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درایىجا تعذادی سىال درمىرد مىاد مخذر می بیىیذ .لطفا عىاالت سا ،دسعت و فادقايه ،باگزاؽتى عالهت× دس قغمتی که بیؾتش
دس هىسد ؽما فذق هیکًذ پاعخ دهیذ.
مرد
-1چقذس اتفاق هی افتذ که ؽما هىاد
هخذسدیگشی جض الکل اعتفاده کًیذ؟
(يگاه کًیذ به لیغت هىاد دس ففحه بعذ)
 -2آیا بشای ؽما اتفاق هی افتذ که دس
یک هىقعیت یا یک جلغه بیؼ اص یک
يىع هىاد اعتفاده کًیذ؟
-3دس دوسه هایی که هىاد هخذس هقشف
هی کًیذ ،دسطىل یک سوص هعمىل چًذ باس
عشاغ هقشف هىاد هی سویذ؟
 -4چقذس اتفاق هی افتذ که هىاد
هخذس تاثیش قىی سوی ؽما بگزاسد؟
 -5دس طی عال اخیش آیا اتفاق افتاده که
تمایل ؽما به هىاد هخذس به حذی صیاد ؽذه
باؽذ که يتىايیذ هقاوهت کًیذ؟
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 -6دس طی عال اخیش آیا اتفاق افتاده
که وقتی ؽشوع به هقشف هىاد هخذس
کشدیذ يتىايیذ جلىی خىد سا بگیشیذ؟
 -7دس طی عال اخیش چًذ باس اتفاق افتاده
که هىاد هخذس هقشف کشده باؽیذ وبعذ
کاسها یی که قشاسبىده ايجام بذهیذ سا
بی خیال ؽذه و ايجام يذاده باؽیذ؟
 -8چًذ باس طی عال اخیشاتفاق افتاده اعت
که بعذ اص اعتفاده صیاد هىاد هخذس ،فبح سوص
َ
بعذ هجذدا يیاص به هقشف داؽته باؽیذ .
 -9چًذ باس دس عال اخیش پیؼ آهذه که به
دلیل هقشف هىاد هخذس دچاس احغاط
گًاه یا عزاب وجذاو ؽذه باؽیذ؟

سه

زن

هشگض 1باس دس ها ه یا کمتش  2-4باس دس هاه

هشگض 1باس دس هاه یا کمتش

 2-3باس دس هفته

 4باس دس هفته یا بیؾتش

 2-4باس دس هاه  2-3باس دس هفته

 4باس دس هفته یا بیؾتش

3 -4

5-6

هشگض

1باس دس هاه یا کمتش

هش ها ه

هش هفته

هش سوص یا تقشیبا هش سوص

هشگض

1باس دس هاه یا کمتش

هش هاه

هش هفته

هش سوص یا تقشیبا هش سوص

هشگض

هاهدسیا هاه
یکباس
کمتش
1باس دس
یا کمتش

هش هاه

هش هفته

هش سوص یا تقشیبا هش سوص

هشگض

1باس دس هاه یاکمتش

هش هاه

1-2

هیچ

هش هفته

 7یا بیؾتش

هش سوص یا تقشیبا هش سوص

هشگض

1باس دس هاه یا کمتش

هش هاه

هش هفته

هش سوص یا تقشیبا هش سوص

هشگض

1باس دس هاه یا کمتش

هش هاه

هش هفته

هش سوص یا تقشیبا هش سوص

-11آیا ؽما یا هش ؽخـ دیگشی ،به خاطش اعتفاده ؽما اص هىاد
هخذس ،دچاس آعیب (جغمی یا سوايی) ؽذه اعت؟

خیش

بله ،ولی يه دس عال اخیش

بله ،دس عال اخیش

 -11آیا پیؼ آهذه که یکی اص خىیؾاويذاو ؽما ،دوعت ،دکتش ،پشعتاس یا هش ؽخـ
دیگش بشای اعتفاده ؽما اص هىاد هخذس يگشاو ؽذه باؽذ و یا به ؽما گفته باؽذ که هىاد
هخذس سا کًاس بگزاسیذ؟

خیش

بله ،ولی يه دس عال اخیش

بله ،دس عال اخیش

لیست مىاد/داروها در صفحه بعذ
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لیست مىاد
تىجه داشته باشیذ که درایىجا مشروبات الکلی مذوظر ویست.
کاوابیس

آمفتامیىها

کىکائیه

هاسی جىايا

هتافتاهیى

بشگ کىکائیى

حؾیؼ

سیتالیى
(هتیل فًیذات)

تریاکها

تىهم زاها

هشوئیى
اعتًؾاقی

قشؿ اکظ

هشوئیى
تضسیقی
تشیاک
کشاک

محلىلها/حاللهای
استىشاقی

تیًش

ال اط دی (اعیذ)

اعتشوئیذهای آيابىلیک

بًضیى/يفت

هغکالیى

گاص

پیىت

هحلىل

فًغیکلیذیى(گشد فشؽته)

جی.اچ.بی و سایر مىاد

گاص خًذه آوس(هالىتاو )
آهیل يیتشات
تشکیبات آيتی کىلیًشژیک

چغب

پغیلىعیبیى
دی.ام .تی

قرصها  -داروها
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قشفها صهايی به عًىاو هاده هخذس حغاب هی ؽىيذ که:
تعذاد بیؾتشی (یا تعذاد دفعات بیؾتشی) اص آيچه دس يغخه پضؽک رکش ؽذه ،هقشف ؽىد.

دس فىستی که قشفها سا به خاطش خىؽگزسايی ،احغاط بهتش داؽتى ،تجشبه احغاط اوج یا فقط کًجکاوی به خاطش

ایًکه ببیًیذ چه تاثیشی سویتاو داسد هقشف کًیذ.
قشفهایی که اص یک دوعت یا اص یکی اص يضدیکايتاو گشفته باؽیذ.



قشفهایی که دس "باصاس عیاه" خشیذه یا دصدیذه باؽیذ.

قرصهای خىاب /آرامبخش ها
آلپشاصوالم
آهىباسبیتال
کلشال هیذسات
دیاصپام
دوسهیکىم
فلىيیتشاصپام
هپشوباهات

هتاکىئالىو
هتىهگضیتال
يیتشاصپام
پًتىباسبیتال
فًىباسبیتال
سوهیپًىل

مسکه ها
کذئیى
هتادوو
هىسفیى
اعتاهیًىفى کذئیى

يىسژعیک
تن ژعیک
تشاهادول

قرصها زماوی که تىسط پسشک تجىیس شذه باشىذ و طبق دستىر پسشک مصرف شىوذ ماده مخذر محسىب ومی شىوذ.

