
 91جدول زمانبندی آموزش اعتیاد در سال 

تعذاد شرکت  مکان سخنران گروه هذفعنوان برنامه 

 کننذگان

 مالحظات

کبسضٌبس پیطگیشی  اصٌبف اعتیبد/ایذص 

 ٍ هجبسصُ ثب  ثیوبسیْب

سبلي اجتوبعبت 

 ضجکِ ثْذاضت

  ًفش 25

  20 ّالل احوش " ّالل احوش "

اعتیبد دس کبسگبُ 

 هحیط کبس

ضتی ٍ پشسٌل ثْذا

 دسهبًی

کبسضٌبس پیطگیشی 

 اصاعتیبد

سبلي اجتوبعبت 

 ضجکِ ثْذاضت

چْبس جلسِ  200

 دٍ جلسِ 200 کبسخبًِ هیٌَ " کبسگشاى "

سَء هصشف هَاد 

 صٌبعی

دسخبًِ ثْذاضت  200 خبًِ ّبی ثْذاضت هشثیبى ثْذاضتی ٍالذیي

کبسضٌبس سالهت  ساثطیي ثْذاضتی "

 سٍاى

سبلي اجتوبعبت 

 ضجکِ ثْذاضت

100  

سخٌشاًی ًوبص 

جوعِ 

هسجذ اهبم حسیي دکتش سسَلی عوَم هشدم 

( ع)

 ًوبص گضاساى 

جلسِ کویتِ 

ضْشستبًی  

سبلي اجتوبعبت - هسَلیي اداسات 

ضجکِ ثْذاضت 

 اداسات هشتجط 

سبلگی  24جطي 

ّفتِ سالهت سٍاى 

کبسضٌبس سالهت پشسٌل ستبدی 

سٍاى 

سبلي اجتوبعبت 

ضجکِ ثْذاضت 

40  



تعذاد شرکت مکان سخنران گروه هذف امه عنوان برن

کننذگان 

مالحظات 

اسسبل پیبهک 

ثْذاضتی 

ضعبس ثْذاضتی  20000- - عوَم هشدم 

 

ًوبیطگبُ عکس 

هعتبدیي 

–ًوبص جوعِ - عوَم هشدم 

داًطگبُ آصاد اثْش 

هعتبدیي ضْشستبى خشهذسُ  400

 

هسبثقبت ٍسصضی 

کبسضٌبسبى داًص آهَصاى 

ثْذاضتی 

–چوي هصٌَعی 

هْذکَدکْب -اًَىک

سبلي ضْیذ –

جبدُ -خشهی

سَکْشیض 

هبست خَسی -طٌبة کطی-هبسپلِ-فَتسبل 200

دٍ هیذاًی –

ثبصدیذ اص کوپ 

هعتبدیي 

تغزیِ –ثْذاضت هحیط  30کوپ سّشٍاى کوبل -  هعتبدیي

ثبصدیذ اص هشاکض 

هتبدٍى دسهبًی 

-دکتشگٌج خبًی- - 

-احوذ خبًی

- عطبیی

ثشسسی خذهبت تین فٌی - 

ُ هْبستْبی کبسگب

صًذگی 

ٍخبًَادّب  صًذاًیبى

خذهبت 

 چْبس جلسِ 200صًذاى دکتش کشین فش 

کبسگبُ هْبستْبی 

صًذگی 

کبسضٌبسبى هذدجَیبى 

ثْذاضتی 

سِ جلسِ  150سبلي کویتِ اهذاد 



تعذاد شرکت مکان سخنران  گروه هذفعنوان برنامه 

کننذگان 

 مالحظات

هعشفی سٍستبی 

( هَاد هخذس)پبک

سبلِ اّذای جَایض ثِ هبدساى  25-20 100سٍستبی الًَذ سسَلی   دکتشجَاًبى 

- ایذص-ًَجَاًبىدس ًطبًِ ّبی خطش 2000سطح ضْش ٍ سٍستب - عوَم هشدم تَصیع پوفلت 

اطالع سسبًی ثشٍى 

ثخطی 

ضعبس دس سش ثشگ -اسسبل هتي آهَصضی- ضشکتْب -اداسات - هسَلیي 

ًبهِ ّب 

هسبثقِ هیضاى 

ضٌبخت هبدساى اص 

صًذاى فش

داًص آهَصاى 

اثتذایی 

کبسضٌبسبى 

ثْذاضتی 

هذسسِ سسَل اکشم 

آل یبسیي (-ظ)

