


  

 

 

 ريزي و سنجش مهارت معاونت پژوهش، برنامه

 ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 استاندارد آموزش شغل 
 

 ادیاعت ياربازپروريمدد

 گروه شغلي      

 خدمات آموزشي
 كد ملي آموزش شغل 

1 0 0 0 2 0 0 9 4 0 3 2 1 4 3 

شناسه  نسخه

 شايستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
Isco-00 

 

  1/6/3831تاريخ تدوين استاندارد : 

13
29

31
 

 



  

 دفتر طرح و برنامه هاي درسي  نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 2/5329شماره ملي شناسايي شغل  :  

 1/6/89شروع اعتبار  :  
 1/6/94  پايان اعتبار  :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

آدرس :  

  259، شماره ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره ، نبش نصرت    ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي –تهران 

  66569900                    تلفن               66944117دورنگار       

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته خدمات آموزشي      : 
 

 

:  حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش 
جمعيت خيريه تولد دوباره 

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 

 



  

 
  
 

 
تهيه كنندگان استاندارد شغل و آموزش 

 مرتبط سابقه ي تجربي رشته تحصيلي مدرك نام و نام خانوادگي رديف

آقاي فروهر تشويقي   1

 
 - سيكل  

 آمار كارشناسي ارشد آقاي عباس ديلمي زاده   2

 اعصاب و روان دكترا  آقاي دكتر رابرت فرنام   3

 مددكاري اجتماعي دكترا خانم معصومه معارف وند  4

 علوم اجتماعي و توسعه دكترا آقاي دكتر مصطفي اقليما  5

 جامعه شناسي كارشناسي ارشد خانم منظر رزاقي  6
 مديريت آموزشي كارشناسي ارشد آقاي يوسف كشاورز  7

8     

9     

 10     

 11     

12     

13     

14     

15     

 



 3 

 
 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود . 
استاندارد آموزش :  

نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  
نام يك شغل :   

به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .  
شرح شغل :  

بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، 
شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .  

طول دوره آموزش :  
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به اهداف يك استاندارد آموزشي .  

ويژگي كارآموز ورودي :  
حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .  

ارزشيابي :  
كتبي عملي و اخالق حرفه اي ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

خواهد بود .  
صالحيت حرفه اي مربيان :  

حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود . 
شايستگي :  

توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد .  
دانش :  

، حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي . كه مي تواند شامل علوم پايه ( رياضي 
، تكنولوژي و زبان فني باشد .  ، زيست شناسي ) ، شيمي فيزيك 

مهارت :  
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .  

نگرش :  
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني واخالق حرفه اي مي باشد .   

ايمني :  
مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود . 

توجهات زيست محيطي : 

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مدديار بازپروري اعتيادنام شغل : 
P0Fشغلشرح 

�
P :

 اين شغل در حيطه مشاغل خدماتي و در حوزه خدمات آموزشي قراردارد ، توانايي هاي اين شغل شامل :  
 ارائه مشاوره به افراد وابسته به مواد ، راهنمايي معتادان ، ارائه مشاوره فردي در زمينه درمان و پيشگيري اعتياد به معتادان

 آگاه سازي افراد در زمينه عوامل مؤثر بر اعتياد از قبيل عوامل رفتاري، جسمي ، ذهني ، عاطفي و ،شيميايي و داروها 
  توانايي بكارگيري روش بهبودي دوازده قدمي ارائه خدمات و مشاوره به رهجويان را در بر دارد . اين شغل با ،روحي 

 سازمانها و نهادهاي متولي آسيب هاي اجتماعي از قبيل سازمان بهزيستي و شهرداري در ارتباط مي باشد.
 

   وروديويژگي هاي كارآموز 
ديپلم ميزان تحصيالت : حداقل 
سالمت كامل جسماني و رواني و  عدم استفاده از نيكوتين توانايي جسمي : حداقل 

  نداردمهارت هاي پيش نياز اين استاندارد :
 

0Bآموزش   دوره طول
1Bساعت        240  : آموزش                   دوره طول
4Bساعت          78 :               ـ زمان آموزش نظري

ساعت       162:                 ـ زمان آموزش عملي
 ساعت       :  -   كارورزي                               ـ 

  ساعت        : -                              ـ زمان پروژه
 

2B  شيوه ارزشيابي
 %25ارزشيابي نظري  -1
 %65ارزشيابي عملي  -2
% 10- سنجش مشاهدهاي 3

