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  مقدمه و فرايند اجراي آارگاه

  

اقدامات آشوري سازمان ملل در زمينه پيشگيري   هاي توجيهي با آارشناس محترم پروژهپس از جلسه

نخست و آشنايي با نقطه نظرات ايشان در خصوص  از اعتياد به مواد اعتيادي، جناب آقاي طاهري

در ابتدا . يدتر برگزارآردن آارگاه مزبور،  قرارداد اجراي آارگاهها منعقد گردتر و موثرهرچه علمي

برنامه "هاي برگزاري دو آارگاه دو روزه آشنايي با الزم به ياداوري است آه در طول اجراي فعاليت

هاي علمي ، مجري اين طرح از حمايت)"EAP(محيط آار عاري از مواد اعتيادي، برنامه آارمنديار

لل متحد، جناب آقاي و معنوي آارشناس محترم  دفتر مقابله با  مواد اعتيادي و جرم سازمان م

آنندگان و مدرسين، تهيه دعوت نامه و تعيين  نخست، به ويژه در فرايند انتخاب شرآت طاهري

  .مند بوده است موضوعات آموزشي بهره

هاي اجرايي هاي آار و همينطور باالترين مقامبه عنوان اولين اقدام اجرايي الزم بود فهرستي از محيط

هاي آاريي آه در گذشته با  مشارآت  در گارگاههاي از آنجاييكه محيط. و مديران آنان تهيه گردد

پيشگيري از اعتياد به مواد دفتر مقابله با  مواد اعتيادي و جرم سازمان ملل متحد، تمايل خود را به اين 

 از اين. آنندگان اين آارگاه محسوب شوندتوانستند به عنوان شرآتمبحث نشان داده بودند؛ بنابراين مي

 30و  29کنندگان سمينار و کارگاه پيشگيری از مواد و ايدز در محيط کار مورخ شرآت فهرست روي

 36از دفتر مقابله با  مواد اعتيادي و جرم سازمان ملل متحد، دريافت شد و از بين حدود  1387مرداد 

. نتخاب گرديدمحيط آاري مناسب با اهداف آارگاه ا 14واحد محيط آار شرآت آننده در آن آارگاه، 

ژه  نفر از سرپرستان و مديران سطوح باالي مديريت به وي 2اگرچه الزم بود از هر محيط آاري 

نفر شرآت آننده براي  25واحدهاي بهداشت و طب صنعتي شرآت نمايند ولي با توجه به حد نصاب 

اي آار هو همينطور لزوم مشارآت آارخانجات و محيط) نفر 50در جمع (هر دوره از آارگاه 

بنابراين با در . هاي آاري، ضروري بودصنعتي، گسترده نمودن فهرست و لحاظ نمودن چنين محيط

هاي صنعتي، بيشتر در جاده تهران آرج و اطراف شهرستان آرج  مستقر نظر گرفتن اين آه محيط

ري از هستند و با آگاهي از اينكه معاونت پيشگيري شهرستان آرج به دليل فعاليت آموزشي پيشگي

هاي آار مورد نظر اين طرح، آشنايي دارند؛ موضوع با معاونت هاي آار، با محيطاعتياد در محيط

محيط آار ديگر فراهم شد  16محترم پيشگيري مطرح و با استقبال گرم ايشان، امكان دستيابي به حدود 

توانند در آارگاه حضور هاي آار بنا به داليلي نبا توجه به اينكه ممكن بود برخي از سرپرستان محيط

بنابراين با دوستاني آه به . هاي آار در نظر گرفته شونديابند، ضرورت داشت تعداد بيشتري از محيط
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محيط آار به   13هاي صنعتي بودند در اين باره گفتگو شد و تعداد لحاظ شغلي در ارتباط با محيط

محيط آار برگزيده شدند آه   43داد با اين حساب در مجموع تع. هاي آار افزوده شدفهرست محيط

  :اسامي آنان به شرح زير است

  ) ايمني و بهداشت(کارخانه پارس خودرو  •

  وزارت نيرو •

 )بهداشت صنعتي(پتروشيمي زاگرس •

 شرآت ملي صنايع  پتروشيمي •

 )ايمني و بهداشت(مترو  •

 شرآت سايپا يدك •

 )سازمان هوا فضا(صنايع شهيد فکوری  •

 انمرآز مشاوره دانشگاه تهر •

 )معاونت شهرسازي(وزارت مسكن وشهرسازي  •

 )ايمني و بهداشت( باتري سازي نيرو، صنايع صدر •

 آارخانه سينا •

 )طب بهداشت( اداره بهداشت و درمان نهاجا  •

 شرآت فلز بام آوشا •

 صنايع مواد غذايي مهنام •

 صنايع غذايي بهروز نيك •

 صنايع غذايي دورنا •

 )مرآز تحقيقات(وزارت آار  •

 دآارخانه زاميا •

 آارخانه بهمن موتور •

 )معاونت امور فرهنگي و پيشگيري(اداره بهزيستي شهرستان آرج •

 شرآت عمليات غيرصنعتي •

 )اداره آل امور رفاهي و خدمات(شرآت راه آهن  •

 صنايع زاگرس خودرو •
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واحد روابط آار و مددآاري اجتماعي، واحد پزشك مشاور و واحد ( شرآت نفت فالت قاره ايران •

