
 

 

 50/50/9911:   تاريخ

 90/ 1005059:  شماره

  ستاد مبارزه با موادمخدرستاد مبارزه با موادمخدر : پيوست

   0202پالك پالك     --نرسيده به بزرگراه نيايش نرسيده به بزرگراه نيايش     --جنب مجتمع هويزهجنب مجتمع هويزه    --ز ميدان پونكز ميدان پونكباالتر اباالتر ا  --بزرگراه شهيد اشرفي اصفهانيبزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني    --تهرانتهران

WWW.DCHQ.IR :                 اينترنتي آدرس  

 جمهوری اسالمی اریان

 مهوری ج رياست 

 

كنند، اين يك جهاد بزرگ،  امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسالمي ايران با مواد مخدر به سختي مبارزه مي
 « مدظله العالي مقام معظم رهبري».    ايران است يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت

 

 

 دبيران محترم شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان های سراسر کشور

 مواد در بانوان مصرف وضعيت  :موضوع

 ؛با سالم و احترام

مرباو  باه عیعیات میاوم       ، بانوان ها  در   مخدر و روان گردان وسیله وضعیت شیوع مصرف مواد بدین

ت دانشجوی   عیعیت کا رگری  نرار،   میا  و با ور     ه   عیعی عیعیت دانش آموزی متوسطه دوم و هنرست ن

و  بهره برداری ن درست به مصرف مواد  وضعیت تی ی  به مش رکت فع ل در مرصه پیشریری به شرح زیر برای 

پيشگيری از مصرف مواد و داروهای مخددر و   امربه خصوص اتخاذ تدابير الزم در  برنامه ريزی در عرصه های مختلف 

 :ایف د م  گردداستان آن ر بانوان روان گردان ها د

  :پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي کشور( الف
 

 مولفه                   
 عنسیت

ه   شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان
 (درصد)

شیوع مصرف داروه ی مخدر  محرک و آرام 
 (صددر)بخش بدون تجویز پزشک 

 1..0 (نفر000666مع دل ) 6.0 زنان

 05..0 5..0 می نرین کشور

های  شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه دوم و هنرستانملي پيمايش ( ب

 درصد –استان های کشور 
 

 س یر موارد  لینریت قرص روانرردان گ  ی  م ری عوان  حشیش شیشه فغ ن ا کراک هروئین تری ک عنسیت

 .6.0 ...6 0..6 0..6 .6.0 6.00 6.60 6.60 6.10 دختر

 کشور می نرین
 مصرف مواد 

1.0 

 درصد -و فنآوری شيوع مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات ملي  پيمايش(ج
 

 (مخدره   محرک ه   توهم زاه  و ک ن بیس)مواد عنسیت

 1.0 دختر

 7.0 می نرین کشور
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صراميرضا حميد   

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

 شيوع مصرف مواد مخدر و محرك و داروهای روان گردان در بين کارکنان مراکز صنعتي کشور پيمايش ملي ب( د

 درصد عنسیت

 00 زنان

 ..11 می نرین کشور

 مردم به مواد مخدر و روان گردان ها  نگرشپيمايش ملي  ( اه
 

 روی طیف صفر ت  صد عنسیت

 0 10 زنان

 10.00 می نرین کشور

 :به مصرف مواد مخدر تمايل( و
 

 روی طیف صفر ت  صد عنسیت

 07.7 زنان

 00.55 می نرین کشور

 : مواد به آثار مثبت جسمي باور نادرست( ز
 

 روی طیف صفر ت  صد عنسیت

 10.7 زنان

 0.15. می نرین کشور

  :يری از اعتيادفعال در عرصه های پيشگ مشارکتايل به تم -ح
 

 روی طیف صفر ت  صد عنسیت

 00.0 زنان

 00.00 می نرین کشور
 

 : توضيح

امتیا د   مل  و موام  موثر در نت یج تی م  پ ی ن ن مه ه ی تحصیالت تکییل  و طرح ه ی پژوهش  در خصوص
ان ب نوان و خ نواده در کت بخ نه دیجیت ل دفتر تحقیق ت و آموز، دبیرخ ناه سات د ب رگایاری شاده کاه باه مناو       

 . را خواهد داشت برن مه ریزی و انج م مداخالت مرصه ه ی در   ک ربرد موثری پشتوانه ملی 
 

  

 

 


