بسمه تعالي
عناوين اولﻮيت هاي پژوهشي اعﻼمي از سﻮي حﻮزه هاي مختلف دبيرخانه ستاد مصﻮب در شﻮراي
تحقيقات به منظﻮر بهره گيري از ظرفيت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله دكتري دانشجﻮيان
در عرصه كاهش عرضه و كاهش تقاضاي مﻮاد مخدر و انجام حمايت هاي مادي و معنﻮي  -سال ١٤٠٠
عناوين مﻮرد نظر با بهرهگيري از ظرفيت رسالههاي دكتري:
 .١بررسي تأثير اقدامات مرزي در جلوگيري از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها
 .٢آينده پژوهي وضعيت قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها در داخل كشور
 .٣بررسي ميزان افزايش كارآمدي عملكرد حوزه مﻘابلﻪ با عرضﻪ و توزيع مواد مخدر و روانگردانها و پيش سازها
بﻪ تفكيك سازمانها
 .٤بررسي عوامل رواني ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي گرايش بﻪ قاچاق و توزيع مواد مخدر ،روانگردانها و
پيشسازها بﻪ تفكيك نواحي مرزي و داخلي
 .٥بررسي ميزان هزينﻪ هاي مستﻘيم و غيرمستﻘيم مبارزه با مواد مخدر در سﻄﺢ خرد و كﻼن در كشور
 .٦بررسي اثربخشي منابع هزينﻪ شده ) هزينﻪ  /فايده( در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها
 .٧تهيﻪ و تدوين نﻘشﻪ راه مبارزه همﻪ جانبﻪ با مواد مخدر ،روانگردانها و پيشسازها در هريك از استانهاي
كشور مبتني بر اسناد باﻻ دستي
 .٨بررسي علل افزايش كشت خشخاش و شاهدانﻪ در كشور و راهكارهاي جلوگيري از آن
 .٩برآورد حجم پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها در سﻄﺢ كشور و تعيين عوامل
مرتبط با آن
 .١٠نﻘش كنوني سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد در مناطق حاشيﻪ نشين تهران
 .١١رويكرد تحليلي جلب مشاركت اجتماعي و فعال سازي سازمان هاي مردم نهاد و اجتماع محور در كنترل
اعتياد
 .١٢ارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامﻪ هاي توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد حوزه كاهش تﻘاضا و توسعﻪ
مشاركت هاي مردمي
 .١٣ميزان اثربخشي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در كنترل و كاهش تﻘاضاي مواد مخدر
و روان گردان
 .١٤نگاهي تﻄبيﻘي بﻪ رفتار بهبود يافتگان و بهرهوري آنان در محيط هاي كاري همسان و محيط هاي كاري غير
همسان )در كنار افراد عادي(
 .١٥الگوهاي رضايتمندي شغلي بهبود يافتگان در محيط هاي كاري و اثر آن بر روي كارائي آن ها
١

 .١٦نگاهي تﻄبيﻘي بﻪ انواع شغل مناسب براي بهبود يافتگان از لحاظ درجﻪ سختي و پيچيدگي كار ،كارفكري،
ساعات كاري
 .١٧مﻄالعﻪ موردي ميزان موفﻘيت اجراي طرح پيشگيري از اعتياد در محيطهاي كار و توليد در استان مورد نظر
در سال ١٤٠٠
 .١٨مﻄالعﻪ موردي چرايي باﻻ بودن تﻘاضاي مصرف مواد مخدر عليرغم آگاهي مصرف كنندگان از پيامدهاي آن
در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٩بررسي ميزان كار آمدي طرح پازك در ارتﻘاي سﻄﺢ آگاهي زنان و كودكان در محلﻪ هاي شهري يا روستايي
در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٢٠مﻄالعﻪ موردي ميزان اثربخشي خط ملي مشاوره اعتياد ) (٠٩٦٢٨در استان مورد نظر در سال١٤٠٠
