
 

 بسمه تعالی

 1 صفحه پزشکان ویژه مواد مصرف سوء دارویی های درمان آموزش دوره
 

 دانشکده علوم رفتاری وسالمت روان

 پزشکاندارویی سوء مصرف مواد ویژه های دوره آموزش درمان 

   1401 دی-دبیرعلمی دکتر صابری زفرقندی

 
زما ساعت اساتید سخنران موضوع تاریخ شماره

 ن

 شنبه 1

17/10/01 

 +اعتیاد عصبی -زیستی مبانی و سبب شناسی

 مرتبط  عوارض و مواد مصرف اختالالت همه گیري شناسی

 ( اعتیاد درمان مفاهیم و + کلیاتاصول درمان اعتیاد 

 ماده ( تفکیک به دارویی درمان هاي

دکتر آرزومندان / 

 دکتري علوم اعصاب/ 

ر صابري زفرقندي دکت

 اعتیاد روان پزشک //

9-11 

 

30/13- 30/11 

2 

 

2 

 یکشنبه 2

18/10/01 

 کار گروهیتئوري و  -مواد انواع با آشنایی

بر طبق پروتکل هاي وزارت  ؛درمان نگهدارنده با متادون

 کار گروهیتئوري و  -بهداشت

دکتر صابري 

زفرقندي /روان 

 گروه اعتیاد پزشک /

30/10- 9 

 

14- 11 

5/1 

 

3 

 شنبه دو 3

19/10/01 

 -بهداشت وزارت هاي پروتکل طبق بر بوپرنورفین؛ با درمان

 کار گروهیتئوري و 

 هاي پروتکل طبق بر اپیوم؛ تنتور با نگهدارنده درمان

 کار گروهیتئوري و  -بهداشت وزارت

دکتر صابري زفرقندي 

روان پزشک /گروه /

 اعتیاد

 

12- 9 

 

14- 30/12 

3 

 

5/1 

  شنبهسه  4

20/10/01 

 مدیریت لغزش و فرآیند بهبوديبرخورد با وسوسه و 

 کار گروهیتئوري و  -مصاحبه انگیزشی+

دکتر فرهمند/ 

  سالمتروانشناس  

30/11- 9 5/2 

 

 شنبهچهار 5

21/10/01 

صول درمان نگهدارنده + آشنایی با فارماکولوژي و ا

اندیکاسیون  هاي درمان با داروهاي آگونیستی 

 تئوري و کار گروهی -آنتاگونیستی

 درمان +افیونی مواد از محرومیت سندرم درمان و تشخیص

 نوجوانان و کودکان در افیونی مواد مصرف اختالل

دکتر حمیدرضا 

فتحی/ دکتري 

 مطالعات اعتیاد

11- 9 

 

30/13- 30/11 

2 

 

2 

 



 

 بسمه تعالی

 2 صفحه پزشکان ویژه مواد مصرف سوء دارویی های درمان آموزش دوره
 

 

  شنبه 6

24/10/01 

 درمان با نالتروکسون منطبق با پروتکل هاي وزارت بهداشت

 کاهش از افیونی مواد درمان اهداف آسیب، کاهش اصول+ 

 بهبودي تا آسیب

 و زایمان ، بارداري در افیونی مواد مصرف اختالل درمان

 کار گروهیتئوري و   -شیردهی

 

دکتر صابري زفرقندي 

روان پزشک /گروه /

 اعتیاد

11- 9 

 

30/12- 30/11 

2 

 

1 

 

 

7 

 شنبهیک

25/10/01 

 گزارش و ثبت الزامات و اجرایی هاي دستورالعمل با آشنایی

 خدمات دهی

تئوري و   -ارزیابی و پایش درمان نگهدارنده) آزمایش ادرار(

، هپاتیت  HIV+ شناسایی و مراقبت عفونت ها)  کار گروهی

 ها و...(

خانم حبشی/ 

 روانشناس بالینی

دکتر شفیعی/ دکتري 

 مطالعات اعتیاد

10- 9 

 

13- 30/10 

1 

 

5/2 

 شنبهدو 8

26/10/01 

 ارزیابیدیگر+  دارویی درمان به دارویی درمان یک از انتقال

   درمان طرح و تشخیصی ارزیابی بیماران، بعدي چند

  -تادیبی جایگاههاي در افیونی مواد مصرف اختالل درمان

 کار گروهیتئوري و 

دکتر فیاض/ درمانگر 

اعتیاد/ دکتراي 

 مطالعات اعتیاد  

    

30/13- 9 

 

 

1 

5/2 

1 

 شنبهسه   9

27/10/01 

بیمارو خانواده در جهت کمک به ترغیب بیمار به  مشاوره 

+ آشنایی با جایگاه مداخالت  کار گروهیتئوري و   -مراجعه

 روان شناختی در درمان اختالل مصرف مواد افیون

دکتر فرهمند/ 

 سالمتروانشناس  

12- 9 3 

 

 شنبهچهار   10

28/10/01 

 رضایت اخذ اي، حرفه اخالق) اعتیاد درمان در اي حرفه اصول

 (قانونی هاي-جنبه و آگاهانه

 

کار تئوري و   -شناسایی و مدیریت اختالالت روان پزشکی همبود

 گروهی

کار تئوري و  -مواد  مصرفی بیش موارد مدیریت و تشخیص

 گروهی

دکتر سید مهدي 

صابري/ عضو هیات 

 علمی پزشکی قانونی

دکتر شریعت/روان 

 پزشک

فلوشیب /امیري  دکتر 

 سم شناسی

10- 9 

 

30/11- 10 

 

13- 30/11 

1 

 

5/1 

 

5/1 

جم

 ع
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