
 

 

 

 

  اعتيادتابچه هسته پژوهشی ك

 (انستیتو روانپزشکی تهران) دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

 

 

 تهیه و تنظیم: 

  دكتر محمد باقر صابري زفرقندي

 (مدير گروه اعتياد)

 

 

 1394بهار 

 
 



 

 



 

 فهرست مطالب
 

 1 ........................................................................ اتیمقدمه و کل

 4 ........................................................... یچشم انداز هسته پژوهش

 5 ............................................................. یهسته پژوهش تیمامور

 6 ...................................................یهسته پژوهش یقاتیخطوط تحق

 6 ................................................................. بلند مدت یراهکارها

 7 ............................................... راهبردها یمورد انتظار از اجرا جینتا

 7 ..................................................................... برنامه کوتاه مدت

 8 .............................................................. و بلند مدت انیبرنامه م

 9 ................................................................ یارکان هسته پژوهش

 9 ................................................................... یاعضا گروه پژوهش

 10 .......................................................... هاتیگزارش کوتاه از فعال

 10 ......................................................... در حال اجرا یطرح ها

 11 ................................ شتریه باستفاد یمنابع مورد استفاده و منابع برا

 

 



1 

 

 مقدمه و كليات 
 ای،جساد  تصساداا  از پس  روانگردان و مخدر مواد به اعتیاد

 رتبه در ااسردگی، و عروقی -قلبی  هایبیماری حوادث، و سوانح

 18 جوان مردان جمعیت در .دارد قرار هابیماری بندیطبقه چهارم

 در حسوادث و سسوانح ای،جساد  تصاداا  از بعد اعتیاد ساله 30 تا

 گساار  اسسا  بسر .گیسردمسی قرار هابیماری بندیطبقه دوم مقام

حدود يك میلیسون  در 1392سال  در کشور قانونی پاشکی سازمان

هاار معتاد در ايران وجود دارد که طبق برآورد ستاد مبارز   3۵0و 

درصد معتادان، بسه توزيسم مسواد مخسدر  ۷0با مواد مخدر بیش از 

اعضسای اسانواد  ايسن  نظرگسراتن در با . همچنین،اشسستغال دارند

میلیون نفر به صور  مستقیم با ايسن  ۵توان گفت حدود ااراد، می

طبسق گساار   همچنین،هستند.  به گريبان معضل اجتماعی دست

روزانه هشت معتاد به دلیل مصرف نامناسب مواد مخدر جان  اوق

 درصد 30درصد همسرآزاری ها و  ۶۵ ؛اود را از دست می دهند

درصد از قتل های عمد نیا توسط معتسادان  2۵کودك آزاری ها و 

درصد نااع هسا و اشسونت هسا نیسا در پسی  23 ؛ وانجام می شود

درصسد سسرقت هسا نیسا  ۴0درصد تا  3۵اعتیاد حاصل شد  و بین 

 .ناشی از اعتیاد به مواد مخدر است

اعتیاد يك بیماری پیچید ، مامن و چند بعدی است که با میسل 
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ی و غیر قابل مقاومت مصرف مواد، علیرغم عوارض منفی و اجبار

هسای پرهیسا طسو،نی، همچنین عودهای مکرر، حتی پس  از دور 

(. بسا توجسه بسه 1383، )مارسسدن و همکساران شسودمشخص مسی

در راسستای سیاسست هسای  مشکال  اجتماعی و بهداشتی اعتیساد،

 توجسه مسورد بايسداعتیساد جهانی و امکانا  و ظرایت های بومی  

) صسابری باشسد سسالمت نظسام انسدرکاران دسست و سیاستگذاران

 .(93 ،باقری يادی و زارقندی

 به درستی و اعتیاداگر به چالش های پیش روی بهداشت روان 

پردااته شود، جامعه از اوايد آن در قالب اصسال  سیاسست هسا و 

. در غیسر ايسن عملکردها و کاهش اطاها بهسر  منسد اواهسد شسد

آن در توقف روند رو به رشسد بهبسود سسالمت روان  تاثیرصور  

؛ 1390، صسسابری زارقنسسدی)کشسسور دور از انتظسسار نخواهسسد بسسود 

 (. 1390دادار،

با توجه به اينکه اعتیاد يکی از بارگترين مشکال  اجتمساعی و 

پاشکی پیش روی جامعه جهسانی و بسه اصسوا جامعسه ايرانسی 

ايسن حقیقست کسه  بود ، ابعاد بسسیار گسسترد  و متعسدی داشسته و

سسازد و درمسان آن های متعددی از زندگانی ارد را مختل میحوز 

، دادار و همکاران ، 1390نیا بسیار مشکل و زمان بر است )دادار، 

(، نیاز به برنامه های جامم برای پیشسگیری و درمسان اعتیساد 139۴
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 شود.احسا  می