 .٢١مﻄالعﻪ موردي كارآمدي استفاده از فضاي مجازي و برنامﻪ هاي كاربردي تلفن همراه در ارتﻘاء سﻄﺢ آگاهي
و دانش پيشگيري اوليﻪ در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٢٢مﻄالعﻪ ميزان تاثير طرح هاي مرتبط با نشاط اجتماعي بر پيشگيري اوليﻪ در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٢٣مﻄالعﻪ موردي ميزان موفﻘيت اجراي طرح هاي پيشگيري در محﻼت حاشيﻪ اي ) سكونتگاههاي غير
رسمي( در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٢٤مﻄالعﻪ موردي اثربخشي و كارآمدي روشهاي فعلي پيشگيري در دانشجويان دانشگاه استان مورد نظر در سال
١٤٠٠
 .٢٥بررسي ميزان چالشهاي استفاده از فضاي مجازي در پيشگيري اعتياد در ميان دانشجويان دانشگاه استان
مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٢٦چرايي وجود تﻘاضاي مصرف مواد در ميان دانشجويان عليرغم آگاهي آنان از پيامدهايي مصرف موادمخدر در
سال تحصيلي١٤٠٠
 .٢٧مﻄالعﻪ عوامل محافظت كننده و مخاطره آميز براي بروز مصرف مواد و اعتياد در نوجوانان ،بﻪ ويژه عوامل
مرتبط با خانواده و مدرسﻪ و باورهاي ديني و فرهنگي و ساير متغيرهاي بومي در استان مورد نظر در سال
١٤٠٠
 .٢٨رصد تعيين كننده هاي اجتماعي اعتياد ) فﻘر ،اسكان غيررسمي ،نابرابري ،سرمايﻪ اجتماعي و  (...در استان
مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٢٩مﻄالعات اجتماعي جماعت هاي پر خﻄر و بررسي مكانيسم هاي آسيب زا براي مصرف مواد و اعتياد در
استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٣٠مﻄالعﻪ بر عوامل اعتياد در زنان پر خﻄر و ساكن در مناطق حاشيﻪ نشين در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٣١مﻄالعﻪ موردي شناسايي عوامل خﻄرزاي محيط هاي صنعتي در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٣٢بررسي ميزان اثر عوامل ژنتيكي اعتياد بﻪ مواد افيوني و مواد محرك در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٣٣مﻄالعﻪ كيفي شرايط و عوامل مستعدكننده مصرف مواد در افراد متأهل در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٣٤مﻄالعﻪ موردي وضعيت تاب آوري در گروههاي مختلﻒ جوانان در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
٢

 .٣٥بررسي ميزان اثربخشي فعاليتهاي جايگزين در پيشگيري از مصرف مواد مخدر در استان مورد نظر در سال
١٤٠٠
 .٣٦مﻄالعﻪ وضعيت كنوني نيروي انساني سازمان ها براي پيشگيري از اعتياد در دستگاههاي همكار با ستاد
مبارزه با مواد مخدر در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٣٧بررسي راه هاي موثر براي آگاه سازي عمومي در امر پيشگيري از اعتياد در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٣٨مﻄالعﻪ جامعﻪ شناختي ميزان انگ و هنجارهاي اجتماعي) سنت ،فرهنگ( مصرف مواد مخدر و تاثير آن بر
