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 امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گرمسار

 اولین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان کدام است؟ -1

 ونزوئال( عراق       د(  افغانستان     ج( پاکستان    ب( الف

 

طبق قانون اعضای اصلی ستا مبارزه با مواد مخدر چه  -2

 کسانی هستند؟

 رئیس جمهور( الف

 دادستان کل کشور( ب

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( ج

 مواردهمه (  د

 

چند عامل خطر در خانواده منجر به گرایش فرزندان به  -3

 مواد مخدر خواهد شد؟

 عدم نظارت والدین( الف

 درگیری خانوادگی( ب

 مشکالت اقتصادی(  ج

 الف و ب( د

 

 مهارت جرأت ورزی یعنی چه؟ -4

 و مستقیم بیان افکار و احساسات در هر موقعیت به طور آزاد(  الف     

 قاطعیت در برابر درخواست های نامناسب دیگرانعدم   (ب      

 و غیر مستقیم محدود بیان افکار و احساسات در هر موقعیت به طور (ج      

 کدامهیچ  (د      

   

 عوارض مصرف غیرمجاز قرص ریتالین چیست؟ -5

 افزایش فشار خون(  الف

 بروز حالت روان پریشی( ب

 سرگیجه( ج

 همه موارد( د

 مصرف مواد از کجا آغاز می شود؟دروازه ورود به  -6

 الف و ب( دوستان نااهل   د( قلیان         ج( سیگار       ب(  الف   

 

 چند عامل محافظت در برابر مصرف مواد را نام ببرید؟ -7

 نگرش منفی در مورد مواد(  الف        

 داشتن اطالعات در مورد خطرات مصرف مواد( ب         

 تاب آوری( ج         

 همه موارد( د         

 

 رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چه کسی است؟ -8

 وزیر کشور( رئیس جمهور                           ب(  الف   

 دادستان کل کشور( فرمانده ناجا                             د(    ج  

 

ارکان و راهبردهای مبارزه با مواد مخدر در جمهوری  -9

 ایران کدامند؟اسالمی 

 درمان و صیانت اجتماعی(  پیشگیری اولیه از اعتیاد    ب(  الف  

 همه موارد(  د      مبارزه با انواع مواد          (  ج   

 

-تحریم به نسبت کشور کدام مخدر مواد با مبارزه امر در -11

 ورزیده مبادرت کشورمان به جانبه یک و ظالمانه های

 است؟

 انگلیس(  ب      آمریکا      (   الف

 روسیه( د       فرانسه      (     ج

 

 سالی چه در خشخاش کشت ایران اسالمی انقالب از پس -11

 ؟ شد ممنوع

 1365(     د      1361(   ج           1359(      ب      1357(   الف 

 در مخدر مواد تزریق اثر در ذیل هایبیماری از کدامیک -12

    شود؟ می ایجاد معتاد فرد

 هپاتیت(  الف  

 سرطان  (ب   

 ایدز  (ج   

 الف و ج  (د   

 

 چیست؟( ماری جوانا)عوارض مصرف گُل  -13

 اضطراب( الف 

 پوچی( ب  

 نشانگان بی قیدی و بی انگیزشی( ج  

 همه موارد(  د  

 

چهار عامل دارای اولویت در گسترش مصرف مواد در  -14

 سال کشور کدامند؟ 64تا  15جمعیت عمومی 

 تفریح و تفنن( الف

 تجربه کردن( ب

 جلب توجه( ج

 همه موارد(  د 

 

، درمان و در امر پیشگیری( سمن) سازمان های مردم نهاد -15

 کاهش آسیب اعتیاد در کشور چه تعداد است؟

 

 سازمان هزار 2حدود (  ج  هزار سازمان        3حدود (  الف 

 سازمان پنج هزارحدود (  سازمان            د هزار حدود (   ب  
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 امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گرمسار

 

 

 عوارض مصرف ماده محرک شیشه  کدام است؟ -16

 اختالل خواب(  ب      افزایش شدید ضربان قلب( الف

 همه موارد(  د                 روان پریشی و جنون( ج

 

اجرای طرح یاریگران زندگی درجامعه به دنبال چه   -17

 اهدافی است؟

 آموزش مهارتهای زندگی(  الف

 و مشارکت از سوی آحاد جامعه علیه مواد مخدرایفای نقش فاعالنه ( ب

 الف و ب( د            ایخدمات مشاوره (ج

 

 است؟  اعتیاد مواد و مصرف عالئم کدام یک از -18

 حرفیپر( ب      روز درطول آلودگی خواب( الف

 الف و ب( د                   ناگهانی وزن کاهش( ج

 

پیشگیری از مصرف برای  زندگی هایچند نمونه از مهارت -19

 مواد را نام ببرید؟

 مهارت ارتباط موثر فردی و اجتماعی( الف

 مهارت خود کنترلی و خویش نگهبانی( ب

 مهارت غنی سازی اوقات فراغت( ج

 همه موارد( د

 

 و موادمخدر با مبارزه زمینه در المللی بین کنوانسیون چند -21

 ؟دارد وجود گردان روان داروهای

 کنوانسیوندو (   ب       سه کنوانسیون ( الف  

 یک کنوانسیون(  د پنج کنوانسیون       (   ج   

      

   
معاونتتتت دانشتتتجویی و فرهنگتتتی دانشتتتگاه گرمستتتار بتتته مناستتتبت 

هفتتته جهتتانی مبتتارزه بتتا متتواد مختتدر اقتتدام بتته برگتتزاری مستتابقه      

 6دانشتتجویان از تتتاری   . نمتتوده استتت در ایتتن خصتتوص   فرهنگتتی 

نامتته ختتود را بتته ایمیتتل فرصتتت دارنتتد پاستت   1411تیتتر  13لغایتتت تیتتر 

: دانشتتتتتتجویی و فرهنگتتتتتتی دانشتتتتتتگاه بتتتتتته نشتتتتتتانی  

ir.ac.fmgarmsar@sc.bahar ارسال نمایند. 

 :نامه پاس 

 ردیف
 د ج ب الف
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11     

       

 

 :نام و نام خانوادگی دانشجو

 :شماره دانشجویی

 :رشته تحصیلی 

 :شماره تماس

 

 

 ردیف

 
 د ج ب الف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     
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