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تهدی��د نرم مواد مخ��در و روان گردان ها به 
صورت زلزله خاموش، محیط های آموزشی 
)مدارس و دانش��گاه ها( را نشانه  روی کرده 
و ب��ا ارائه باورهای غل��ط )از جمله مصرف 
مواد برای آرامش، خالقیت، نش��اط، رهایی 
از اس��ترس و  اضط��راب، الغ��ری، تمرکز، 
ش��ب بیداری، تفری��ح و ...( به دنبال جذب 
مش��تری جدید می باشد. سیس��تم هوشمند، 
فع��ال،  خالق، پویا، دینامی��ک مواد مخدر و 
روان گردان ها ب��ا روش های نو و ارائه بیش 
از 1000 نوع از انواع مواد صنعتی و  شیمایی 
در عصر تنوع و کثرت به دنبال سودآوری و 
قتل عام نوجوانان و جوانان کشور می باشد. 

طی 3 دهه گذش��ته در عرصه سخت افزاری 
از جمله انس��داد مرز، دستگیری افراد عرضه 
کنن��ده مواد،  اقدام��ات قابل توجهی صورت 
پذیرفته لیکن به دلی��ل عدم رویکرد متوازن 
و توج��ه ناکافی به رویک��رد کاهش تقاضا و 
 پیش��گیری اولیه از س��وء مصرف مواد نتایج 
مطلوب عاید نگردیده اس��ت. بر این اساس 
انتظار می رود مس��ئولین دانش��گاه ها  ضمن 
مش��ارکت جدی در برنامه های پیشگیری از 
اعتیاد اقدامات مناسبی را با نگرش سیستمی 
برای ضربه زدن به  سیس��تم هوش��مند مواد 

مخدر و روان گردان ها فراهم سازند.  
از س��ال 1381 تا س��ال 1389 از سوی ستاد 
مبازره با مواد مخدر کش��ور اعتباری بالغ بر 
دو میلیارد و  دویست میلیون تومان به وزارت 
علوم، تحقیقات و فن آوری به منظور انجام 
برنامه های پیش��گیری از اعتیاد شامل اطالع 
 رس��انی، آموزش مهارت ه��ای زندگی، ارائه 
خدمات مش��اوره ای ب��ه دانش��جویان و ... 
اختص��اص یافته که فعالیت های مناس��بی  از 
سوی مسئوالن ذیربط انجام پذیرفته لیکن به 
دلیل محدودیت اعتبارات، نرخ سطح پوشش 

کافی نبوده است.  
انتظار می رود مس��ئوالن دانشگاه های سراسر 
کشور از ردیف اعتبارات ذاتی برای تقویت 
و توس��عه  برنامه ه��ای پیش��گیری از اعتیاد 
تالش های مضاعفی را در سال 1390 مبذول 

نمایند. 

از دانش��جویان،  در برخی 
باع��ث  محیط��ی  عوام��ل 
س��وء  به  آن ه��ا  گرای��ش 
مصرف مواد شده و بعضی 
دیگر به صورت ژنتیکی و 
 بیولوژیکی به مصرف مواد 
از جمله  می آورن��د.  روی 
س��ایر عوامل موثر می توان 
خانواده،  رفتاری  مدل های 
به  گروه همس��االن،  نی��از 
اس��ترس،  کاهش  آرامش، 
حل کردن مشکالت ذهنی 
ی��ا ب��اال ب��ردن کارایی در 
شب های امتحان را نام برد: 

1.ژنتیک:
ژنتیک نق��ش مهمی را در 
به مصرف  گرایش جوانان 
می کند. هرچند  بازی  مواد 
ب��ه نظ��ر می رس��د عناصر 
را  بیش��تری  نقش   محیطی 
در ش��روع مصرف سیگار، 

ال��کل و مواد ایفا می کند ام��ا عوامل ژنتیکی، در 
تعیین اینکه چه  کس��ی احتمال بیش��تری دارد به 
س��وی مصرف مواد گرایش داش��ته باش��د، باید 

بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. 
2.رفتارونگرشخانوادگی:

اغلب دانش��جویانی که به س��مت مصرف مواد 
گرای��ش دارند، تحت تأثی��ر رفتارها و انتظارات 
خان��واده خ��ود می باش��ند، ب��ه  ای��ن معن��ا که 
خانواده های آن ها یا مصرف کننده مواد هس��تند 