شروع مصرف مواد مخدر) مورد مﻄالعﻪ :خرده فرهنگ اقوام ايراني( در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٣٩ارزشيابي اثربخشي برنامﻪ هاي پيشگيري از اعتياد در دانشگاههاي دولتي در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٤٠پيمايشهاي رفتاري زيستي گروه هاي پر خﻄر معتادان) تزريﻘي ،تن فروشها ،معتادان زنداني( در استان
مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٤١بررسي مولفﻪ هاي اجتماعي موثر بر افزايش اعتياد در جامعﻪ در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .٤٢آينده پژوهي علل گرايش برخي از دختران و زنان بﻪ مواد مخدر و روانگردانها و ارائﻪ راهكارهاي پيشگيري
در استان مورد نظر در سال١٤٠٠
 .٤٣روش هاي شيفت ) تغيير( مصرف متادون بﻪ بوپرنورفين طي مدت  ٥سال آينده
 .٤٤تاثير گياهان دارويي بر كاهش ميل بﻪ مصرف مواد مخدر
 .٤٥امكان ايجاد مراكز درمان و كاهش آسيب چند وجهي) استفاده تلفيﻘي از رويكرد هاي پزشكي ،نوروبيولوژي،
گياهان دارويي ،روانشناختي و  (...بﻪ منظور درمان عميق معتادان بﻪ مواد مخدر
 .٤٦راهكارهاي عملي بهبود ارايﻪ خدمات درمان و كاهش آسيب اعتياد در شرايط همﻪگيري COVID_١٩
 .٤٧نﻘش سبك زندگي مصرف كنندگان مواد مخدر در افزايش يا كاهش ابتﻼي آنها بﻪ COVID_١٩
 .٤٨طراحي نظام ثبت اطﻼعات مشكﻼت اورژانس معتادان اورژانس بيمارستان هاي كشور
 .٤٩طراحي مداخﻼت درمان و حمايتهاي اجتماعي براي گروه هاي خاص معتادان شامل بيخانمانها ،زنان
خياباني ،نوجوانان و زندانيان و بررسي اثربخشي آنها
 .٥٠طراحي راهكارهاي ارتﻘاي بيمﻪ اي پوشش خدمات اعتياد و بررسي تاثير حمايت بيمﻪاي در ماندگاري در
درمان
 .٥١ارزشيابي اثربخشي و كارآيي برنامﻪ ادغام پيشگيري و درمان اعتياد در نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليﻪ
 .٥٢طراحي نظام پايش و ارزشيابي خدمات درمان اعتياد و كاهش آسيب
 .٥٣بررسي قيمت تمام شده مداخﻼت درماني و كاهش آسيب در كشور
 .٥٤بررسي تاثير پيشگيري كيفرمدار مجازات اعدام در جرايم قانون مبارزه با مواد مخدر
 .٥٥بررسي تاثير پيشگيري وضعي از جرايم مواد مخدري در عدم ارتكاب جرم مرتبط در جوانان  ١٧تا  ٣٥سالﻪ
 .٥٦ارائﻪ الگوي جايگزين موثر در مﻘابل مجازات اعدام در جرايم مواد مخدري مبتني بر قاعده تناسب جرم با
مجازات
٣

 .٥٧مﻄالعﻪ تﻄبيﻘي مجازات هاي قانون مبارزه با مواد مخدر با ساير كشورهاي جهان )با اولويت انگلستان ،ايتاليا،
فرانسﻪ ،مكزيك و امريكا(
 .٥٨بررسي عملكرد سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در افزايش سرمايﻪ اجتماعي در دو دهﻪ اخير
 .٥٩تعيين مولفﻪهاي اجتماعي موثر بر افزايش اعتياد در جامعﻪ
 .٦٠بررسي ابعاد حمايت هاي اجتماعي در معتادان بهبوديافتﻪ و خانواده هاي آسيب ديده
 .٦١طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تﻘاضاي مواد مخدر و روانگردان
 .٦٢راه كارهاي افزايش سرمايﻪ اجتماعي در حوزه كنترل و كاهش تﻘاضاي مواد مخدر و روان گردان در ايران
 .٦٣ميزان اثربخشي فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در كنترل و كاهش تقاضاي موادمخدر و
روانگردان در دو دهه گذشته.