 )آموزش

 ي پااليش و پخش فرآوردهاي نفتيشرآت مل •

 شرآت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران •

 شرآت نفت مناطق مرآزي ايران •

 )واحد بهداشت وايمني( شرآت ملي نفت ايران  •

 شرآت پااليش نفت بندرعباس •

 شرآت مالي بل سايپا •

 صنايع آنسرو ايران •

 ماسآارخانه مي •

 )21جامعه ايمن منطقه (شهرداري تهران  •

 )معاونت اجتماعي( رجشهرداري آ •

 سايپا ديزل •

 شرآت مگا موتور •

 مرآز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت آار  •

 )دفتر تحقيقات آاربردي(نيروي انتظامي  •

 )امور بهداشت( سپاه ناحيه غرب مقداد •

 )دفتر پيشگيري از اعتياد(سازمان بهزيستي آشور •

 شرآت نگين صنعت سبز •

 صنايع روغن نباتي  •

 امينآارخانه قند ور •

 

هاي آار مورد نظر و همچنين تهيه اسامي و نشاني تماس افراد آليدي پس از تهيه فهرست اسامي محيط

آهنگي با آارشناس محترم  دفتر ها، متن دعوت نامه شرآت در آارگاه آماده شد و پس از هماين محيط

راي حصول اطمينان از ب. ها ارسال گرديدمقابله با  مواد اعتيادي و جرم سازمان ملل متحد؛ نامه

هاي آار مزبور و همچنين آمادگي آنان به شرآت در آارگاه، با اآثر اين ها از طرف محيطدريافت نامه

محيط آار آه در زير اسامي آنان 15محيط آار مزبور تعداد  43از بين . افراد تماس تلفني به عمل آمد
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د و يا اينكه پاسخ داده ولي در آارگاه شرآت نامه پاسخ ندادنآورده شده است، بنابر داليلي به دعوت

  : نكردند

 مرآز مشاوره دانشگاه تهران •

 )معاونت شهرسازي(وزارت مسكن وشهرسازي  •

 آارخانه سينا •

 )طب بهداشت( اداره بهداشت و درمان نهاجا  •

 صنايع مواد غذايي مهنام •

 صنايع غذايي دورنا •

 شرآت عمليات غيرصنعتي •

 صنايع زاگرس خودرو •

 بل سايپا شرآت مالي •

 صنايع آنسرو ايران •

 ماسآارخانه مي •

 صنايع روغن نباتي  •

 آارخانه قند ورامين •

 شرآت ملي صنايع  پتروشيمي •

 )21جامعه ايمن منطقه (شهرداري تهران  •

 

نامه پاسخ دادند ولي افرادي آه از طرف آنان معرفي شده بودند در هاي آار به دعوتبرخي از محيط

وبرخي ديگر تعداد بيشتر از ظرفيت  21ند جامعه ايمن شهرداري منطقه آارگاه حضور نيافتند، مان

البته برخي نيز با . بودند آه تنها يك نفر از آنان شرآت نمودند، مانند سايپا ديزلآارگاه معرفي آرده

توجه به وسعت و گستردگي زياد محيط آاري سازمان متبوع، بيش از ظرفيت آارگاه آارشناسان 

عرفي آرده بودند آه از آن استقبال شد، مانند شرآت ملي نفت و شرآت نفت فالت وسرپرستاني را م

با برنامه محيط آشنايي "محيط آاري در آارگاه  28نفر از طرف   51در مجموع تعداد  . قاره ايران

سمت ونام سازمان  آه اسامي، شرآت آردند ")EAP(آار عاري از مواد اعتيادي، برنامه آارمنديار

 88آبان ماه سال 5و4مهرماه و  30و29روزهاي  ، به تفكيك آارگاه 2و  1ر آنان در جدول ومحيط آا

نفر شرآت آننده در مجموع تعداد  51همانگونه آه در نمودار زير نشان داده شده است از .  استآمده
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 هاي مدير، رئيس، سرپرست، مسئول واحد و قسمت بهداشتي ونفر از شرآت آنندگان داراي سمت 32

  . اندايمني  و همينطور آارشناس مسئول بوده

  

  
  

- هاي محيطسمت مشاور مديريت) نفر 3(است برخي آمده 2و1افزون بر آن  همان طوريكه در جداول 

هاي مرتبط با پيشگيري از اعتياد به مواد نيز آارشناس حوزه) 16(هاي آار را برعهده داشته وبرخي 

- ستيابي به يكي از اهداف اصلي آارآاه است آه قصد آموزش دستاين موضوع بيانگر د. اندرا داشته

  .هاي آار را داشته استاندرآاران و سرپرستان محيط

در آارگاه به اجراي چند آار عملي با هدف آشنايي شرآت آنندگان با محيط آاري خويش و همچنين 

ار، پرداخته شد آه  در ي سالم با چند وضعيت بحراني در محيط آمهارت آموزي رويارويي و مقابله

  .هاي مطرح شده در آارگاه و بخش آار عملي به آن اشاره شده استموضوع

نفر از شرآت آنندگان آارگاه آه تا بيش از زمان تعين شده آارگاه حضور يافته  10در پايان گارگاه به 