یا نگرش مثبتی نسبت به آن دارند. 
3.مص��رفم��وادقب��لازورودبهدانش��گاه

)دوراندبیرستان(:
به طور کل��ی درصد باالیی از دانش��جویانی که 
مصرف س��یگار یا س��ایر مواد را شروع می کنند، 
قبل از سن 18 سالگی   )س��ن ورود به دانشگاه( 

آن را تجربه نموده اند. 
4.انتظارتأثیراتمثبت:

اغلب دانشجویان )به علت باورهای غلط( یکی 
از عل��ل عمده گرای��ش به مصرف را دس��تیابی 
ب��ه آرامش، کاهش  اس��ترس ی��ا فراموش کردن 
مش��کالت خود عنوان می کنن��د. همچنین علت 
مصرف بسیاری از محرک ها از جمله ریتالین  ها 
را باال بردن تمرکز و هوش��یاری در شب امتحان 

ذکر می نمایند. 

5.مشکالتروانشناختی:
ناهنجاری ه��ای ذهنی و روانی مانند افس��ردگی 
رابطه مستقیم با مصرف مواد در دانشجویان دارد. 

6.تأثیراتاجتماعی:
فشارهای اجتماعی برای درگیر شدن در مصرف 
مواد یک��ی از علل رای��ج در گرایش به مصرف 
م��واد در دانش��جویان  می باش��د. در زمان ه��ا و 
رویداده��ای خاصی در دانش��گاه میزان مصرف 
ب��ه دلیل قرار گرفتن گروه های همس��ال در کنار 
 یکدیگر بیشتر می ش��ود مانند سال اول ورود به 
دانشگاه، تعطیالت آخر هفته، مسابقات ورزشی، 

تعطیالت عید و  تابستان. 
7.مذهب:

یکی از مؤثرترین س��پرها در مقابل آس��یب های 
اجتماعی به ویژه مص��رف مواد و الکل، مذهب 
می باش��د. هر قدر میزان  باوره��ای مذهبی باالتر 
باش��د، احتمال گرایش به مص��رف الکل و مواد 

کمتر می شود. 

علل گرایش دانشجویان به سوء مصرف مواد مخدر و 
روان گردان ها

مهم ترین موضوع برای مهار 
مصرف  مواد، کاهش تقاضا و انجام 
مداخالت  پیشگیرانه در محیط و 

خوابگاه های  دانشجویی است
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نقش مسئولین دانشگاه در پیشگیری از اعتیاد

• تعریف سیاس��ت ها و وظایف روش��ن برای مسئولین بخش های 
مختلف دانشگاه در جهت پیشگیری از مصرف  مواد در دانشگاه  

• ممنوعیت مصرف سیگار در محیط دانشگاه
• نصب آگهی ها و شعارهای هشدار دهنده در محیط دانشگاه

• ارائه خدمات ویژه و تشویقی برای دانشجویانی که در برنامه های 
پیشگیری از سوء مصرف مواد در  دانشگاه شرکت می کنند

• گنجاندن اطالعات راج��ع به مواد در روزها و زمان های پرخطر 
در دانشگاه )از جمله تعطیالت آخر هفته( 

• درگیر کردن فارغ التحصیالن در برنامه های پیشگیری دانشگاه
• آموزش اساتید و کارمندان دانشگاه در مورد نشانه های مصرف و 

چگونگی رویارویی با دانشجویان در  حال مصرف
• ارزشیابی منظم برنامه های پیشگیری در دانشگاه ها توسط اساتید 
و دانشجویان با عنوان پایان نامه های  مقطع فوق لیسانس و دکتری

نـقـش دانـشـگاه ها در پـیـشـگیـری از 
اعـتـیـاد

در تغیی��ر ایج��اد 1.
محیطغالبدانشگاه:

این اس��تراتژی ش��امل 
ایجاد تغیی��ر در محیط 
خارج��ی  و  داخل��ی 
دانشگاه و خوابگاه های 
به  دانشجویی می باشد. 
 عن��وان مثال ایجاد هماهنگی بین قوانین دانش��گاه و 
سیاس��ت های عمومی کشور در مقابله با فروشندگان 
و  عوامل توزیع در محیط داخل و خارج از دانشگاه، 
ایج��اد س��ازمان های محلی اط��راف دانش��گاه و یا 
برگ��زاری  کالس های آموزش��ی در ای��ام و روزهای 

تعطیل دانشگاه.