 .٦٤بررسي تجارب نوين و موفق پيشگيري اوليه از اعتياد در كشورهاي توسعه يافته
 .٦٥مطالعه كيفي شرايط و عوامل مستعد كننده بروز و شيوع مصرف موادمخدر در شاغلين كشور در سال ١٤٠٠
 .٦٦الگوي آموزشي پيشگيري از اعتياد در محيط هاي كاري با تأكيد بر مشاغل سخت كل كشور در سال ١٤٠٠
 .٦٧بررسي تجربه هاي موفق در اروپاي غربي در زمينه اصول كلي برنامه جامع پيشگيري ،درمان ،كاهش آسيب و تقاضا
 .٦٨هزينه-فايده خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده  ١٥قانون م م م ) كمپ ،اجتماع
درمان مدار ،بستري(
 .٦٩هزينه-فايده خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده  ١٦قانون م م م
 .٧٠هزينه-فايده خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده  ١٥قانون م م م ) MMTخصوصي،
دولتي(PHC ،
 .٧١هزينه-فايده خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده  ١٦قانون م م م ) مراكز گذري،
مراكز سيار ،تيم هاي سيار(
 .٧٢نظام پرداخت خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده  ١٥قانون م م
م ) كمپ ،اجتماع درمان مدار ،بستري(
 .٧٣نظام پرداخت خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده  ١٦قانون م م
م ) غربالگري ،قرنطينه ،كمپ ،سرپناه(
 .٧٤نظام پرداخت خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده  ١٥قانون م
م م ) MMTخصوصي ،دولتي(PHC ،
 .٧٥نظام پرداخت خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده  ١٦قانون م
م م ) مراكز گذري ،مراكز سيار ،تيم هاي سيار(
 .٧٦تدوين برنامه جامع حمايت ورزشي در درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .٧٧تدوين برنامه جامع حمايت تغذيه اي در درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .٧٨نظام ارزشيابي و رتبه بندي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده
 ١٥قانون م م م ) كمپ ،اجتماع درمان مدار ،بستري(

٤

 .٧٩نظام ارزشيابي و رتبه بندي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده
 ١٦قانون م م م ) غربالگري ،قرنطينه ،كمپ ،سرپناه(
 .٨٠نظام ارزشيابي و رتبه بندي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده
 ١٥قانون م م م ) MMTخصوصي ،دولتي(PHC ،
 .٨١نظام ارزشيابي و رتبه بندي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده
 ١٦قانون م م م ) مراكز گذري ،مراكز سيار ،تيم هاي سيار(

عناوين مﻮرد نظر با بهره گيري از ظرفيت پايان نامههاي كارشناسي ارشد:
 .٨٢اثر بخشي پرداخت حقالكشﻒ بﻪ نيروهاي حوزه مبارزه با مواد مخدر و راهكارهاي بهينﻪ سازي آن
 .٨٣بررسي تأثير اقدامات مرزي در جلوگيري از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها
 .٨٤بررسي حجم و ميزان گردش مالي و سود تجارت مواد در سﻄﺢ خرد و كﻼن در داخل كشور
 .٨٥بررسي خﻸها و ضعﻒهاي ساختار مبارزه با مواد مخدر دستگاههاي عضو ستاد در حوزه كاهش عرضﻪ مواد
 .٨٦بررسي عملكرد ايست و بازرسي هاي مصوب و غيرمصوب در كشﻒ مواد مخدر ،روانگردان و پيشسازها
 .٨٧بررسي شيوهها و مسيرهاي انتﻘال مواد مخدر ،روانگردانها و پيش سازها در كشور ،بﻪ تفكيك شبكﻪهاي
حمل و نﻘل و اثر بخشي راهكارها و اقدامات مﻘابلﻪ اي
 .٨٨بررسي نﻘش اتباع بيگانﻪ در قاچاق مواد مخدر ،روانگردانها و پيشسازها از/بﻪ/در كشور
