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    اداداداديييياعتاعتاعتاعت

 صيتشخ مجمع 18/7/76 مصوب آن به يمواد الحاق و مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح قانون 34 و 33 مواد ياجرا در ـ 1 ماده

 : منظور به و نظام مصلحت

   گردان روان يداروها و مخدر مواد به ادياعت از يريشگيپ ـ 1

   معتادان يبازپرور و درمان ـ 2

 يآزاد از پس الزم داتيتمه ـ 3

 جهت يمعاضدت و يغيتبل ،يارشاد ،يفرهنگ اقدامات انجام و خطر معرض در افراد يساز مصون منظور به مناسب ريتداب اتخاذ ـ 4

 ضمن يدولت ريغ و يدولت وموسسات سازمانها ها، وازرتخانه ريسا و مخدر مواد با مبارزه ستاد ياعضا مخدر، مواد يتقاضا كاهش

 . ندينما اقدام يآت مواد شرح به موظفند يمردم تيحما جلب

 انجام به نسبت مخدر مواد با مبارزه ستاد رخانهيدب يهماهنگ با است موظف يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ 2 ماده

 : دينما اقدام الذكر ليذ موارد

 بخش بيترغ منظور به يدرمان ژهيو التيتسه هيارا و معرف خود معتادان درمان يبرا يتخصص مراكز زيتجه و توسعه ـ 1

  ادياعت ترك مراكز جاديا به يخصوص

 منظور به كشور يدرمان و يبهداشت شبكه كردن فعال يبرا) ازين مورد يداروها جمله از( الزم امكانات و التيتسه آوردن فراهم ـ 2

 . نيمعتاد ادياعت ترك

 يآموزشها چارچوب در ژهيو يوتخصص يدرس يواحدها جاديا و يبازپرور و يدرمان مراكز يتخصص كادر تيترب و نيتام ـ 3

  ؛ معتادان تيوضع بهبود و يروان يشناس بيآس نهيزم در ياجتماع مددكاران و ،روانشناسان روانپزشكان ، پزشكان يبرا يدانشگاه

  كشور؛ يدرمان و يبهداشت نظام در ادياعت درمان و يريشگيپ يها برنامه ادغام ـ 4

  اد؛ياعت از يريشگيپ جامع يها برنامه يا منطقه ياجرا و يطراح ـ 5



 ، روانپزشكان مداوم يبازآموز و يراپزشكيوپ يپزشك يها رشته انيدانشجو آموزش كردن نهينهاد يبرا الزم داتيتمه انجام ـ 6

  ؛ يراپزشكيپ كادر و پزشكان

 مربوطه يها رشته يبرا ادياعت شيباگرا يتخصص يها رشته و ادياعت يروانپزشك و يليتكم آموزش يها دوره يبرقرار ـ 7

  ؛ يشناس جامعه و يروانشناس ، يراپزشكيپ

 كادر ، نوجوانان و كودكان:  شامل هدف مختلف يگروهها يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار و يآموزش يها مجموعه ديتول ـ 8

  ؛ بهداشت نيرابط و انيمرب ، نيوالد ، پرورش و آموزش

 يبرا بحران در مداخله يتلفن وخطوط خطر معرض در يگروهها يبرا يتيحما و يا مشاوره مراكز يفيك و يكم گسترش ـ 10

  اد؛ياعت

  كار؛ قانون تابع يكارگاهها و يدولت مراكز يبرا ادياعت يتصادف شيآزما يها برنامه يطراح ـ 11

 با معتادان ياريخود يگروهها ژهيبو ادياعت درمان و يريشگيپ امر در يمردم يمشاركتها گسترش يبرا الزم اقدمات ديتمه ـ 12

  كشور؛ وزارت يهماهنگ

  ادآور؛ياعت يداروها و مواد بر نظارت خصوص در 1988 و 1971 ،1961 ونيكنوانس ياجرا يبرا الزم اقدامات انجام ـ 13

 ،يبستر وهيش به درمان به ازمندين معتادان يبستر امكان و يعموم يدرمانگاهها هيكل در معتادان درمان امكان نمودن فراهم ـ 14

 اد،ياعت ترك يخصوص يها كينيكل يانداز راه يبرا الزم التيتسه ديتمه و معتادان يبازتوان  و درمان خاص مراكز گسترش