درمسان جسامم و مس ثر  ،بر اسا  رويکرد های جديسد درمسانی

، سبك زنسدگی ارد کمك می کند تا ضمن ترك مصرف اعتیاد به 

عاری از مواد و عملکردی سازند  و مفیسد در قلمسرو اسانوادگی، 

گالنتا  ؛1383 و همکاران، )مارسدن شغلی و اجتماعی داشته باشد

ايران از سالهای دور با معضل قاچاق و اعتیاد به  (.138۴و هارتل، 

کشور ما در سطح جهسانی    است.مواد مخدر دست به گريبان بود

ز جمله کشورهای و اصوصا در میان کشور های منطقه مديترانه ا

کاهش آسیب اعتیاد در کنار مقابله با ، درمان و پیشرو در پیشگیری

با اين وجود هنسوز تولید، توزيم و تجار  مواد مخدر بود  است. 

د  اعتیاد يکی از جدی ترين مشکال  پیش روی جامعه ايرانی بسو

و نیاز به تال  های جدی در زمینه پیشسگیری، درمسان و کساهش 

 مشکال  ناشی از آن وجود دارد.

دانشگا  علسوم پاشسکی دانشکد  علوم راتاری و سالمت روان 

های کالن جمهسوری اسسالمی در حسوز  در راستای سیاست ايران

آموز  و تحقیقسا  در بخسش هسای پیشسگیری، درمسان، کساهش 

ت هسای ،زم علمسی و اجرايسی را اواهسد ظرای پژوهشآسیب و 

و بسا تکیسه بسر داشت. در اين مرکا با توجه به وجود گرو  اعتیساد 

 تمامی جنبه های پیچید  اعتیساد شسامل جنبسه هسای روانشسنااتی،
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و همچنین را  اندازی دور  دکتری مطالعسا   بیولوژيك و دارويی

و  اعتیاد ارصتی مناسب اواهد بود تا هسسته پژوهشسی پیشسگیری

درمان اعتیاد بتواند به وظايف آموزشی و پژوهشی اسود بسه روال 

 گذشته ادامه دهد.

 

 چشم انداز هسته پژوهشی
با توجه به سابقه چندين ساله دانشکد  علوم راتاری و سالمت 

انسسستیتو روانشاشسسکی تهسسران در انجسسام مواسسق آمسسوز  و  -روان 

یشسگیری، پ های مختلف مرتبط بسا اعتیساد شساملزمینهپژوهش در 

درمان و کاهش آسیب ناشسی از اعتیساد و همچنسین داشستن کسادر 

های مرتبط با اعتیاد شسامل تمام زمینهعلمی توانمند و با تجربه در 

توانسايی  زمینه هسای اارماکولوژيسك، روان شسنااتی و بیولوژيسك

بالقو  و بالفعل برای پیشگام بودن در انجام طر  های آموزشسی و 

باشد. در راستای مطالسب ککسر تیاد را دارا میپژوهشی در زمینه اع

 شد  چشم انداز و اهداف هسته پژوهشی عبارتند از:

 های پژوهشی در راستای اهداف کشور در حسوز    نجام طرا

 .اعتیادپیشگیری از 

  متولی پیشسگیری از ارائه ادما  مشاور  انی به دستگا  های

 کشور.اعتیاد در سطح 
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 و  درمسان ،ش در حوز  پیشگیرید و ترجمان دانکمك به تولی

 کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد.

 

 ماموریت هسته پژوهشی  
در راستای اهداف ککر شد  هسته پژوهشی در تال  است کسه 

 از، کاهش آسیب و تسوان بخشسی بتواند در زمینه پیشگیری، درمان

)اول، دوم، سسوم( نقسش اعسال داشسته  اعتیاد در تمامی سطو  آن

لیت های پژوهشی و تهیسه مسستندا  علمسی  بتوانسد باشد و با اعا

های کيسربط درگیسر در انسواع اعتیساد ارگانمشاور  های ،زم را به 

بدهد و همچنین در پژوهش های ارگان های مذکور در اين زمینه، 

از طراسی هسسته پژوهشسی قصسد دارد بسا اعا،نه همکاری نمايسد. 