 .٨٩ارزيابي ميزان موفﻘيت دستگاهها و تجهيزات پيشرفتﻪ موجود ردياب مواد مخدر
 .٩٠بررسي شيوهها و روشهاي كنترل محمولﻪ هاي پستي در جهت كشﻒ مواد مخدر ،روانگردانها و پيشسازها
 .٩١كيفيت منابع انساني تخصيص يافتﻪ در عرصﻪ مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها
 .٩٢بررسي شيوه هاي مﻘابلﻪ با ورود مواد مخدر بﻪ داخل زندان ها با استفاده از فناوري هاي نوين
 .٩٣بررسي نﻘش اخبار و اطﻼعات مردمي و استفاده از ظرفيتهاي آنان در شناسايي و انهدام باندها و
سرشبكﻪهاي قاچاق مواد مخدر
 .٩٤بررسي عملكرد ايستگاههاي بازرسي در كشﻒ محمولﻪ هاي مواد مخدر و روانگردان و راهكارهاي ارتﻘاء كارائي
آنها
 .٩٥بررسي و علت يابي افزايش كشﻒ مواد مخدر و روانگردان از اتباع كشورمان در آن سوي مرزها و راهكارهاي
مﻘابلﻪ با آن
 .٩٦نياز سنجي آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تﻘاضاي مواد مخدر و روان گردان
 .٩٧تجارب موفق جهاني در حوزه حمايت هاي اجتماعي با تاكيد بر نﻘش سازمان هاي مردم نهاد
 .٩٨نﻘش كارآفريني و اشتغال در جلو گيري از عود مجدد ،خانواده پذيري و جامعﻪ پذيري بهبود يافتگان در
كارگاه هاي اشتغال مورد حمايت ستاد مبارزه با مواد مخدر
٥

 .٩٩چگونگي ترغيب كارفرمايان بﻪ كارآفريني اجتماعي در حوزه بكارگيري بهبود يافتگان و خانواده هاي اسيب
ديده از اعتياد
 .١٠٠تجارب موفق جهاني در خصوص مشاركت هاي اجتماعي در حوزه صيانت از آسيب ديدگان اعتياد با تاكيد
بر نﻘش سازمان هاي مردم نهاد و طراحي مدل پيشنهادي ارائﻪ خدمات صيانت در كشور
 .١٠١مﻄالعﻪ موردي ميزان موفﻘيت طرح خانﻪ هاي ورزش روستايي در ايجاد نشاط و دوري از آسيبهاي اجتماعي
در روستاهاي شهرستان در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٠٢مﻄالعﻪ موردي تاثير طرح مصون سازي در مهدهاي كودك با اولويت مناطق پر خﻄر و آسيب خيز در
استان مورد نظر در مﻘﻄع زماني سال ١٤٠٠
 .١٠٣مﻄالعﻪ موردي دﻻيل مشاركت پايين كارفرمايان در محيط هاي صنعتي و بخش خصوصي نسبت بﻪ آموزش
هاي پيشگيرانﻪ در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٠٤بررسي ميزان اثر بخشي طرح هاي اجتماع محور در محيط هاي شهري در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٠٥بررسي ميزان اثر بخشي طرح هاي اجتماع محور در محيط هاي روستايي در استان مورد نظر در سال
١٤٠٠
 .١٠٦بررسي ميزان اثربخشي طرح توانمندسازي و آموزش مهارتهاي خود مراقبتي در پيشگيري از اعتياد دانش
آموزان دوره ابتدايي در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٠٧بررسي ميزان اثربخشي كارآمدي طرح توانمندسازي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره اول و دوم
متوسﻄﻪ در استان مورد نظر در سال١٤٠٠
 .١٠٨بررسي ميزان كارآمدي طرح مديريت مورد در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان در معرض خﻄر و آسيب
ديده دوره ابتدايي در استان مورد نظر در سال١٤٠٠
 .١٠٩بررسي ميزان موفﻘيت و كارآمدي طرح مديريت مورد در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان در معرض خﻄر
و آسيب ديده دوره متوسﻄﻪ اول و دوم در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١١٠مﻄالعﻪ ميزان موفﻘيت طرح ياريگران زندگي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره ابتدايي در استان