الزم است در خاتمه . هديه داده شد" اراده آافي نيست"اي داشتند آتابي با عنوان بودند وشرآت فعاالنه

نخست آارشناس ارشد محترم دفتر مقابله با  مواد اعتيادي و جرم  از زحمات جناب آقاي طاهري

هاي سودمند، سرآار خانم آني ميرزابيگ براي  سازمان ملل متحد  براي مساعدتهاي علمي و راهنمايي

ضور مؤثرشان در آارگاه، آقاي پيگيريها و سازماندهِي برنامه، سرآار خانم شهرزاد ابراهيمي براي ح

بان براي حمايتها و تدارآات  نوروزي همكار سخت آوش مجري طرح و سرآار خانم اولدوز ايران

  .شود مناسب در آارگاه تشكر و قدرداني مي
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  1388مهرماه  30و  29آار و سمت شرآت آنندگان در تاريخ اسامي، محيط: 1جدول شماره 

 سمت حيط آارم نام و نام خانوادگيرديف

 آارشناس پيشگيري در محيط آار  دفترپيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي آزاده اوليايي 1
  مدير ايمني و بهداشت  شرآت پارس خودرو احمد نيرومند 2
  ريس اداره ايمني و بهداشت   شرآت سايپا يدك اصغر حق وردي زاده 3
  س ايمنيآارشنا  صنايع غذايي بهروز الهه آمالي محمره 4
  ريس روابط آار و مددآاري   شرآت نفت فالت قاره ايران پيمان صبحي 5

  آارشناس ارشد پيشگيري  شرآت سايپا يدك رضا آامران 6
  آارشناس بهداشت  وزارت نيرو سارا ورزنده 7
   آارشناس بهداشت صنايع غذايي بهروز سولماز بهمقام 8

  مسئول روابط عمومي  عليمات حفاظت و بهداشت آارمرآز تحقيقات وت مهر/29سيد سعيد سيادت 9
  مسئول مددآاري مراآز مشاوره  شرآت نفت فالت قاره ايران شايان صالحي 10
  مدير ايمني و بهداشت  باطري سازي نيرو شهال منوچهريان 11
  سرپرست مددآاري  زامياد طاهره محمد بگي 12

س اداره ايمني و بهداشتري گروه بهمن موتور مهر/29عزت اله محبي فر 13   

   آارشناس بهداشت شرآت پارس خودرو علي عليشاهي 14

  سرپرست ايمني و بهداشت  وزارت نيرو عليرضا احمدي فر 15

  آارشناس پيشگيري بهزيستي شهرستان آرج فخرالسادات آهنداني 16
  مدير منابع انساني  گروه بهمن موتور مهر/29فرشيد فريد 17
  آارشناس بهداشت  مترو محسن حاتمي 18
  سرپرست آارگاه  صنايع شهيد فكوري محسن حسن پور 19
  پزشك معتمد  شرآت سايپا يدكمحمود دوخته چيزاده عظيمي 20
  مشاور  پارس خودرو  ژگان آمالي فرد  م 21

  رئيس پيشگيري  بهزيستي شهرستان آرج مهران مسعودي 22
  آارشناس نيروي انتظامي  اربرديدفتر تحقيقات آ مهر/29مهرزاد قاسمي 23
  مسئول ايمني و بهداشت  مترو ميثم امام جمعه 24

  مسدول امداد و بهداشت  سپاه ناحيه غرب مقداد  هنگامه نقي زاده 25

 ريس اداره ايمني و بهداشت  زامياد مهدي مظلومي 26
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 1388آبان ماه   5و  4آار و سمت شرآت آنندگان در تاريخ اسامي، محيط: 2جدول شماره 

 سمت  محيط آار نام و نام خانوادگيفيرد

  سرپرست آموزش شرکت پتروشيمی زاگرس اکبر زال پور 1

 رئيس امور اجرايي و تحقيقات شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی  حسن جليلوند 2

 آارشناس ارشد بهداشت صنعتي شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت حسن سلمانی  3

 کارشناس مسئول معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداری کرج 8/5حسن صائمي    4

 کارشناس مسئول درمان سايپا ديزل حسن مير رضايی 5

 رئيس حفاظت و ايمني شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت حسن ميرزايی 6

 آارشناس بهداشت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت حميد الماسی 7

 رئيس بهداشت آارت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران شرک سعيده عندليب 8

 شناسي صنعتيآارشناس ارشد روان شرکت نگين صنعت سبز 8/4سوسن ميرزاده     9

 آارشناس ارشد ايمني و بهداشت شرکت ملی نفت ايران سيد رحيم مهدی پور روکنی 10

 يسرپرست مددآار زامياد  8/5طاهره محمد بيگي       11

 کارشناس مسئول رفاه شرکت راه آهن عباس محمدزاده 12

 آارشناس بهداشت شرکت ملی نفت ايران عبدوالوحيد حيدری 13

 ريس روابط آارصنعتي و مددآاري شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی علی حسينی نيا 14