2.ایجادتغییردرنگرشوانتظاراتدانشجویان:
اولی��ن اق��دام در جهت ایج��اد تغیی��ر در باورها و 
نگرش های دانش��جویان نس��بت به مص��رف مواد، 
استفاده از  استراتژی آموزش و اطالع رسانی می باشد 
مثاًل ارائه واحدهای درس��ی به صورت اینترنتی. باید 
توجه  داش��ت ایج��اد این تغییر در عمل کار آس��انی 
نیس��ت و برای تأثیر گ��ذاری باید ب��ه صورت یک 
اس��تراتژی چن��د  عاملی عمل نمود، ب��ه این معنا که 
دانش��گاه باید با کمک رس��انه، مدرس��ه، خانواده و 

جامعه و... وارد عمل  شود. 

3.کاهشدردسترسبودنمواد:
سهل الوصول بودن مواد یکی از علل مهم گرایش به 
مصرف مواد می باشد. ایجاد قوانین سختگیرانه برای 
 مبارزه ب��ا توزیع و مصرف مواد مخدر در دانش��گاه 
)پیش��گیری وضعی( یک��ی از راهکارهای مهم برای 

 کاهش و پیشگیری از گرایش به مصرف می باشد. 

4.توجهبهزمانهایپرخطربرایمصرفدر
دانشگاه:

برنامه ریزی موثر از س��وی دانش��گاه ب��رای اوقات 
فراغت دانش��جویان می توان��د از میزان فش��ارهای 

گروهی  برای مصرف به میزان زیادی کم  کند. 
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اجرای برنامه های پیشگیرانه موفق 
ت��ا حدی به این امر بس��تگی دارد 
که هر یک از استراتژی ها در چه 
مجموعه ای به کار  گرفته ش��وند. 
خانه و خانواده، محیط های آموزش��ی، 
از جمل��ه  کاری  محیط ه��ای  و  محل��ه 
مهم تری��ن کانون ه��ای هدفی هس��تند که 
 استراتژی های پیشگیری در مورد آن ها اجرا 
می شود. باید توجه داشت که هر یک از این استراتژی ها به منظور 
دستیابی به  اهداف خود باید در یک سطح و اندازه مناسب به کار 

گرفته شوند. 
یکی از ش��روط مهم برای باال بردن می��زان اثر گذاری برنامه های 
پیش��گیری، چند بع��دی بودن و حمایت همه جانبه می باش��د، با 
 توج��ه به این اصل یک برنامه جامع و موثر پیش��گیری دانش��گاه 

محور شامل این ویژگی ها می باشد: 

• ارائ��ه اطالعات صحی��ح در مورد عوارض مص��رف الکل، 	
س��یگار و س��ایر مواد مخدر و روان گ��ردان ها )مدل اطالع 

 رسانی محض( 

• ارتقاء شایس��تگی های اجتماعی و مهارت های زندگی مانند 	
مهارت ه��ای تصمیم گیری، حل مس��ئله، برقراری ارتباطات 
 موث��ر، مهارت مقاومت و کنترل اس��ترس )مدل شایس��تگی 

اجتماعی(

• فعالیت ه��ای حمایتی که تمرکز آن ها بر تفریحات س��الم به 	
جای مصرف الکل و مواد می باشد )مدل جایگزین ها( 

• تعلیم اف��رادی که توانایی تأثیرگذاری بر رفتار دانش��جویان 	
را دارن��د مانند اعضای هیأت علمی دانش��کده ها، کارمندان، 
فعالی��ن دانش��جویی، کارمندان بخش مش��اوره و س��المت 
دانش��گاه، اس��اتید و... )مدل هنجار اجتماعی و مدل محیط 

اجتماعی( 
 

• مش��خص کردن اف��راد در مع��رض خط��ر در حداقل زمان 	
ممکن، ارائه خدمات مداخله گرانه و ایجاد بس��تری مناسب 

 برای پیشگیری از گرایش آن ها به رفتارهای پرخطر  

•   ایج��اد تغییر در سیاس��ت ها و هنجارهای  
رایج در دانش��گاه در مورد سوء مصرف مواد 

مخدر و الکل )مدل مدیریت  محیطی( 

 •  اس��تراتژی های پیش��گیرانه موثر همچنین 
به یک سیاس��ت عموم��ی نیاز دارد ت��ا از طریق 
آن بت��وان گرایش به رفتارهای س��الم  را جایگزین 
باورهای غلط رایج و درونی ش��ده در دانشجویان 
نمود. موفقیت این گونه برنامه ها نیاز به یک تعهد 
شفاف و  سازنده از س��وی دانشگاه ها و همچنین 
لزوم وجود منابع کافی برای سرمایه گذاری دارد. 