مورد نظر ١٤٠٠
 .١١١بررسي ميزان موفﻘيت طرح ياريگران زندگي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره متوسﻄﻪ اول و دوم
در استان مورد نظر درسال ١٤٠٠
 .١١٢مﻄالعﻪ ميزان كارآمدي محتواي آموزشي فضاي مجازي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره ابتدايي
در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١١٣مﻄالعﻪ ميزان كارآمدي محتواي آموزشي فضاي مجازي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره متوسﻄﻪ
اول و دوم در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١١٤مﻄالعﻪ موردي اثر برگزاري جشنواره استاني نوجوانان سالم در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره
ابتدايي در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
٦

 .١١٥مﻄالعﻪ موردي اثر برگزاري جشنواره استاني نوجوانان سالم در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره
متوسﻄﻪ اول و دوم در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١١٦مﻄالعﻪ تاثير جرم انگاري يا جرم زدايي در كنترل مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در استان مورد نظر
در سال ١٤٠٠
 .١١٧مﻄالعﻪ موردي واكنش اجتماعي در قبال جرايم مواد مخدر و روانگردان ها و اثر بازدارندگي آن در استان
مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١١٨مﻄالعﻪ موردي سير و پيش آگهي اعتياد در گروههاي مختلﻒ معتادان در استان  ...در سال ١٤٠٠
 .١١٩عوامل موثر بر تشديد اعتياد و بروز عوارض اجتماعي و شغلي) تاثير استيگما(در استان مورد نظر در سال
١٤٠٠
 .١٢٠بررسي ميزان اثر شرايط زندگي و عوامل آسيب پذيري فرزندان داراي والدين معتاد در استان مورد نظر در
سال ١٤٠٠
 .١٢١بررسي ميزان ارتباط بين وقايع استرس زاي زندگي و ابتﻼي بﻪ اعتياد در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٢٢مﻄالعﻪ موردي دسترسي و مصرف داروهاي قابل سوء مصرف) مانند ترامادول ،ريتالين( و تأثير آنها در
پيشگيري و يا بروز مصرف و اعتياد بﻪ ساير مواد در استان  ...در سال ١٤٠٠
 .١٢٣مﻄالعﻪ موردي وضعيت مهارتهاي زندگي دانش آموزان و كودكان خارج از چرخﻪ تحصيل در استان مورد
نظر در سال ١٤٠٠
 .١٢٤مﻄالعﻪ موردي اثربخشي آموزش مهارتهاي فرزندپروري در پيشگيري از اعتياد در استان مورد نظر در سال
١٤٠٠
 .١٢٥مﻄالعﻪ موردي بومي سازي و بررسي اثربخشي برنامﻪ هاي تﻘويت خانواده در استان مورد نظر در سال
١٤٠٠
 .١٢٦بررسي ميزان هزينﻪ اثربخشي و هزينﻪ فايده خدمات پيشگيري اجتماع محور در استان مورد نظر در سال
١٤٠٠
 .١٢٧بررسي عوامل رواني اجتماعي اقتصادي و سياسي گرايش بﻪ قاچاق و توزيع مواد مخدر ،روانگردان و پيش
سازها بﻪ تفكيك نواحي مرزي و داخلي در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٢٨ارزشيابي اثربخشي برنامﻪ هاي پيشگيري از اعتياد در مدارس متوسﻄﻪ دوم) ويژه والدين ،مربيان و دانش
آموزان در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٢٩بررسي روشهاي موثر و كارآمد حساس سازي ،حمايت يابي و مشاركت فعال جمعيت عمومي كشور) مردمي
شدن ( در پيشگيري اوليﻪ از اعتياد در استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٣٠آسيب شناسي طرحهاي اجتماع محور پيشگيري از اعتياد در محيﻄهاي شهري ،روستايي و كاري در استان