ای بین رشستهحرکت در مرزهای دانش، انجام طر  های پژوهشی 

های جديد را در زمینسه درمسان و و ترجمانی، در دراز مد  رو 

 کاهش آسیب های ناشی از سوء مصرف مواد ارائه دهد.
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 خطوط تحقيقاتی هسته پژوهشی
 اعتیادشگیری از پی  

 حمايت طلبی برای ااراد معتاد و اانواد  ها 

  پژوهش در حوز  درمان و کاهش آسیب 

 های درمانی جديد اعتیادپژوهش در زمینه راهکار 

 نوروسايکولوژی اعتیاد 

 کودکان اعتیاد در  

 بیماريهای همبود در اعتیاد 

   پايش و ارزشیابی برنامه های درمانی 

 گستر  ادما  اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد 

 

 راهکارهای بلند مدت
 ينفسم داالسی و اسارجی از جملسه همکاری با سازمان های ک

داتسر مقابلسه بسا جسرم و مسواد ملسل  شت،سازمان جهانی بهدا

پژوهشسها و  هسدايت، سازمان زندان ها، بهايستی و... و متحد

پايان نامه ها در جهت حل معضال  کشور و نظسام سسالمت 

 همه ابعاد و انواع اعتیاد.در 

 مورد نیاز نظام سالمت انجام طر  های پژوهشی و نظارتی. 

 انتشار نتايج تحقیقا  در نشريا  معتبر 
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 نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها
با توجه به تجربه انجام پژوهش های مواق و براسوردار بسودن 

رود که در راستای اهسداف تعیسین از کادر علمی مجرب انتظار می

جهت پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و توانبخشسی شد  بتوان در 

 اعتیاد نقش اعال داشته باشد.در تمامی سطو  

 

 مدت برنامه كوتاه
  طراحی نظام پسايش و ارزشسیابی مراکسا درمسان بسا داروهسای

 آگونیست.

 درمان پیشگیری حوز  مطالعاتی طراحی و اجرای طر  های ،

سسسازمان و همکسساری علمسسی بسسا  و کسساهش آسسسیب از اعتیسساد

بهايستی کشور، مراکا تحقیقاتی اعتیاد، داتر تهران مقابلسه بسا 

رز  بسا مسواد مخسدر جرم ومواد ملل متحد، دبیراانه ستاد مبا

 رياست جمهوری.

  برگااری دور  های کوتا  مسد  حراسه ای بسرای پاشسکان و

  روان شناسان اعال در درمان اعتیاد

  های گلیال از قبیسل های سلولبررسی نقش درمانی مهار کنند

هسای مینوسیکلین در جلوگیری از بازگشت و کساهش آسسیب

ای تصوير برداری هناشی از مصرف مواد با استفاد  از تکنیك
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 های شنااتی.و آزمون

 هسای هسا بسر روی آسسیببررسی نقش درمانی آنتی اکسسیدان

شنااتی و سمیت عصبی ناشی از مصرف مواد بسه اصسوا 

 مخدرهای سنتتیك در مطالعا  پر  کلینیکی و کلینیکی.

  برسی میاان اثر بخشی درمان های موجود از قبیسل متسادون و

 شربت ترياك

 

 و بلند مدتبرنامه ميان 
  کمك به را  اندازی عرصه های) ایلسد( اجرايسی، آموزشسی و

 پژوهشی اعتیاد.

 حضور اعال در پروژ  های مربوط به اعتیاد در کل کشور 

  هسای پژوهشسی در جهست حسل هدايت پايان نامه ها و طسر

 معضال  کشور و نظام سالمت در حوز  اعتیاد

  در زمینسه  های پژوهشی پسر  کلینیکسی و کلینیکسیانجام طر

راهکارهای اارماکولوژيك درمسانی جديسد در زمینسه کساهش 

های ناشی از مصرف مواد مخسدر بسه اصسوا مسواد آسیب

 مخدر صنعتی.