 سرپرست ايمني و بهداشت شرکت ملی نفت مناطق مرکزی علی مهر پور 15

 مسئول بهداشت صنعتي شرکت پااليش نفت بندرعباس عليرضا باقرائت 16

 سرپرست درمانگاه شهيد نوری شهرداري تهران 8/4فاطمه سيف الهی     17

 رئيس بهداشت صنعتي شرکت پتروشيمی زاگرس محمد رضا اژدری 18

 و درمان رئيس پيشگيري شرکت مگاموتور  محمد سندی 19

 پزشك مشاور شرکت نفت فالت قاره ردمحمدصادق رواحی ف 20

رئيس خدمات درمانی وپزشک مشاور شرکت نفت فالت قاره ايران 8/4محمود ر ضا نعمت الهی 21
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 سمت محيط آار نام و نام خانوادگي رديف

 آارشناس )معاونت اجتماعی(شهرداری کرج 8/5معصومه ماندنی    22

 رئيس مددآاري اجتماعي ه های نفتیشرکت ملی پااليش و پخش فرآورد مهدی خاجی 23

 آارشناس فني شرکت فلز فام کوشا ناصر رستم خانی 24

 رئيس آموزش شرکت نفت فالت قاره ايران  8/4نصرت اله شفق     25
 

  

  مدرسين آارگاه

  مسعودي فريد                                         دآترا

  دآترا                     ساقي باقري نيا                         

  شناسي تربيتيسعيد نوروزي جويناني                               آارشناس ارشد روان

  شناسي تربيتيالدين معصوميان شرقي                       آارشناس ارشد روانحسام

 ري   آزاده اوليايي                                            آارشناس پيشگي

 

 

  هاي مطرح شده در آارگاهموضوع

  
  ضرورت پيشگيري از اعتياد به مواد درمحيط آار

نمود آه متعابق آن لزوم پيشگيري هاي آار مطرح مياين موضوع ضرورت ارتقاء سالمت روان را در محيط     

بنابراين به عنوان موضوع . دآشياز اعتياد در محيط آار و نتايج انكار پديده اعتياد در محيط آار را به چالش مي

مباحثي . مند ساختن مخاطبين را به برنامه محيط آار عاري از مواد،داشتشروع آننده آارگاه آموزشي قصد انگيزه

درصد، صدمات و حوادث در محيط کار،  بيماری،   50تا  33کاهش بهره وری افراد مصرف کننده مواد از قبيل

  .ي چارچوب اين موضوع بودندتشكيل دهنده... يري از اعتياد؛چرا؟ و سازمان، پيشگ/تصوير ضعيف از شرکت

  

  آليات مربوط به اعتياد در محيط آار 

گرديد با ابعاد گوناگون اين ي اعتياد به طور جامع از آهداف اين موضوع آارگاه بود آه در آن تالش ميشناسايي پديده

ارايه  . حيط آار با توجه به فرايند پيشروي اعتياد آشنا سازدپديده و رفتارها و عملكرد آارآنان مصرف آننده در م

ي ايين پديده را بشناساند، اجبار به مصرف، از دست دادن آنترل و ادامة تعريف جامعي از اعتياد آه بتواند    گستره
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باحث اين مصرف عليرغِم پيامدهاِی نامطلوب؛ به عنوان سه ويژگي مهم شناسايي  رفتار اعتيادي، از مهمترين م

  . موضوع بود

  

   اعتياد وخشونت در خانواده

در اي موضوع اعتياد خود به عنوان . وجود خشونت در آنار پديده اعتياد موضوعي است آه هميشه مطرح بوده است

در اصل رشد اعتياد در : و به اين مورد پرداخته شد آه.شودنوعي خشونت در محيط آار وبه ويژه درخانواده مطرح مي

هاي فيزيكي نيست گردد و اين وضعيت فقط ويژه خشونتده ناشي از خشونتي است آه در آن خانواده اعمال ميخانوا

در . شود هم اعتياد پرور و هم خود محصول رفتار معتاد استبلكه نوعي خشونت آه از آن با نام خشونت صامت ياد مي

  .مورد بررسي قرار گرفت (PTSD)اني پس از حادثهاين موضوع رشد و پرورش در خانواده معتاد، به عنوان فشار رو

  

  اعتياد ، بيماري عود آننده

در اين بخش اعتياد به عنوان بيماريي آه عود آننده است و به محض آغاز فرايند بهبود، تمايل به بازگشت به وضعيت  

فعال گذشته خود را دارد، مطرح گرديد و به لزوم آشنايي اين ويژگي بسيار مهم در جريان برنامه محيط آار عاري از 

هاي عود و همينطور به صورت اجمالي به روند مقابله با آن و نشانهبنابراين به عاليم و. مواد اعتيادي، اشاره گرديد

    .هاي آاري پرداخته شدهوشياري سرپرستان و مديران محيط

  

  چارچوب برنامه پيشگيري از اعتياد در محيط آار 

حيط آار و سرپرستان مديران شرآت آننده با طرح اين موضوع با چارچوب يك برنامه پيشگيري از اعتياد به مواد در م

هاي آلي و اختصاصي برنامه، تعريف محيط آار عاري از مواد اعتيادي، هدف: مفادي از قبيل. شدندبا مفاد آن آشنا مي