 
3B  صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 فوق ليسانس در رشته هاي جامعه شناسي، روان شناسي و علوم تربيتي، مشاوره و...  
دارا بودن سابقهي پژوهشي و اجرائي در حوزهي اعتياد 

 
 

                                                 
�. Job Description 
 



  

 
 
 

 
1Fاستاندارد شغل

�                             

2F- شايستگي هاي

    شغلي�

 توانايي ها  رديف

5B1 6B توانايي ارائه مشاوره فردي در زمينه درمان و پيشگيري اعتياد به معتادان

7B2 8B  توانايي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره به رهجويان

3 
9B توانايي آگاه سازي درباره رفتارهاي پرخطر به منظور پيشگيري ازبيماري هاي ويروسي مانندهپاتيت

و... 

4 10B توانايي ارائه مشاوره به افراد وابسته به مواد شيميايي و داروها

5 11Bذهني، عاطفي و ،توانايي آگاه سازي افراد در زمينه عوامل مؤثر بر اعتياد از قبيل عوامل رفتاري ، جسمي 
روحي 

 
6 12B  توانايي بكارگيري افراد در زمينه بهبودي دوازده قدمي

7 13B توانايي بكارگيري گروه درماني

8 14Bتوانايي راهنمايي معتادان به سيستم هاي حمايتي و مراقبتي 

9  

10  

11  

                                                 
2. Occupational  Standard      
3 Competency 



  

12  

 

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

توانايي ارائه مشاوره فردي در زمينه درمان و پيشگيري اعتياد به معتادان 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

8 25 33 

15B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

16B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لب تاپ    دانش :
 تخته وايت برد

 پرده نمايش اساليد
 ويدئو پروژكشن

 ماژيك
جزوه درسي 

 
اقليما، مصطفي و راهب، غنچه 

): مددكاري فردي؛ كار با 1385(
فرد، تهران، نشر دانژه، چاپ دوم. 

 
 

   2- مشاوره، روان درماني و مددكاري 

   2- اصول مشاوره 

- انواع مشاوره ( مشاوره هم سنگ، مشاوره ايجاد انگيزه، مشاوره مراحل 
تغييرو...)  

2   

   2- ويژگي هاي مشاور 

   مهارت : 

  7 - روان درماني 

- ارائه انواع مشاوره به خانواده هاي معتاداني كه قصد ترك مصرف مواد 
اعتياد آور را دارند 

 6  

  6 - ارائه انواع مشاوره به افراد مصرف كننده 

  6 - مددكاري  

نگرش : 

- حفظ حريم خصوصي مراجعه كنندگان 

- رعايت رازداري 

- عدم ارائه مشاوره غيرعلمي 

ايمني :  

 -

 توجهات زيست محيطي :



 7 

 -

 



 8 

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  
توانايي و ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره به رهجويان 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 30 45 

17B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

18B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لب تاپ    دانش :
 تخته وايت برد

 پرده نمايش اساليد
 ويدئو پروژكشن

 ماژيك
جزوه درسي 

 
): 1387تشويقي ، فروهي (

عطش براي آزادي ، فروهر 
تشويقي ، چاپ سوم 

 
): 1388تشويقي ، فروهي (

كتاب راهنما، تهران، 
فروهرتشويقي 

 
): 1385تشويقي ، فروهي (

مداخله ، تهران ، انتشارات راه 
رشد ، چاپ دوم   

 
 

):  1385جمعيت خيريه تولد دوباره(

پروتكل درماني ، پرهيز مدار و 

ايمان مدار 

   3- انواع درمان هاي اعتياد  

   2- برنامه هاي درماني غيردارويي 

   2- برنامه درماني 

- آشنايي با انواع روش هاي درماني دارويي و غيردارويي ( سم زدايي، 
درمان نگهدارنده ، درمان هاي پيشگيري از عود، سرپايي ، نگهداري...) 