  استفاد  از شسبکه طراحی وب سايت اطالع رسانی عمومی و

هسای اجتمساعی و همچنسسین طراحسی، ارزيسسابی و تولیسد نسسرم 
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 سوء مصرف. اااارهای موبايل برای ترك سیگار و ديگر مواد

 

 اركان هسته پژوهشی
 دکتر محمد باقر صابری زارقندیمسئول: 

 دکتر رضا آرزومندان دستیار: 

 

 اعضا گروه پژوهشی
  دکتر جعفر بوالهری روانشاشك و استاد دانشگا  علوم پاشکی

 ايران

  دکتر سید کاظم ملکوتی، روانشاشك و دانشیار دانشگا  علسوم

 پاشکی ايران

 ری زارقنسدی روانشاشسك و دانشسیار دکتر محمسد بساقر صساب

 دانشگا  علوم پاشکی ايران

  دکتر رضا آرزومندان، علوم اعصاب واستاديار دانشگا  علسوم

 پاشکی ايران

  ،روان شنا  و استاديار دانشسگا  علسوم دکتر مجتبی حبیبی ،

 پاشکی ايران

  دکتر مهدی امینی ، روان شسنا  و اسستاديار دانشسگا  علسوم

 پاشکی ايران
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  محسن روشن پژو ، روانشاشك و استاديار دانشگا  علوم دکتر

 پاشکی ايران

  دکتر اهیمه لواسانی ، روان شنا  و استاديار دانشسگا  علسوم

 پاشکی ايران

 سرکار اانم دکتر اهیمه اتحعلی لواسانی  :ترجمان دانش

 

 

 هافعاليتاز گزارش كوتاه 

 طرح های در حال اجرا

 ا درمان اعتیاد.طراحی مدل پايش و ارزشیابی مراک (1

 ارزشیابی مراکا کاهش آسیب  (2

های گلیال از قبیل های سلولبررسی نقش درمانی مهار کنند  (3

هسای مینوسیکلین در جلوگیری از بازگشت و کاهش آسسیب

های تصوير برداری ناشی از مصرف مواد با استفاد  از تکنیك

 های شنااتی.و آزمون

ك وابسستگی بسه برسی میاان اثر بخشی شربت ترياك در تسر (۴

 اپیوئیدها
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 منابع مورد استفاده و منابع برای استفاده بيشتر
)متسسادون  داما  کسساهش زيسساناقسس (.1388اسسسماعیلی، ايسسر . ) -

. اعتیساد بهبسود کیفیست زنسدگی در زندان و اثر آن بسر درمانی(

 .10۵-120پژوهی، 

(. راهنمسای عملسی پیشسسگیری و 1381بخشسانی، نسور محمسد ) -

مدل راتار شنااتی. زاهسدان: انتشسارا  دانشسگا  درمان اعتیاد: 

 علوم پاشکی زاهدان. 

، عساطف وحیسد، محمسد ، جعفسروالهریبیان زاد ، سید اکبر، بس -

کريمی ، ، اهیمهاتحعلی لواسانی ،، ربابهآبادینوری قاسم ،کاظم

مسان دارويسی و مسدااال  (. نقسش در138۶. )عیسسی، کیسمی

شسسنااتی در کسساهش آسسسیب مسسرتبط بسسا مسسواد در معتسسادان روان

 .۴۷-۵۵، ۵۵، 1۴پاشکی ايران، زندانی. مجله روان

، جعفر ،بوالهری، محمدکاظم ،عاطف وحید، سیداکبر ،بیان زاد  -

، محبوبسه ،داداسر، داوود ،شسا  محمسدی، مهدی ،اصفهانی نصر

بررسسی (. 1383)یسسی ع کیسسمی، کريمی ،نورمحمد ،بخشانی

مقدماتی شیوع سوء مصرف مسواد در منساطق روسستايی غسرب 

. )هشتگرد و طالقان( بسا اسستفاد  از ااسراد کلیسدی استان تهران

 .9-1۷مجله حکیم، دور  هفتم، شمار  اول، 

دادار، محبوبه، سا،ريان، علیرضا، قضايی پور ابرقويی، اسرزاد،  -

http://rjms.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C+
http://rjms.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C+
http://rjms.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://rjms.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://rjms.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://rjms.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://rjms.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C
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باقر صسسابری کسساظمی، هسسادی. بسسا مقدمسسه و همکسساری محمسسد

 (. شربت ترياك. تهران: انتشارا  میر ما .  139۴زارقندی. )

دادار، محبوبه، صابری زارقندی، محمسدباقر، کساظمی، هسادی،  -

(. رويکردهای روانشنااتی در درمان 1393کولیوند، پیرحسین )

 اعتیاد. تهران: انتشارا  میر ما .  

ء مصسرف (. ارزشیابی درمان ااتال،  سو200۵را ، برايان ) -

مواد روان گردان. داتسر سسازمان ملسل متحسد، مرکسا اعتیساد و 

بهداشت روان تورنتو اونتاريو کانادا، داتر جرم و مواد سسازمان 

 WHO/UNDCP/EMCDDAملل متحد در ايران. 