هاي اجرايي برنامه، ارزشيابي و خطاهای رايج در اجرای برنامه های پيشگيری استراتژي و راهبردهاي آن،  فعاليت

-مهم اين بخش آشنا ساختن سرپرستان مديران شرآت آننده با تفاوت بين فعاليتيكي از مباحث . از اعتياد در محيط کار

  /هاي آموزشي پيشگيري از اعتياد در محيط آار با يك برنامه پيشگيري از اعتياد در محيط آار بود

 

  

   EAPبرنامه آارمنديار
-ه پيشگيري و هم به لحاظ مداخلهاي حمايتي هم به لحاظ آموزشي در قالب يك برنامدر اين بخش به اهميت وجود شبكه

هاي درماني و مشاوره، در محيط آار اشاره گرديد و مخاطبان با تاريخچه تشكيل چنين شبكه حمايتي با عنوان برنامه 

  .هاي آار ديگر جوامع آشنا شدندهاي موفق در محيطآارمنديار و انواع آن و همينطور برنامه

  

  نياز سنجي

اقدام جهت تدوين و اجراي يك برنامه جامع پيشگيري از اعتياد در محيط آار مطرح است آه نياز سنجي به عنوان اولين 

هاي نياز سنجي و به در اين بخش مخخاطبان با انواع روش. موضوع اين بخش از آارگاه را به خود اختصاص داده بود

  . ويژه ارزيابي سريع اعتياد به مواد و راههاي گوناگون آن آشنا شدند
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  خط مشي محيط آار عاري از مواد تدوين

پردازد و مفاد يك خط هاي يك برنامه پيشگيري از اعتياد در محيط آار ميترين بخشاين موضوع به يكي از اساسي

هدف چيست؟رفتار و : ها پاسخ دهدمفادي ازاين قبيل آه هر خط مشي الزم به اين پرسش. نمودمشي موثر را بازگو مي

زمان اجرای خط مشی و کاربست پذيری آن؟ رفتار بازرسی؟ آزمايش   جمعيت مخاطب آيست؟ َاعمال ممنوع آدامند؟

راز  حمايت و ياری کارکنان چگونه است؟  اعتياد؟ پی آمد ونتيجه نقض خط مشی چيست؟ توافق نامه برگشت به کار؟

   چكونكي آگاهسازی؟ مسئوليت موفقيت اين خط مشی برعهده آيست؟  داری به چه شكل؟

  

  مايش اعتياد  آز

از اين . گيرندهاي اجرايي برنامه خود در نظر ميهاي آار آزمايش اعتياد را جزء يكي از فعاليتآمابيش تمامي محيط

هاي ساده هاي اعتياد به ويژه آزمايشترين آنان پرداخته و آزمايشهاي اعتياد و عمليروي اين موضوع به انواع آزمايش

آزمايش از طريق بزاق را به شرآت آنندگان : داشتن تخصصي خاص جهت اجراء آن، مانندو قابل اجرا بدون نياز به 

  . نمودارايه مي

  

  ...سيمان هرمزگان خانم اوليايي،نفت بهرگان آقاي نوروزي و: چند تجربه موفق

فق دراين هاي پيشگيري از اعتيااد و همينطور فعاليتهاي مواز برنامه سرپرستان مديران شرآت آننده جهت آگاهي

هاي پيشگيري در زمينه، تجارب موفق برنامه پيشگيري از اعتياد در محيط آار شرآت سايپا و همينطور فعاليت

  . آارخانه سيمان هرمزگان و منطقه بهرآان از شرآت نفت قالت قاره ايران، در اين بخش ارايه گرديد

  

  هاي بحراني در محيط آاربرخورد با وضعيت
  :آار طرح گرديد  يت بحراني در محيطدر اين بخش چند وضع

  .زند اگر با آارمندي مواجه شويد آه چرت مي -

اگر آارمندان به شما بگويند آه ساير آارمندان در محل آار يا تاسيسات و اماآن شرآت مواد اعتيادي  -

 .آنند مصرف مي

 .آندواد مصرف مياگر شما ببينيد آه يكي از راننده هايتان در طي روزهاي آاري دارد در ماشين م -

و به . ها رعايت نمود پرداخته شدو پس از دريافت بازخود از شرآت آنندگان، به اصولي آه الزم است در اين وضعيت

  .آمده و چگونگي برخورد سازنده اشاره گرديدويژه به مستند سازي موقعيت بحراني پيش
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  متن دغوتنامه 

  بخشبه نام هستي

  

  

  جناب آقاي / نمسرآار خا

  

  با سالم و احترام

در ايران با ) UNODC(رساند دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد به استحضار مي     

اي با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدِر جمهوری اسالمی ايران، در نظر دارند آارگاه دو روزه

با تمرآز بر آموزش " (EAP's)ديار پيشگيری از مواد در محيط آار؛ برنامه آارمن"عنوان 

هاي آار، در مهرماه سال جاري برگزار سرپرستان، مديران، و مسؤالن بهداشت و سالمت محيط

  . ريزي اين آارگاه به عهده اينجانب است مسئوليت اجرا، سازماندهي و برنامه. نمايند

يربط، به ويژه واحد ايمني، وسيله از دو نفر از رؤسا، سرپرستان، و مسؤالن واحدهاي ذ بدين     