2   

- روش درماني پرهيز مدار و ايمان مدار ( پروتكل درماني پرهيز مدار و 
ايمان مدار) 

2   

   2- روشهاي درمان، واقعيت درماني، پيشگيري از عود 

   2- تاثير عوامل مذهبي در كاهش اعتياد 

   مهارت : 

  5 - بررسي مشكالت معتادان 

  5 - ارجاع معتادان به نهادهاي مرتبط و همكار 

  5 - به كارگيري پروتكل درماني ايمان مدار- پرهيزمدار 

  5 - به كارگيري روش سم زدايي و درمان نگهدارنده 

  5 - ياري رساني براي پيشگيري از بازگشت معتاد ( عود) 

  5 - به كارگيري انواع درمان هاي اعتياد 

نگرش : 
- توجه به بيماري بودن اعتياد 

- توجه به بازگشت پذير بودن اعتياد 
- همراهي كامل با معتاد 

ايمني :  
 -

 توجهات زيست محيطي :
 -
 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

توانايي آگاه سازي درباره رفتارهاي پرخطر به منظور پيشگيري از 
بيماريهاي ويروسي مانند هپاتيت و... 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 20 30 

19B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

20B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لب تاپ    دانش :
 تخته وايت برد

 پرده نمايش اساليد
 ويدئو پروژكشن

 ماژيك
جزوه درسي 

 
): 1385فرنام ، رابرت(

بيماري هاي اعتياد آور، 
، چاپ نشده جزوه درسي

 
):  1385فرنام، رابرت(

HIV- AIDS 
، جزوه درسي ، چاپ نشده 

 
): آشنايي با 1385فرنام ، رابرت (

مواد مورد سوء مصرف . جزوه 
درسي . چاپ نشده 

 
 

 - بيماري ها، مشكالت و مسائل اجتماعي همراه با اعتياد و انواع 
شيوه هاي درمان آنها 

2   

   2- اختالالت همراه نظير اختالالت اضطرابي، افسردگي 

   2  ، پرخوري و... sexstual  Addiction- مشكالت رفتاري همراه 

   2- مسائل اجتماعي ناشي از اعتياد 

   2- بيماري هاي همراه 

   مهارت : 

- بكارگيري شيوه هاي درمان مناسب با مشكالت و مسائل اجتماعي 
همراه اعتياد 

 5  

  5 - بكارگيري روش مناسب در مواجهه با اختالالت اضطرابي و افسردگي 

  5 - برخورد مناسب با مشكالت رفتاري همراه با اعتياد از قبيل پرخوري و... 

  5 - كمك به مسائل اجتماعي ناشي از اعتياد 

نگرش : 

- بهبودي امري دائمي است 

- بهبودي به يكباره اتفاق نمي افتد 

- اعتياد پديده اي چند وجهي است و داراي ابعاد مختلف مي باشد 

ايمني :  

 -

 توجهات زيست محيطي :

 -



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  
توانايي ارائه مشاوره به افراد وابسته به مواد شيميايي و داروها 

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري 

10 12 22 

21B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

22B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لب تاپ    دانش :
 تخته وايت برد

 پرده نمايش اساليد
 ويدئو پروژكشن

 ماژيك
جزوه درسي 

 
): 1385محضري ،كامبيز(

 شناخت دارويي. 
جزوه درسي، چاپ نشده 

 
 

): 1385محضري ،كامبيز(
 انواع مواد مخدر. 

جزوه درسي، چاپ نشده 
 

   2- انواع مواد مخدر 

   1- نحوه تأثير مواد مخدر بر سيستم مغزي 

   2- عوارض جسمي انواع مواد مخدر 

   2- عوارض رواني انواع مواد مخدر 

   2- عوارض اجتماعي انواع مواد مخدر 

- مفاهيم مسموميت و عالئم مربوطه فيزيولوژي اعتياد، عالئم ترك، 
وابستگي و مسموميت 

1   

   مهارت : 

  2 - ارائه مشاوره در زمينه نحوه تاثير الكل بر سيستم مغزي 

  2 - ارائه مشاوره در زمينه نحوه تأثير اپيوئيدها بر سيستم مغزي 

- ارائه مشاوره در زمينه نحوه تأثير مواد استنشاقي و ساير مواد مخدر بر 
سيستم مغزي  

 2  

  2 - كاهش عوارض جسمي انواع مواد مخدر 

  2 - كاهش عوارض رواني انواع مواد مخدر 

  2 - كاهش عوارض اجتماعي انواع مواد مخدر 

نگرش : 
- معتاد، مجرم نيست 

- همراهي با معتاد 
ايمني :  

 -
 توجهات زيست محيطي :

 -
 

 

 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  
توانايي آگاه سازي در زمينه عوامل موثر بر اعتياد از قبيل عوامل رفتاري، 

، ذهني، عاطفي و روحي جسمي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 30 45 

23B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

24B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لب تاپ    دانش :
 تخته وايت برد

 پرده نمايش اساليد
 ويدئو پروژكشن

 ماژيك
 

): بيماريهاي 1385فرنام، رابرت (
اعتياد آور، جزوه درسي، چاپ 

 نشده.
 