  از؛ين مورد يصيتشخ يها تيوك داروها نيتام

  اد؛ياعت از يناش يبهداشت يبهايآس كاهش يبرا الزم امكانات نمودن فراهم ـ 15

  اد؛ياعت يرشناسيگ همه ساالنه يها برنامه ياجرا و ادياعت اطالعات بانك جاديا ـ 16

 با آنان از مربوطه يكمكها و امكانات افتيدر ديتمه و مخدر مواد يتقاضا كاهش با مرتبط يالملل نيب يسازمانها با ارتباط ـ 17

  ستاد؛ يهماهنگ

 التيتشك جاديا به نسبت ياستخدام امور سازمان يهماهنگ با كسالي يزمان فاصله در است موظف بهداشت وزارت ـ 1 تبصره

 نيتام را نامه نييآ نيا در شده ينيب شيپ اهداف و كشور در تقاضا كاهش اقدامات تمركز و تيمرجع بتواند كه ينحو به مناسب

 . برساند رانيوز أتيه بيتصو به و اقدام د،ينما

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط يبند زمان جدول طبق مربوطه يها تبصره و2 ماده يياجرا دستورالعمل ـ 2 تبصره

 . شد خواهد ابالغ اجراء جهت متبوع ريوز بيتصو از پس و نيتدو يپزشك

 خانواده يبرا ، يتيحما و يمال مناسب پوشش ياعطا جهت الزم اعتبار خود ساالنه بودجه در)  ره( ينيخم امام امداد تهيكم ـ 3 ماده

 يم ينيب شيپ كوكارين افراد و المنفعه عام ه،يريخ موسسات كمك با)  تكفل تحت افراد و همسران ، كودكان( نيمعدوم يها

 . دينما



 توسط ماده نيا مشمول افراد زين و پوشش تحت يها خانواده به آن اختصاص نحوه و بودجه نيتام طرز به مربوط نامه نييآ ـ تبصره

 . ديرس خواهد مخدر مواد با مبارزه ستاد بيتصو به و نيتدو ستاد رخانهيدب يهماهنگ با)  ره( ينيخم امام امداد تهيكم

 از يمال و يآموزش يكمكها جذب به نسبت خارجه امور وزارت كمك با است موظف مخدر مواد با مبارزه ستاد رخانهيدب ـ 4 ماده

 . دينما اقدام يعموم آموزش و درمان ،يريشگيپ كشورهاجهت ريسا و يا منطقه ،يالملل نيب يسازمانها

 اقدام تابعه ادارات و وزارتخانه در ليذ موارد ياجرا به نسبت الزم ريتداب اتخاذ با است موظف پرورش و آموزش وزارت ـ 5 ماده

 . دينما

 ،) يآموزش و يادار( پرسنل يهايآگاه شيافزا و مخدر مواد به يآلودگ و ادياعت از يريشگيپ منظور به ييطرحها ياجرا و ارائه) 1

 .  انيمرب و اءياول انجمن و آموزان دانش

) هستند يفرار اي يزندان معتاد، ، يآنهاقاچاقچ نيوالد اي سرپرست كه يآموزان دانش( بيآس معرض در آموزان دانش ييشناسا) 2

 يبرا الزم يآموزشها و مشاوره انجام لزوم صورت در و يتيحما و يريشگيپ مراجع به آنان يمعرف به نسبت يمقتض ريتداب اتخاذ و

 .  آموزان دانش نوع نيا

 ،يتيحما ،يدرمان اقدامات جهت الزم ريتداب اتخاذ و مخدر مواد كننده عيتوز اي كننده مصرف معتاد، آموزان دانش ييشناسا) 3

 . آنها يبرا يقانون و ينيتام

 . اوردين وارد آموزان دانش نگونهيا به ياجتماع و يروان بيآس تا رديپذ صورت ينحو به ديبا مذكور موارد انجام ـ تبصره

 .  يمقتض قيطر از يغاتيتبل ، يفرهنگ ، يآموزش يها برنامه ياجرا نهيزم آوردن فراهم) 4

 .  آموزان دانش فراغت اوقات يبرا مراكزمشاوره گسترش زين و مدارس يها كتابخانه زيتجه و يفرهنگ يها برنامه ياجرا) 5

 . ادياعت مضرات و ازاثرات آنها خانواده و آموزان دانش يآگاه منظور به يغيتبل يبروشورها  انتشار و هيته) 6

 : دينما اقدام ليذ موارد به نسبت است موظف ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ـ 6 ماده