رحیمی موقر، آارين، استو، گل آرا، رزاقسی، عمسران، صسابری  -

 زاسسر قنسسدی، محمسسدباقر، نسسوروزی، علیرضسسا، جارسسسیا ، رضسسا

درمان اجباری معتادان با متادون نگهدارند ، در مرکسا (. 1390)

. پايش، سال دهم، شسمار  (: ارزيابی ارايند مدااال 1اقامتی )

۴ ،۵02-۴93 . 

رحیمی موقر، آارين، استو، گل آرا، رزاقسی، عمسران، صسابری  -

زاسسر قنسسدی، محمسسدباقر، نسسوروزی، علیرضسسا، جارسسسیا ، رضسسا 

دان با متادون نگهدارند ، در مرکسا درمان اجباری معتا(. 1390)

نتايج در پی گیری دو و شش ماهه. پسايش، (: ارزيابی 1اقامتی )

 . ۵0۵-۵1۴، ۴سال دهم شمار  
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روشن پژو ، محسن، صابری زار قندی، محمدباقر، میرکاظمی،  -

(. ارزيسابی 1392رکسانا، شفیعی، علسی، جمعسه پسور، حمیسد )

عتیاد با تمرکسا بسر ادما  پیشگیری، درمان، و کاهش آسیب ا

عفونت ويرو  نقص ايمنی انسانی به پنسا  جويسان ااغسانی در 

ايران از منظر ارائه دهنسدگان ايسن اسدما . توانبخشسی، دور  

، ويژ  نامسه اعتیساد، ۶0چهاردهم، شمار  پنجم، شمار  مسلسل 

122-11۷. 

(. ارزشسیابی درمسان ااستال،  1383سازمان بهداشت جهانی ) -

(. ۶یابی رضسايت مراجسم )کتساب راهنمسای مصرف مواد، ارزش

مترجم جعفر بوالهری و نرگ  شم  علیسااد . تهسران: واحسد 

 تبلیغا  و گراایك جمعیت سینماگران پیشرو.

هسای سستاد (. گاار  اعالیت1391ستاد مبارز  با مواد مخدر ) -

ريای . انتشارا  داتر برنامه1391مبارز  با مواد مخدر در سال 

 واد مخدر.ستاد مبارز  با م

کشور، سیاست های  یاجتماع یها يتسند جامم درمان و حما -

بسازتوانی، زيانکساهی و حمايست هسای اجتمساعی  ملی درمسان،

 (.1392) جمهوری اسالمی ايران.

صابری زارقنسدی محمسد باقر،بساقری يسادی ،هانیسه سسادا  ،  -

نگاهی به تاريخچه  وضعیت تخت های روان پاشکی در ايران 
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ی و روان پاشکی بسالینی ايسران ،سسال بیسستم مجله روان شناس

 (18۴-1۷9) 93تابستان  2شمار  

صابری زارقندی، محمدباقر، روشن پژو ، محسن، میرکساظمی،  -

 پیشسروی اساسی (. چالش های1392رکسانا، بوالهری، جعفر )

 بهداشتی مراقبت های نظام مواد در کاهش تقاضای ادغام برنامه

 روانشاشکی تخصصی. مجله ستايران: گاار  يك نش در اولیه

 . 32۶-329، ۴شمار   نوزدهم، سال ايران، بالینی روانشناسی و

براسی از چسالش هسای (. 1390) محمسدباقر ،صابری زارقندی -

مجلسسسه روانشاشسسسکی و . بهداشسسست روان و اعتیسسساد در ايسسسران

  .1۵۷-1۶1، ۶۵ ،1۷ ،روانشناسی بالینی ايران )انديشه و راتار(

 میسر، مهسدی، جوانبخست، علیرضسا، ریحیسدعلی، کشتکاران،  -

هاينسه اثربخشسی مراکسا درمسان (. 1391) ، علیرضسااحمديااد 

در معتسادان  HIV نگهدارند  با متادون به منظسور پیشسگیری از

 .823-830 (،46)پیاپی  ۶ سال يازدهم، شمار . پايش، تاريقی

 بسا نگهدارنسد  درمسان تساثیر ارزيسابی (.1388) عبسا  مرادی، -

 زنسدان مسرد، مسددجويان در آسیب کاهش در (TMM) متادون

 شسمار  ،8 دور  ،،بهداشست طلسوع .1388 سال همدان مرکای

  .3 پراطر، تارهایرا سراسری کنگر  سومین ،(3-۴)
- Alterman H. (2004). The positive effects of 

psychotherapy on methadone maintenance treatment. 

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1947
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1947
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=28195
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