مورد نظر در سال ١٤٠٠
 .١٣١بررسي نﻘش عوامل روانشناختي  ،اجتماعي و اقتصادي در تغيير الگوي مصرف مواد مخدر و روانگردان در
استان مورد نظر در سال ١٤٠٠
٧

 .١٣٢تيپ ساخت مراكز مادة  )١٥شامل مراكز درمان نگهدارنده با متادون Shelter ،TC ،DIC ،و  (...و مراكز نگهداري،
درمان و كاهش آسيب مادة  ١٦قانون
 .١٣٣ميزان شيوع اعتياد بﻪ انواع مواد غير قانوني)مخدر ،محرك و توهم زا( در افراد مبتﻼ بﻪ COVID_١٩
 .١٣٤نرخ مرگ و مير ) (mortality rateناشي از  COVID_١٩در معتادين بﻪ مواد مخدر
 .١٣٥تأثير همﻪگيري  COVID_١٩بر كاهش مراجعﻪ مصرف كنندگان مواد مخدر بﻪ مراكز درمان و كاهش
آسيب
 .١٣٦اثربخشي مداخﻼت دارويي در درمان مسموميت و بيش مصرفي مواد محرك
 .١٣٧طراحي راهكارهاي ارتﻘاي بيمﻪ اي پوشش خدمات اعتياد و بررسي تاثير حمايت بيمﻪاي در ماندگاري در
درمان
 .١٣٨ارزشيابي برنامﻪ درمان نگهدارنده با متادون در مراكز درماني كشور و بررسي ميزان بكارگيري پروتكل
درمان با متادون وزارت بهداشت در مراكز درماني
 .١٣٩بررسي ميزان اثربخشي و هزينﻪ_ اثربخشي مداخﻼت پيشگيري از بيش مصرفي و مرگ و مير ناشي از مواد
 .١٤٠ميزان اثربخشي فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در كنترل و كاهش تقاضاي موادمخدر و
روانگردان در دو دهه گذشته
 .١٤١بررسي ابعاد حمايت هاي اجتماعي در معتادان بهبوديافته و خانواده هاي آسيب ديده
 .١٤٢بررسي اثربخشي فعاليت هاي جايگزين در پيشگيري از اعتياد
 .١٤٣ارزشيابي اثربخشي برنامههاي پيشگيري از اعتياد بويژه والدين ،مربيان و دانش آموزان در مدارس متوسطه دوم
 .١٤٤آينده پژوهي علل گرايش برخي از دختران و زنان به موادمخدر و روانگردانها و ارائه راهكارهاي پيشگيري
 .١٤٥ميانگين هزينه درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده  ١٥قانون م م م ) كمپ ،اجتماع درمان
مدار ،بستري(
 .١٤٦ميانگين هزينه درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده  ١٦قانون م م م ) غربالگري ،قرنطينه،
كمپ ،سرپناه(
 .١٤٧ميانگين هزينه درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده  ١٥قانون م م م ) MMTخصوصي،
دولتي(PHC ،
 .١٤٨ميانگين هزينه درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده  ١٦قانون م م م ) مراكز گذري ،مراكز
سيار ،تيم هاي سيار(
 .١٤٩اثربخشي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده  ١٥قانون م م م ) كمپ ،اجتماع درمان
مدار ،بستري(
 .١٥٠اثربخشي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده  ١٦قانون م م م
 .١٥١اثربخشي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده  ١٥قانون م م م ) MMTخصوصي،
دولتي(PHC ،
 .١٥٢اثربخشي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده  ١٦قانون م م م ) مراكز گذري،
مراكز سيار ،تيم هاي سيار(
٨

 .١٥٣استانداردهاي مراكز ارايه دهنده خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز اقامتي
موضوع ماده  ١٥قانون م م م ) كمپ ،اجتماع درمان مدار ،بستري(
 .١٥٤استانداردهاي مراكز ارايه دهنده خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز اقامتي
موضوع ماده  ١٦قانون م م م ) غربالگري ،قرنطينه ،كمپ ،سرپناه(
 .١٥٥استانداردهاي مراكز ارايه دهنده خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز سرپايي