 ينوشتار يها رسانه قيطر از)  ژهيو فيباتخف يآموزش يها يآگه درج جمله از( يعموم آموزش يبرا الزم ريتداب اتخاذ) 1

 .  مربوطه يآموزش كتب انتشار ليتسه جهت مناسب نهيزم جاديا و...) و كتب/ ها روزنامه/  مجالت(

 ياجرا به كمك و دهنده هشدار اي يآموزش ،يينمايس مدت بلند و كوتاه يلمهايف ساخت جهت مناسب نهيزم آوردن فراهم) 2

  يريشگيپ يها برنامه در شركت جهت كشور مجرب و متعهد هنرمندان قيوتشو يهنر يها برنامه انجام و مختلف يتئاترها

 ستاد رخانهيدب يهماهنگ با يريشگيپ امر در فعال يدولت و يخصوص بخش انيمتقاض به ارانهي با يفرهنگ اقالم از يبخش صيتخص) 3

 . مخدر مواد با مبارزه

 لم،يف قالب در را خود يها برنامه از يدرصد مخدر مواد با مبارزه ستاد يهماهنگ با است مكلف مايس و صدا سازمان ـ 7 ماده

 و يريشگيپ نهيزم در ياستان يها شبكه و يسراسر شبكه از يتخصص يآموزشها و دهنده هشدار و يآموزش يامهايپ ، اليسر

 . دهد اداختصاصياعت درمان



 امر كردن ريفراگ يبرا را الزم داتيتمه كشور نقاط ياقص به ياعزام نيمبلغ هيتوج با است موظف ياسالم غاتيتبل سازمان ـ 8 ماده

 . آورد فراهم... و ادياعت از يريشگيپ

. است بالمانع باشند نداشته اشتغال يبرا يگريد يقانون منع كه يصورت در شده اصالح نيمعتاد استخدام و يريبكارگ ـ 9 ماده

 است مكلف يادار تخلفات به يدگيرس يأتهايه و نشيگز يأتهايه ،يواستخدام يادار امور سازمان ،ياجتماع امور و كار وزارت

 . دينما اتخاذ خصوص نيا در را الزم ريتداب

 منظور به لذا دارد، ادياعت ژهيبو و بزه وقوع از يريشگيپ در يميمستق ريتاث هايشهردار يعمران يتهايفعال عمده كه آنجا از ـ 10 ماده

 استانها يهماهنگ يشوراها ياعضا عنوان به كشور سراسر شهرداران اد،ياعت از يريشگيامرپ شبرديپ يبرا اقدامات نيا يده جهت

 . نمود خواهند شركت مذكور جلسات در وشهرستانها

 ستادمبارزه يباهماهنگ موظفند يدولت يوشركتها موسسات نهادها، ارگانها، ها، وزارتخانه هيكل و مسلح يروهاين كل ستاد ـ 11 ماده

 ربطيذ پرسنل ،يسازمان درون يآموش جلسات يبرگزار با خود يفرهنگ و يتبلغ يتهايازفعال يبخش و صيتخص ضمن مخدر مواد با

 معتادفراهم ادپرسنلياعت ترك زجهتين را الزم التيتسه و داده قرار پوشش تحت تقاضا كاهش اقدامات لحاظ از را آنها وخانواده

 . ندينما

 سازمان و يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت يهمكار و يهماهنگ با يتيترب و ينيتام اقدامات و زندانها سازمان ـ 12 ماده

 يمددكار و يدرمان يا مشاروه خدمات هيارا و يورزش و يآموزش ،يغيتبل ،يفرهنگ يتهايفعال انجام با است موظف يبدن تيترب

 . آورد عمل به را الزم اقدامات يزندان معتادان يروح و يجسم تيوضع بهبود به نسبت مربوط مراكز ريسا و درزندانها

 به نسبت زندانها سازمان يهمكار با مكلفند روين و يسازندگ جهاد ،يكشاورز ،ياجتماع امور و كار يها وزارتخانه ـ 13 ماده

 . ندينما اقدام نيمع شغل اي تخصص فاقد معتادان يبرا زندان از خارج و داخل در يكارآموز جهت الزم امكانات گسترش

 هيكل و دهيرس مخدر مواد با مبارزه ستاد بيتصو به 20/11/77 مورخ جلسه در تبصره چهار و ماده 14 در نامه نييآ نيا ـ 14 ماده

 .گردد يم اعالم يملغ آن با ريمغا ها نامه نييآ


