

	

-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

-سازمان بهزیستی



 (
بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی:
)	



با توجه به اینکه جوانان قربانیان اصلی مواد مخدر می باشند و از آنجا که اعتیاد یک معضل جهانی است،لذا کاربرد هر چه بیشتر این مراکز باعث خواهد شد که معضل اعتیاد هر چه سریع تر ریشه کن شود و از گسترش خدماتی به عمل آید.



 (
شیوه بازاریابی:
)	





-آگهی در رسانه های جمعی

-همکاری با بیمارستان ها و مراکز بهزیستی

کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس گردیده و تحت نظارت آن سازمان در راستای کاهش بروز اعتیاد،به فعالیت های گوناگونی چون ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد در مراحل نیاز سنجی،طراحی اجرا،ارزشیابی نهادهای واجد شرایط و جمعیت های داوطلب ،تولید محتوا و مجموعه های آموزشی برای گروه های مخاطب خاص،برگزاری کارگاه های آموزشی و سایر مداخلات مرتبط با اهداف مرکز می پردازد.

 (
شرایط و امکانات لازم در جهت ایجاد مرکز :
)

	

-دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا

-داشتن سرمایه کافی 

-داشتن مکان مناسب که متناسب با فعالیت هایی باشد که توسط مرکز صورت می پذیرد و حداقل دارای مساحت 50 متر مربع باشد.

