استراتژی های مؤثر پیشگیری از سوء مصرف مواد در دانشگاه ها
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مهم تری��ن رویکردهای پیش��گیری از اعتیاد از دهۀ 1960 اتخاذ 
گردید که شامل موارد زیر بوده است:  

انتشاراطالعاتوایجادترسدرجوانان 1.
آموزشهاوتعلیماتعاطفی 2.

برنامهریزیهایجایگزین 3.
مهارتهایمقاومتاجتماعی 4.

افزایشتوانمندیها 5.

در اینجا هر کدام از موارد نام برده شده به طور مختصر توضیح 
داده خواهد شد: 

• انتش��ار اطالعات و ایجاد ترس در جوانان: این رویکرد در 	
طول دهۀ 1960 بسیار مشهور بوده و به طور کلی  مهم ترین 
رویکرد برای جلوگیری از مصرف مواد محسوب می شده 
است )پیشگیری غیر تعاملی(  تمرکز این رویکرد بر افزایش 
دانش و اطالعات در مورد مصرف مواد و پیامدهای ناشی 

از آن و ارتقاء  نگرش های ضد مصرف مواد بوده است.  

• آموزش های عاطفی: ای��ن رویکرد در طول دهۀ 	
1970 معرف��ی گردی��د. تمرک��ز آن عمدت��ًا بر 
افزایش اعتماد به  نفس، تصمیم گیری مس��تقل، 
رش��د بین شخصی اس��ت و عمومًا اطالعات 
کمی را در مورد خود مواد ارائه نموده  است.  

• برنامه ریزی ه��ای جایگزی��ن: ای��ن رویکرد نیز 	
در اوایل 1980 معروف گش��ت، در این 

رویک��رد ب��ر افزای��ش  اعتماد 
ب��ه نف��س، فراه��م ک��ردن 
مقب��ول  جایگزین های��ی 
کاهش  مواد،  برای مصرف 
کسالت و احساس بیگانگی 
و  بیزاری تأکید شده است. 

 

• مهارت ه��ای مقاوم��ت اجتماع��ی همراه با م��دل افزایش 	
توانمندی ها: ای��ن دو رویکرد بر افزای��ش آگاهی از تأثیر 
 اجتماعی کش��یدن س��یگار، خوردن مش��روبات الکلی یا 
مصرف دیگر مواد، رش��د مهارت های��ی برای مقاومت در 
 برابر اثرات س��وء مصرف مواد، افزایش اطالعات در مورد 
نتایج منفی و فوری و ایجاد هنجارهای ضد  مصرف مواد، 
افزای��ش مهارت های اعتم��اد و اتکا به نف��س، ارتباطات 
اجتماعی، مهارت کاهش افس��ردگی و  اضطراب، تغییر در 
رفتارهای ش��خصی و تصمیم گیری، کارب��رد مهارت های 
عموم��ی برای مقاومت در برابر  اثرات س��وء مصرف مواد 

تمرکز داشته است.
  

در نهایت باید گفت که مؤثرترین برنامه های پیشگیری آن دسته 
از برنامه هایی هس��تند که در طراحی و ارائه ،  سیس��تمی تعاملی 
داشته و توسط مربیانی که حمایت عملی و آموزشی با باالترین 

کیفیت را ارائه می دهند، پشتیبانی می  شود.  