150  

ّوبیص سالهت 

سٍاى ٍ خبًَادُ 

-هسَلیي اداسات

-هطبٍساى–هذیشاى 

-هشثیبى ثْذاضتی

پشسٌل -پشٍسضی

ثْذاضتی ٍ دسهبًی 

 دکتش حسیٌی 

سٍاًپضضک 

ًوبیص تئبتش   200( ُ)فشٌّگسشای اهبم

کبسگبُ سٍاثط ثیي 

فشدی 

صٍجیي تبصُ عقذ 

کشدُ 

سبلي ثیوبسستبى دکتش کشین فش 

ثَعلی سیٌب 

دٍ جلسِ  70

جلسبت آهَصضی 

پیطگیشی اص اعتیبد 

هبدساى -ٍالذیي

دختشاى خبًِ -ثبسداس

داس 

-پضضکبى

کبسضٌبسبى 

ثْذاضتی 

خبًِ ّبی ثْذاضت 

تبثعِ 

ثیست جلسِ  1700

داستبى صًذگی هعتبد  200ضْشداسی  سٍثشٍی- عوَم هشدم تئبتش خیبثبًی 

 20ثِ تعذاد   ضعبس ثْذاضتی- هیبدیي ضْش - عوَم هشدم ًصت ثٌش 



تعذاد شرکت مکان سخنران گروه هذف عنوان برنامه 

کننذگان 

مالحظات 

هسبثقِ علوی 

فشٌّگی 

کلیِ اداسات  ٍ ًْبد 

ّبی غیش دٍلتی 

دس ثبسُ اعتیبد چِ هی داًیذ  500اداسات - 

س دس قبلت حول ضعب

پَستش 

تبکسی خطی  25سطح ضْش - عوَم هشدم 

پشسٌل ثْذاضتی ٍ کَّپیوبیی ًوبدیي 

دسهبًی 

یکی اص کَّْبی - 

اطشاف 

اسضبد –ثْضیستی  30

اختالالت -هعتبدیيٍیضیت سٍاًپضضک 

سٍاًپضضکی 

خبًِ ّبی ثِ تبثعِ - 

داضت 

سایگبى  150

آهَصش پیطگیشی اص 

اعتیبد 

داًص آهَصاى 

دثیشستبًی 

–پضضکبى 

کبسضٌبسبى 

ثْذاضتی 

  2709کل دثیشستبًْب 

-هسبثقبت ًقبضی

-اًطبء ًَیسی

کبسیکبتَس 

ى داًص آهَصا 

دثیشستبًی  

ٍساٌّوبیی 

ثب اّذای جَایض "صًذگی هي "ثبهَضع 500هذاسس - 

آهَصش هْبستْبی 

صًذگی دٍستیبثی 

ى داًص آهَصا 

دثیشستبًی  

ٍساٌّوبیی 

–پضضکبى 

کبسضٌبسبى 

ثْذاضتی 

  500س هذاس

هشاسن تجلیل اص 

هشاقجیي کَدکبى 

عقت هبًذُ رٌّی 

هسَلیي اداسات سٍستبیی 

هشتجط 

  30هسجذ سٍستب 



تعذاد شرکت مکان سخنران گروه هذف عنوان برنامه 

 کننذگان

 مالحظات

جلسِ آهَصضی  

ًحَُ ثشخَسدُ ثب 

داًص آهَصاى 

استثٌبیی 

دکتش عطبیی ٍالذیي ٍ هشثیبى 

سٍاًپضضک 

  50 اییاستثيهذسسِ 

جلسِ آهَصضی 

فشصًذ پشٍسی 

  50سبلي ثْضیستی دکتش کشین فش هشثیبى هْذ کَدک 

کبسگبُ هْبستْبی 

صًذگی  استجبط هَثش 

پشسٌل ثْذاضتی ٍ 

دسهبًی 

 ثیگذلَ دکتش

سٍاًپضضک 

سبلي ثیوبسستبى 

ثَعلی سیٌب 

57  
 

جلسِ اّویت 

ثْذاضت سٍاى 

هشثیبى –هذیشاى 

تشثیت -پشٍسضی

ثذًی 

لَ  دکتش ثیگذ

سٍاًپضضک 

سبلي آهَصش ٍ 

پشٍسش 

50  

کبسگبُ هْبستْبی 

صًذگی  هذیشیت 

استشس 

پشسٌل ثْذاضتی 

دسهبًی 

دکتش ثیگذلَ 

سٍاًپضضک 

سبلي ثیوبسستبى 

ثَعلی سیٌب 

40  

جلسبت آهَصضی 

ایذص 

داًص آهَصاى 

دثیشستبًی 

کبسضٌبسبى 

ثْذاضتی 

پخص سی دی  2709هذاسس 

صًگ ّفتِ ثْذاضت 

سٍاى 

اى داًص آهَص

ساٌّوبیی 

  400هذسسِ ساٌّوبیی دکتش سسَلی 

 