خواهشمند . حضور بهم رسانند شود در اين آارگاهبهداشت و طب صنعتي آن سازمان محترم دعوت می

به فارسي و انگليسي، مقطع و رشته تحصيلي، ِسمت                نام (آنندگان  نام مشخصات شرآت است جهت ثبت

در صورت نياز به . رايانامه يا دورنگار ارسال نماييد از طريق 26/7/88را تا تاريخ ) و شماره تماس

  .اطالعات بيشتر لطفًا با اينجانب تماس حاصل فرماييد

  1388/مهرماه/ 30- 29: تاريخ برگزاري آارگاه

  16:00تا  8:30زمان آارگاه 

، دفتر مقابله 2بست بهشت، شماره  تهران، ميدان ونک، خيابان ونک، کوچه ارم، بن : محل برگزاری

   با مواد و جرم سازمان ملل متحد

 با سپاس                                                           09125247365: مهراه           

 الدين معصوميان    حسام            22078375: دورنگار

          آارشناس امور رواني و پيشگيري   hessamedinm@yahoo.com: رايانامه        

از اعتياد                    
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 برنامه کارگاه

 

   EAPآارگاه آموزشی آشنايی با برنامه محيط کار عاری از مواد اعتيادی وبرنامه آارمنديار

  )1388مهرماه  -تهران(

  

  1388، مهرماه، 29روز اّول، 

  آمد گويي، اعالم برنامه و معرفي حضار خوش 08:30 –08:45

جناب آقای حميدرضا طاهری                      ژه     دف برگزاري و معرفي پروه  08:45 –09:00 

  نخست
  مسئول پروژه اقدامات کشور در پيشگيری از مواد                                                                 

  )1آاربرگ شماره (آشنايي با محيط آارتان 09:30-09:00

جناب آقای دکتر مسعودی      ت پيشگيري از اعتياد به مواد درمحيط آارضرور 9:30:00 –10:30

  فريد
  هاي اجتماعي سازمان بهزيستی کشورمدير کل دفتر پيشگيری از آسيب                                              

  پذيرايي 10:30 –11:00

  )ي جوينانيسعيد نوروز(آليات مربوط به اعتياد در محيط آار  11:00 -12:00

  ) الدين معصوميان شرقي حسام(اعتياد وخشونت در خانواده  13:00-12:00

      ناهار  13:00 –14:00

  ) سعيد نوروزي جويناني(اعتياد ، بيماري عود آننده   13:30 –14:30

  پذيرايي  14:30 –15:00

  )يان شرقيالدين معصوم حسام(چارچوب برنامه پيشگيري از اعتياد در محيط آار 15:00 –16:30

  

  1388، مهرماه، 14روز دّوم، 

  )الدين معصوميان شرقي حسام( EAPبرنامه آارمنديار 08:30 –09:15

  )سعيد نوروزي جويناني(نياز سنجي  09:15 –10:00

  پذيرايي  10:00 –10:30 

  )الدين معصوميان شرقي حسام(تدوين خط مشي محيط آار عاري از مواد   10:30 –11:30

  ...سيمان هرمزگان خانم اوليايي،نفت بهرگان آقاي نوروزي و: چند تجربه موفق  11:30 –12:30
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  ناهار  12:30 –13:30

  )2آاربرگ شماره (هاي بحراني در محيط آار وضعيت  13:30 –14:30

  پذيرايي  14:30 –15:00

 )الدين معصوميان شرقي حسام(هاي بحراني در محيط آار برخورد با وضعيت  15:00 –16:00 

  (EAP) رگاه آموزشی آشنايی با برنامه محيط کار عاری از مواد اعتيادی، برنامة آارمنديارآا

  1388آبان ماه  -تهران

  1388، آبان ماه، 4: روز اّول

  آمد گويي، اعالم برنامه و معرفي حّضار خوش 08:30 –08:45

  نخست حميدرضا طاهریهدف آارگاه و معرفي پروژه                    جناب آقای   08:45 –09:00
  مسئول پروژة اقدامات کشورِي سازمان ملل در پيشگيری از مواد                                                

  )1آاربرگ شماره (آشنايي با محيط آارتان 09:30-09:00

  )الدين معصوميان شرقي حسام(چارچوب برنامة پيشگيري از اعتياد در محيط آار  09:30 –10:30

  پذيرايي 10:30 –11:00

  )سعيد نوروزي جويناني(آليات مربوط به اعتياد در محيط آار  11:00 -12:00

  )الدين معصوميان شرقي حسام(اعتياد و خشونت در خانواده  13:00-12:00

      ناهار  13:00 –14:00

عودی جناب آقای دکتر مس     ضرورت پيشگيري از اعتياد به مواد درمحيط آار  14:00 –15:00

  فريد
  هاي اجتماعي سازمان بهزيستی کشورمدير کل دفتر پيشگيری از آسيب                                              

  ) سعيد نوروزي جويناني(اعتياد، بيماري عودآننده  15:00 –16:00

  