تاریخچۀ مختصری از روش های جلوگیری از سوء مصرف مواد در سیستم های آموزشی استرالیا

بررسی   نمونه ای تجربیات دانشگاه های جهان در پیشگیری از   سوء مصرف 

مواد مخدر و روان  گردان ها
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اعتی��اد به ال��کل و دیگر مواد مخدر به ط��ور روزافزونی در میان جوانان 
در حال افزایش اس��ت، بس��یاری از محققان و  متخصصان پیش��گیری از 
اعتیاد می خواهند بدانند که چگونه می توانند به بهترین وجه از این مسئله 
جلوگیری کرده و  جوانان و نوجوانان را از خطرات ناشی از مصرف الکل 

و مواد آگاه سازند.  
 Jena ( از دانش��گاه جن��ا ) Karina Weichold ( دکت��ر کارین��ا ویچل��د
University ( در آلمان بر این عقیده اس��ت که  صرف داش��تن اطالعات 
برای جلوگیری از مصرف مواد کافی نیست. چه بسا بسیاری از مردم در 
مورد خطرات ناش��ی  از مصرف مواد آگاهی دارند اما همچنان در این راه 
درگیر هستند. او اظهار می دارد که جلوگیری از مصرف مواد  نیازمند آغاز 

از نقطه ای دیگر است.  
دکت��ر ویچل��د و همکارانش از نهاد روانشناس��ی و مرکز علوم توس��عۀ 
کاربردی دانش��گاه جنا می خواهند که روش های پیش��گیری را از طریق 
برنام��ه ای که طراح��ی ک��رده و آن را  IPSY، توانایی روان ش��ناختی و 
اطالعات��ی   )Information and Psychosocial Competence(   نامیدند، 
بهبود بخشند. این برنامه مهارت های عمومی همچون  چگونگی برخورد 
با اضطراب و افس��ردگی و تصور از خود را به افراد  می آموزد. نوجوانان 
و جوانان در مدل های  تعاملی آموزش��ی بر روی موضوعات مناس��ب و 
مربوط کار کرده و در مورد نتایجشان با هم کالسی ها و اساتیدشان بحث 
 می کنند. دکتر ویچلد می گوید که این برنامه احتمال آسیب پذیری جوانان 
را نس��بت به فشار همساالنشان کاهش داده و گفتن  نه به مصرف سیگار 
یا دیگر مواد را برای آنان آس��ان تر می س��ازد. این برنامه احس��اس تعهد 
نوجوانان و جوانان را نسبت به محیط  آموزشی شان و همچنین جامعه ای 

که در آن زندگی می کنند باال برده و تقویت می کند.  

برنامه های تحقیقی در آلمان 
برای کمک به جوانان و نوجوانان

 در امتناع از مصرف سیگار و دیگر مواد  

نگاهی به فعالیت های صورت پذیرفته 
در سطح دانشگاه های کشور برای 
مصون سازی  دانشجویان در امر 

پیشگیری از اعتیاد

1.  برگزاری کارگاه های آموزش��ی پیش��گیری 
اولی��ه از اعتیاد ویژه کارشناس��ان و مس��ئوالن 

خوابگاه ها
2.  تهیه و تولید بس��ته های آموزش��ی، ش��امل 
بروش��ور، کتابچه آموزش��ی »زندگی سالم به 

دور از مواد« 
3.  حمایت از فعالیت های تشکل ها و نهاد های 

دانشجویی در امر پیشگیری اولیه از اعتیاد
4.  برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های 

زندگی ویژه دانشجویان
5.  راه اندازی س��ایت الکترونیکی پیش��گیری 
اولی��ه از اعتیاد ب��ه منظور تولی��د اطالعات و 

دانش افزایی در امر  پیشگیری از اعتیاد
6.  چاپ نش��ریه تخصصی پیشگیری نوین به 
منظور حساس س��ازی مسئولین و کارشناسان 
و نی��ز دانش افزایی  مخاطب��ان و ارائه آخرین 

دستاوردهای پیشگیری
نتیجه گیری: جمعیت تحت پوشش برنامه های 
پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح دستگاه های 
کشور )اعم از  دانشجویان و کارکنان دانشگاه( 
از س��ال 1383 لغای��ت 1389، 1038446 نفر 

بوده است.  
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یکی از مشکالت برنامه های پیشگیری در دانشگاه ها عدم استقبال 
داوطلبانه دانش��جویان برای مش��ارکت در این برنامه  هاست. در 
این مقاله چند راهکار پیش��نهادی برای مقابله با این مش��کالت 

ارائه شده است: 