موضوع ماده  ١٥قانون م م م ) MMTخصوصي ،دولتي(PHC ،
 .١٥٦استانداردهاي مراكز ارايه دهنده خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز سرپايي
موضوع ماده  ١٦قانون م م م ) مراكز گذري ،مراكز سيار ،تيم هاي سيار(
 .١٥٧نظام پايش و ارزيابي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده
 ١٥قانون م م م ) كمپ ،اجتماع درمان مدار ،بستري(
 .١٥٨نظام پايش و ارزيابي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده
 ١٦قانون م م م ) غربالگري ،قرنطينه ،كمپ ،سرپناه(
 .١٥٩نظا م پايش و ارزيابي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده
 ١٥قانون م م م ) MMTخصوصي ،دولتي(PHC ،
 .١٦٠نظام پايش و ارزيابي خدمات درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده
 ١٦قانون م م م ) مراكز گذري ،مراكز سيار ،تيم هاي سيار(
 .١٦١نقش عوامل روانشناختي در عود مجدد پس از فروكش يا بهبودي اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .١٦٢نقش عوامل اجتماعي در عود مجدد پس از فروكش يا بهبودي اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .١٦٣نقش عوامل اقتصادي در عود مجدد پس از فروكش يا بهبودي اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .١٦٤تعيين ميزان )حجمي و ريالي( توليد ،توزيع ،عرضه و مصرف قانوني متادن در ايران
 .١٦٥تعيين ميزان )حجمي و ريالي( توليد ،توزيع ،عرضه و مصرف غيرقانوني متادن در ايران
 .١٦٦تعيين ميزان )حجمي و ريالي( نشت و قاچاق غيرقانوني متادون در مبادي توليد ،توزيع ،عرضه و مصرف در ايران
 .١٦٧شناخت علل و عوامل موثر بر نشت و قاچاق غيرقانوني متادون در مبادي توليد ،توزيع ،عرضه و مصرف در ايران
 .١٦٨شناخت راهكارهاي پيشگيري از نشت متادون در ايران
 .١٦٩تدوين سياستهاي پيشگيري از نشت متادون در ايران
 .١٧٠تعيين ميزان )حجمي و ريالي( توليد ،توزيع ،عرضه و مصرف قانوني بوپره نورفين در ايران
 .١٧١تعيين ميزان )حجمي و ريالي( توليد ،توزيع ،عرضه و مصرف غيرقانوني بوپره نورفين در ايران
 .١٧٢شناخت علل سهم پايين داروي بوپره نورفين و تركيبات آن در درمان اختﻼل مصرف مواد از ديدگاه درمانگران

٩

 .١٧٣شناخت علل سهم پايين داروي بوپره نورفين و تركيبات آن در درمان اختﻼل مصرف مواد از ديدگاه مبتﻼيان به
اختﻼل مصرف مواد
 .١٧٤شناخت راهكارهاي افزايش سهم داروي بوپره نورفين و تركيبات آن در درمان اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .١٧٥تدوين سياستهاي افزايش سهم داروي بوپره نورفين و تركيبات آن در درمان اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .١٧٦تعيين مصاديق تعارض منافع در درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .١٧٧شناخت آسيب ناشي از تعارض منافع در درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .١٧٨شناخت راهكارهاي پيشگيري از تعارض منافع در درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در ايران
 .١٧٩تدوين سياست هاي پيشگيري از تعارض منافع در درمان ،بازتواني و كاهش آسيب اختﻼل مصرف مواد در ايران

تهيه و تنظيم :دفتر تحقيقات و آمﻮزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مﻮاد
مخدر رياست جمهﻮري  -سال ١٤٠٠
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