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سن شروع مصرف و 

مدت زمان اعتیاد 

 مسافر

 .................................................سن شروع مصرف :            ...................................................مدت زمان اعتیاد : 

وضعیت سیگار 

 همسفر
 ...................................... سیگاری نیستم :         ....... .........................   سیگاری هستم :

 روشهای ترک 

 در گذشتهمسافر 

 ......مدت پاکی:  ..................     داوریی              مدت پاکی: ...............         سقوط آزاد ) قطع ناگهانی ( 

 مدت پاکی : .................... مدت پاکی : ..................  سم زدایی :                       داروهای گیاهی و عطاری

 ......مدت پاکی : ..............   :            NAمدت پاکی : ..................                                         کمپ           

طریقه آشنایی با 

 06کنگره 

 سایت کنگره                                مطبوعات                 رادیو و تلویزیون          

 اتفاقی                               اقوام و آشنایان 

سابقه حضور در 

 06کنگره 

 بلی                         خیر         بوده اید؟                06آیا قبلا در کنگره 

 ............................................چه شعبه ایی : .......... ............................چه سالی : 

 سابقه بیماری
 خیر بلی                                          آیا سابقه بیماری دیگری دارید ؟

 ......................................................................................................................................................توضیحات : 

 .......................................انجام شد .            امضاء :  ............................................در ساعت :  ........................................................................راهنمای اولیه توسط : 

 

 ؛ ذیل معذور است از پذیرفتن افراد 06توجه : کنگره 

 افراد بی سواد -4        قرص های اعصاب و روان هستند .افرادیکه فقط مصرف کننده  -1

 را ندارند. 06افرادی که وقت شرکت در کلاس های کنگره  -5                 .افرادی که مصرف قرص آنها بیشتر ازمصرف مواد است -2

          سال می باشد. 11سال و کمتر از  54ها بیشتر از افرادی که سن آن -3

  66041436-33تلفن :    3پلاک  –نبش کوچه صدری  –ابتدای سهروردی جنوبی  – خیابان بهارشیراز –میدان هفت تیر دفتر مرکزی : 

www.C60.ir   

     ......................................................................... شماره :
 

............................................................................. تاریخ :  
 

................................................................. مایندگی  :ن  

 

 راهنمایی اولیه –پرسشنامه مراجعین 

 دپارتمان تحقیقات

 