1.تالشبرایبازاریابیوارائهخدمات:
یکی از نکات مهم برای حل مش��کل حضور کمرنگ دانشجویان 
در برنام��ه ه��ای پیش��گیرانه، ی��ادآوری ای��ن مطلب اس��ت  که 
دانشجویان مصرف کننده این خدمات می باشند. شرکت مسئولین 
برگزارکننده در کالس های بازاریابی، تبلیغات  و طراحی در نحوه 
ارائ��ه خدمات از جمله قدم های موثر در این زمینه می باش��د با 
توجه به اینکه تمرکز تکنیک  های بازاریابی اجتماعی در سالهای 
اخی��ر بر افزایش تصحیح دی��دگاه های رایج و باورهای غلط در 
مورد مصرف  الکل و مواد می باش��د-. به عنوان مثال اس��تفاده از 
روش بح��ث های گروهی و مصاحبه با دانش��جویان خوابگاهی 
 برای دریافت ایده های نو در مورد ش��یوه های بازاریابی و ارائه 

خدمات موثر، یکی از راهکارهای پیشنهادی می  باشد. 

براس��اس تئوری بازاریاب��ی اجتماعی، توجه ب��ه انتظارات افراد 
شرکت کننده در این گونه برنامه ها از جایگاه ویژه ای  برخوردار 
اس��ت مثال مکان و زمان برگ��زاری برنامه ها و جلس��ات نباید 
با برنامه کالس��ی یا امتحانات دانش��جویان  تداخل داش��ته باشد، 
محتوای برنامه به گونه ای باش��د که افراد ش��رکت کننده بعد از 
اتمام آن توانسته باشند اطالعات  جدیدی در مورد خطرات ناشی 
از سوء مصرف مواد و الکل بدست آورند و به دوستان خود نیز 
منتق��ل کنند،  همچمنین رایگان بودن این برنامه ها، ارائه خدمات 

از جمله پذیرایی و اهدای جوایز و ... 

2.آم��وزشگروههایهمس��البرایمش��ارکتدراجرای
فعالیتهایمداخلهگرانه

اس��تفاده از همساالن برای ارائه خدمات در این زمینه و همچنین 
کمک جهت شناسایی افراد در معرض خطر از دیگر  موارد است. 

3.استفادهازسیستمخدماتپستی
یک��ی از دیگ��ر راه های پیش��نهادی در این زمین��ه برای کاهش 
رفتارهای پرخطر در میان دانش��جویان می باش��د. مثال  اس��تفاده 
از سیس��تم خدم��ات پس��تی ب��ا هزینه پایی��ن برای فرس��تادن 
دعوت نامه های عمومی برای دانشجویان یا تشویق  دانشجویان به 
شرکت در برنامه های پیشگیری با کمک تبلیغات رسانه ای. این 
امر باعث مهم جلوه دادن این گونه  برنامه ها در نظر دانشجویان 

و در نتیجه شرکت جدی و فعال آنها خواهد شد.    

افزایش مشارکت دانشجویان در برنامه های پیشگیری  



• همکاریبااجتماعاتمحلیمرتبطبادانشگاهجهتاطمینانحاصلکردنازاینکه	
الکلوموادمخدردراینمکانهامصرفنمیشود)مانندمکانهایورزشی

و...(
• تقویتامکاناترفاهیدانشجویی	
• افزایشساعاتبازبودنکتابخانهوامکاناتفوقبرنامهدردانشگاه	
• تصویبواجرایممنوعیتمصرفوهرگونهموادصنعتیجدیدوقرصهای	

آرامبخشدردانشگاه
• ایجادفعالیتهایتفریحیعاریازمصرفموادوالکلدرمحیطدانشگاه	
• تصویبقوانینجدیدرموردبرخوردبادانشجویانیکهدرگیررفتارهایپرخطر	

ازجملهسوءمصرفموادمیباشند
• اطالعرسانیمستمر،مناسبوهدفمندنسبتبهپیامدهاوعوارضهرگونهمصرف	

مواد
• آموزشمهارتهایزندگیمتناسببانیازدانشجویان	
• تقویتمراکزخدماتمشاورهایدردانشگاهها	
• توجیهدانشجویانسالاولورودیبهدانشگاهنسبتبهعواقبمصرفمواد	
• توجیهدانشجویانجهتشرکتدربرنامههایمبارزهبااعتیاد	
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شورای سیاستگذاری نشریه:

اداره کل فرهنگی، پیشگیری مبارزه با مواد 
مخدر

دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات 
و فن آوری

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران

برنامه ها و سیاست های موفق در امر 

پیشگیری در دانـشگاه ها 