-HIV): 1385فرنام، رابرت (
AIDS جزوه درسي، چاپ ،

 نشده.
 

): آشنايي با 1385فرنام، رابرت (

مواد مورد سوء مصرف، جزوه 

درسي، چاپ نشده. 

) و آموزش codependency- آگاهي مدد ياران در رابطه با وابستگي (
مهارتهاي زندگي الزم جهت خود درماني و بهره گيري از گروههاي 

) group dynamic ) و بهره برداري از ( peer  Groupهمتا(

   

   Codependency 2- مباني و تاريخچه 1

   Codependency 2- تئوري هاي چگونگي پيدايش 2

   2- عوامل و پيش زمينه ها 3

   2- شاخص هاي هم وابستگي 4

   2- نقش هاي اعضاي خانواده هاي هم وابسته 5

   2- درمان هم وابستگي  6

   2- شجره نامه 7

  ارزيابي ، تفاوت هاي خانواده سالم ،- خوددرماني، گروه درماني8
روند بهبودي 

1   

   مهارت : 

  10 - كمك به معتادان در رهايي از وابستگي به مواد مخدر 

  10 - مراقبت هنگام عود( بازگشت به مصرف) 

  10 - بررسي عوامل هم وابسته به مصرف مواد مخدر 

نگرش : 
- اعتياد فقط بيماري جسمي نيست 

 -
 -

ايمني :  
 -

 توجهات زيست محيطي :
 -
 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  
توانايي بكارگيري روش بهبودي دوازده قدمي 

 زمان آموزش
 جمع عملي نظري 

10 20 30 

25B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  
 مرتبط توجهات زيست محيطي

26B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لب تاپ    دانش :
 تخته وايت برد

 پرده نمايش اساليد
 ويدئو پروژكشن

 ماژيك
جزوه درسي 

 
تشويقي،فروهروكافي، 

): قدم هاي 1385همايون(
وابستگي، جزوه درسي چاپ نشده 

   2 قدم درمان 12- مباني نظري 

   2 قدمي واجد شرايط 12  جهت انتقال مهارت ها به اعضاء TOT- سيستم 

   1 قدم درماني به زبان علمي 12- توجيه 

   1- قدم يك، پذيرش بيماري 

   1- قدم هاي دو،سه، يازده، توكل و توسل به نيروي برتر(خداوند) 

   1- قدم هاي چهار،پنج، شش، هفت، بررسي شخصيت و پااليش درون 

   1، ده، ترميم روابط ناسالم - قدم هاي هشت، نه

   1- قدم دوازده، به كارگيري اصول آموخته شده و خدمت به ديگران 

   مهارت : 

  2 - آگاه سازي افراد بهبود يافته براي مراقبت از بهبودي خود 

  2 ، پذيرش بيماري - انتقال قدم يك

  5 - انتقال قدم هاي دو،سه، يازده، توكل و توسل به نيروي برتر(خداوند) 

  5 - انتقال قدمهاي چهار،پنج، شش، هفت، بررسي شخصيت و پااليش درون 

  4  ، ده، ترميم روابط ناسالم- انتقال هشت، نه

  2 به كارگيري اصول آموخته شده و خدمت به ديگران  - انتقال

نگرش : 
- پيام بهبودي گرفتني است نه دادني 

ايمني :  
 -

 توجهات زيست محيطي :
 -
 

 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

توانايي بكارگيري گروه درماني 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 10 15 

27B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

28B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لب تاپ    دانش :
 تخته وايت برد

 پرده نمايش اساليد
 ويدئو پروژكشن

 ماژيك
جزوه درسي 

 
): 1382اقليما، مصطفي (

كار با گروه : شناخت ،پويايي، 
درمان، تهران، انتشارات  

اسپند هنر 
 
 

   1- تعريف و اصول تسهيل گري در اعتياد 

 -Group Mobalization 1   هدف گذاري در گروه   

   1- اصول هدايت گروه، ائتالف گروهي، مشاوره گروه 

   1- راه هاي تشويق اعضاء به مشاركت در گروه 

   1- اصول اداره تعارضات در گروه 

   مهارت : 