  1388ماه،  ، آبان5: روز دّوم

  )وميان شرقيالدين معص حسام(  EAPبرنامة آارمنديار 08:30 –09:15

  )سعيد نوروزي جويناني(نيازسنجي  09:15 –10:00

  پذيرايي  10:00 –10:30

  آزمايش اعتياد                            سرآار خانم دآتر ساقي باقري نيا  10:30 –11:30
  نيسان سرپرست واحد تحقيق و توسعه شرکت صنايع آزمايشگاهی و دارويی ا                                   

  )الدين معصوميان شرقي حسام(مشي محيط آار عاري از مواد  تدوين خط 11:30 –12:30
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  ناهار  12:30 –13:30 

  چند تجربة موفق 13:30 –14:00

  )2آاربرگ شماره (هاي بحراني در محيط آار وضعيت 14:30-14:00

  پذيرايي  14:30 –15:00

 )الدين معصوميان شرقي حسام(محيط آار هاي بحراني در برخورد با وضعيت  15:00 –16:00 
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  آزمون آزمون و پس نتايج پيش
 

 آزمون آارگاه اّول، پس آزمونآارگاه اّول، پيش

 د ج بالفسؤال
مجع جواهباي

 د ج بالفسؤال صحيح
مجع جواهباي

 صحيح

1 6 9 0 3 3 1 5 3 1 9 9 
2 1 7 5 5 5 2 3 0 10 4 10 
3 9 5 3 1 5 3 7 7 2 2 7 
4 5 3 3 7 3 4 2 5 2 9 5 
5 0 4 9 5 4 5 8 4 3 1 4 
6 3 7 6 2 7 6 1 12 0 4 12 
7 1 6 3 8 3 7 9 1 8 0 8 
8 1 7 4 6 6 8 4 4 2 8 8 
9 0 6 9 3 6 9 7 5 0 5 5 

10 6 0 3 9 9 10 4 1 1 12 12 
 80 مجع 44 مجع
 
 

 

 آزمون دوم، پسآارگاه  آزمونآارگاه دوم، پيش

 د ج بالفسؤال
مجع جواهباي

 د ج بالفسؤال صحيح
مجع جواهباي

 صحيح

1 5 1 9 1 1 1 5 1 4 4 4 
2 1 8 3 4 4 2 3 1 9 0 9 
3 4 3 3 6 3 3 3 8 2 1 8 
4 5 4 2 3 4 4 8 3 0 3 3 
5 6 2 3 7 2 5 5 3 2 4 3 
6 3 5 6 2 5 6 3 5 3 2 5 
7 1 8 2 5 2 7 4 1 7 2 7 
8 5 6 0 4 4 8 1 4 0 7 7 
9 2 3 5 5 3 9 5 4 2 2 4 

10 5 1 3 6 6 10 2 4 1 7 7 
 57 مجع 33 مجع
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  آا ر عملي

  )"EAP(آشنايي با برنامه محيط آار عاري از مواد اعتيادي، برنامه آارمنديار"آارگاه 

  
  آيا در محيط آار شما اعتياد به مواد وجود دارد؟

چون محيط آار من مرآز درماني : توضيح اينكه(**1+5:خير                  17:آري      2: پاسخبي

  .)            اعتياد است، آارآنان وابستگي به مواد ندارند

  ؛ چه شواهدي دال بر وجود آن در اختيار داريد؟اگر پاسخ شما، آري است

مصرف مواد و درخواست ظاهر افراد؛ مراجعه آارآنان به واحدهاي درماني محيط آار، اقرار به 

هاي آارآنان؛ افت آيفيت آار و تمرآز برخي آمك؛ افزايش ميزان حوادث؛ شكايت برخي از خانواده

گويي و غرزدن هاي طوالني برخي از آارآنان؛ دروغهاي زيادي و غيبتاز آارآنان؛ مرخصي

رد؛ گزارش دريافتي از نظمي در انجام امور محوله و احساس مسئوليت آه نياز به بررسي دمكرر؛ بي

هاي آلودگي، بروز حوادث شغلي؛ صحبتواحدهاي مختلف با استناد به آاهش آاررايي، غيبت، خواب

آارآنان در جمع دوستانه و غيررسمي؛شواهد به طورآامل عيني است مانند عاليم بيماري و استفاده 

گزارش واحد حراست؛ هاي بهداشتي؛ گزارش سرپرستان؛ در محيط هاي مختلف از جمله سرويس

هاي وري در قسمتوجود خود فر معتاد و حاالت او؛ وضعيت فيزيكي و پوششي آارآنان؛ آاهش بهره

آار؛ آشف مواد مخدر، گزارش هاي خانوادگي و ارتباط خانواده معتادان با محلتوليدي؛ بحران

هاي اعتياد پزشك با نشانه؛ به عنوان ...آارهاي خالف قانون نظير دزدي از محل آار و يا فروش مواد

) مرآز درماني(درمحيط آار(** ام؛ نتيجه مثبت آزمايش اعتياد در بين آارگران بارها برخورد آرده

هاي زياد، درگيري با مراجعين خستگي از آار مرخصي. رفتار ثانويه اعتياد وجود دارد! من