  2 - هدف گذاري ، هدايت و جمع بندي گروه 

  2 - اداره تعارضات در گروه 

  2 - گزارش نويسي گروهي 

  2 - مشاركت دادن اعضاي گروه 

  2 - تسهيلگري در اعتياد 

نگرش : 

- رعايت حقوق ديگران 

- پرهيز از خود محوري 

- توجه بيان احساسات 

ايمني :  

 -

 توجهات زيست محيطي :

 -

 



  

استاندارد آموزش  

 - برگه ي تحليل آموزشي 
 

عنوان توانايي :  

توانايي راهنمايي معتادان به سيستم هاي حمايتي و مراقبتي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

5 15 20 

29B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

30B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لب تاپ    دانش :
 تخته وايت برد

 پرده نمايش اساليد
 ويدئو پروژكشن

 
 

اقليما، مصطفي و راهب، غنچه 
)1385 :(

فردي، كار با فرد، تهران ، 
نشردانژه، چاپ دوم 

): 1387رزاقي، منظر(
آسيب اجتماعي، جزوه درسي 

چاپ نشده، 
 
 

   1- مسائل حقوقي 

   1- سازمان هاي حمايتي 

   1- ارجاع صحيح 

   1- كاركردهاي نهادهاي حمايتي 

   1- انواع سيستم هاي حمايتي و مراقبتي 

   مهارت : 

  5 - ارجاع به نهادهاي حمايتي مرتبط 

  5 - برقراري ارتباط منظم با نهادهاي حمايتي 

  5 - همكاري با سيستم هاي حمايتي و مراقبتي 

 -   

 -   

نگرش : 

- اعتياد جرم نيست 

- مسئوليت پذيري نسبت به مشكالت مراجعين 

- انعطاف پذير بودن در برابر مشكالت 

ايمني :  

 -

 توجهات زيست محيطي :

 -



  

  - برگه استاندارد تجهيزات ، مواد ، ابزار 

شماره تعداد  مشخصات فني  رديف 

   دستگاه1 لب تاپ 1

   دستگاه1 ويدئو پروژكشن 2

   عدد1 پرده نمايش اساليد 3

   رنگ مختلف3 ماژيك 4

   عدد1 تخته وايت برد 5

  يك بسته  كاغذ  6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

شود .  سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا اب  -

شود .  سبه  حا رآموز م ر كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب - موا

 

 



  

  - منابع و نرم افزار هاي آموزشي  

 شرح رديف

1 ) كار با گروه: شناخت، پويايي، درمان، تهران، انتشارات اسپند هنر1382 اقليما، مصطفي :( 

 ) مددكاري فردي كار با فرد، تهران، نشر دانژه، چاپ دوم.1385اقليما، مصطفي و راهب، غنچه :( 

 .برادشاو، جان: تحليل سيستمي خانواده، ترجمه مهدي قرچه داغي  

 )  مداخله، تهران، انتشارات راه رشد، چاپ دوم.1385تشويقي، فروهر :( 

)  عطش براي آزادي، تهران، فروهر تشويقي، چاپ سوم.1387 تشويقي، فروهر :( 

 )  كتاب راهنما، تهران، فروهر تشويقي.1388تشويقي، فروهر :( 

 ) قدمهاي وابستگي، جزوه درسي چاپ نشده1385تشويقي، فروهر و كافي، همايون :( 

) پروتكل درماني پرهيز مدار و ايمان مدار.1385 جمعيت خيريه تولد دوباره :( 

 ) آسيب شناسي اجتماعي، جزوه درسي چاپ نشده.1387رزاقي، منظر :( 

) روشهاي تحقيق بين رشتهاي در اعتياد و ساير مشكالت و انحرافات اجتماعي، تهران، 1387 رفيعي، حسن و ديگران :(

 نشر دانژه

) 1385 فرنام، رابرت :(HIV-AIDS.جزوه درسي، چاپ نشده ، 

 ) آشنايي با مواد مورد سوء مصرف، جزوه درسي، چاپ نشده.1385فرنام، رابرت :( 

 ) بيماريهاي اعتياد آور، جزوه درسي، چاپ نشده.1385فرنام، رابرت :( 

) انواع مواد مخدر، جزوه درسي، چاپ نشده.1385 محضري، كامبيز :( 

) هم وابستگي، رهايي از وضعيت بشري، ترجمه حسام الدين معصوميان شرقي، تهران، انتشارات 1381 وايت فيلد، چارلز :(

 .فارابي حكيم

كامپيوتر  2
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