  ) .رفتارهاي پرخاشگرانه

  يا بهتر است ثبات فعلي محيط آار را حفظ آرد؟  آنيد  به مداخله نيازي استآيا فكر مي

چون اين رفتارها گاه . در خصوص رفتارهاي معتادگونه بله، نياز به مداخله هست(**      3:پاسخبي

  15: آري.)  آندثبات آاري را دچار تزلزل مي

  ايد؟نمودهنماييد يا چه تدبيري براي ترغيب باالترين مقام و مديران به اجراي مداخله اتخاذ مي

آموزش مديران در خصوص اينكه اعتياد چيست، اثرات اعتياد برمحيط آار و شيوع اعتياد در محيط 

آار؛ تغيير ديد مديران به اينكه  بيماري بودن اعتياد و اهميت برگردانده سالمتي و  شادابي به يك  

به اينكه در آرمان و وري، با توجه معناد؛ تشريح وضعيت موجود و تاثير اعتياد در آاهش بهره
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ها به عنوان ثروت سازماني ياد شده است پس جهت حفظ هاي شرآت از نيروي آار يا انسانژي استرات

اين ثروت بايد تالش نمود؛ همفكري و همدلي در راستاي حفظ نيروها و بهبود و درمان آنان؛ روشن 

عامل حساسيتي نسبت به سودآوري آمدهاي منفي اعتياد آارآنان براي سازمان، چنانچه مديرسازي پي

دانند اين عامل سود آوري  واعتياد و شرآت دارد و سودآوري را مهمترين عامل براي شرآت مي

هايي آه  ممكن است از اخراج يك شخص با ها برررسي و تببين شود؛ اعالم ضرر و زيانرابطه آن

ه شدن محيط آار و صدماتي آه وجود تجربه معتاد متوجه محيط آار شود؛ ارايه مطالبي در مورد آلود

ترين سرمايه است وارد آند؛ از طريق آموزش تواند به نيروي انساني آه با ارزشافراد معتاد مي

روشن نمودن اهميت موضوع و ايجاد انگيزه در مديران؛ برگزاري جلساتي با مديران ارشد ساززمان 

هاي پيشگيري و درمان ايشان با روش به منظور ارايه تصويري از وضعيت موجود و آشنا ساختن

  نجات جامعه= اعتياد؛ نشان دادن حفظ آرامت انساني و نجات فرد 

  3: پاسخبي

  دهيد؟و چه اقداماتي را براي عاري ساختن محيط آار خود از اعتياد به مواد، پيشنهاد مي

آممك به آارآنان  هاي آارگري به تعداد آافي و با اختيارات الزم برايوجود مددآاران در محيط

هاي سازمان براي مواحهه با موضوع، آموزش آارآنان براي آگاهي معتاد؛ تدوين خط مشي و  سياست

اي خاص و متخصص در زمينه پيشگييري و درمان  همراه با از خطرات؛ تشكيل واحد يا آميته

پرسنل با خانواده خود  اي آههاي ورزشي ، فراهم آوردن زمينههمكارري با مراآز علمي؛ انجام برنامه

آمدهاي منفي اعتياد، برگزاري آگاهي دادن به آارآنان از پي. بتواند بيشتر حضور داشته  باشد

، برنامه اي براي آاررآنان  جهت پيشگيريهاي مشاورهتفريحات متناسب براي آارآنان، برنامه

بال بردن  . ن وارد نكنندآاهش استرس و آموزش سرپرستان و مديران آه استرس اضافي به آارآنا

اي براي تشخيص وجود ؛ انجام معاينات دورهNAسطح آگاهي افراد و  و استفاده از تجربيات گروه 

اعتياد به مواد؛ جلب اعتماد آارآننان معتاد آه هدف ز ترغيب آان به درمان چيزي جز برگردانده 

ترك مواد؛ در صورت لزوم برخي سالمتي وي نيست و اميد دادن به او آه ادامه همكاري در صورت 

  .شود از مسئولين و مديرا رده باال شروع شودتنبيهات؛ پيشگيري از استخدام افراد معتاد؛  پيشنهاد مي

  1: پاسخبي

؛ چه اقداماتي را براي عاري ساختن  ديگر محيط هاي آار از اعتياد به اگر پاسخ شما،آري نيست

  دهيد؟مواد، پيشنهاد مي

هاي آموزشي و آمك آموزشي، نمايش عواقب هاي آموزشي، تهيه و ارسال نشريهبرگزاري آالس

اعتياد؛ آموزش و توجه بيشتر به مشكالت آارآنان و در صورت امكان برطرف نمودن آن مشكالت؛ 
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هاي ورزشي؛ تشكيل آميته پيشگيري، استفاده از تجربيات موفق در اين زمينه؛ايجاد محيطي با برنامه

آاري، آاوي محيطهاي همگاني؛ آموزش و روانهاي ورزشي و  فعاليتتشكيل تيم طراوت از طريق

نياز سنجي، (** تب جلوگيري از اعتياد و اآثر ناشي از ناتواني تحليل مسايل و مشكالات روزمزه؛

  )تحليل وضعيت موجود محيط آار، تمرآز بر وجود رفتارهاي ثانوي اعتياد

   27: پاسخبي

  .ي تكراري خودداري شده استهااز درج پاسخ*** 

 


