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تاثير قطعيت و فوريت اجراي مجازات در بازدارندگي و عدم تكرار جرائم مواد مخدر، روانگردان ها و پيش  -

 سازها.

 اعمال محدوديت قانوني بر حقوق اجتماعي معتادان به مواد مخدر و روانگردان ها .بررسي  -

 بررسي تاثير جرم انگاري يا جرم زدايي در كنترل مصرف مواد مخدر و روانگردان ها. -

مطالعه تطبيقي نحوه اعطاي عفو و تخفيف مجازات مجرمين مواد مخدر و روان گردان ها در كشورهاي  -

 م مواد مخدر و تاثير آنها در صورت به كارگيري در كشور ايران.موفق در كاهش جراي

و تاثير مجازات اعدام در مقابله با  12/7/1396( الحاقي مصوب 45بررسي عوامل مؤثر بر تصويب ماده ) -

 المللي.قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در حوزهاي داخلي و بين

ساير  المللي و قوانين داخليبا مواد مخدر ايران با اسناد بيني مجرميت در قانون مبارزه بررسي تطبيقي آماره -

 كشورها.

ي مجرميت در جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان ها )امكان وضع اين حقوقي آماره -بررسي فقهي -

 .اماره، گستره وضع و مرزهاي آن(

 كارهاي بهينه سازي آن.راههاي امر مبارزه با مواد مخدر و اثر بخشي پرداخت  حق كشف به دستگاه -

و كنوانسيون  12/7/1396مبناي جرم انگاري در قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -

 هاي بين المللي مربوط به مواد مخدر.

 ضرورت تدوين راهبردهاي قانونگذاري در حوزه موارد مخدر و روانگردان ها. -

 ن المللي امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان هادر كشور ايران.چالش هاي اجراي كنوانسيون هاي بي -

 موازين حقوق بشري و مقابله با مواد مخدرو روانگردان ها. -

 مقايسه ساختار منع مواد مخدر در حقوق بين الملل و حقوق ايران. -

 هاي پيش بيني شده براي قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در منطقه آسيا.مجازات -

 مجازات هاي پيش بيني شده براي قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در اتحاديه اروپا. -

 دادرسي كيفري افتراقي در مورد جرايم مواد مخدرو روانگردان ها. -

 پايان نامه های تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد و رساله دكترابرای مصوب  های اولويت

 دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوری
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جرايم مواد مخدر و روانگردان هادر قلمرو حقوق كيفري عمومي ) از قبيل معاونت ، مشاركت ، تعدد وتكرار  -

 جرم ومجازات آن و ...(.

 جرايم مواد مخدر و روانگردان ها ، اركان وعناصر تشكيل دهنده آنها. -

 واكنش اجتماعي در قبال جرايم مواد مخدر و روانگردان ها و اثر بازدارندگي آن. -

 المللي.هاي بينها با كنوانسيونمقايسه انطباق قوانين و مقررات داخلي در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان -

 . هاي مختلف معتادانو پيش آگهي اعتياد در گروهبررسي سير  -

 . بررسي عوامل موثر بر تشديد اعتياد و بروز عوارض اجتماعي و شغلي )تاثير استيگما( -

 . بررسي ارتباط ميان اعتياد و ارتكاب جرم -

بررسي اثربخشي مداخالت دارويي در درمان مسموميت و بيش مصرف مواد محرك بررسي اثربخشي مداخالت  -

 . اجتماعي در درمان اعتياد

 . بررسي كيفي عوامل موثر در عود مجدد معتادان -

 .بررسي اثربخشي كاردرماني بر درمان و بازتواني اعتياد  -

 . بررسيتاثيرقيمتوخلوصموادبرتقاضايخدماتدرماني -

يع ن و توزهاي مقاربتي در معتادان و عوامل مرتبط با آبررسي شيوع عفونت ايدز، هپاتيت سي و بي و بيماري -

 .جغرافيايي آن 

بررسيعواملمحافظتكنندهومخاطرهآميزبرايبروزمصرفموادواعتياددرنوجوانان،بهويژهعواملمرتبطباخانوادهومدرسهوباورها -

 يدينيوفرهنگي و ساير متغيرهاي بومي .

 مطالعاتاجتماعيجماعتهايپرخطروبررسيمكانيسمهايآسيبزابرايمصرفموادواعتياد .  -

 ....( فقر،اسكانغيررسمي،نابرابري،سرمايه اجتماعي، ) ماعياعتيادرصدتعيينكنندههاياجت -

 مطالعهبرعوامالعتياددرزنان پر خطر و ساكن در مناطق حاشيه نشين .  -

 شناساييعواملخطرزايمحيط هايصنعتي.  -

 بررسيشرايطزندگيوعوامآلسيبپذيريفرزنداندارايوالدينمعتاد .  -

 بررسيعواملژنتيكياعتيادبهموادافيونيوموادمحرك .  -

 بررسيارتباطبينوقايعاسترسزايزندگيوابتاليبهاعتياد .  -

 . مطالعهكيفيشرايطوعواملمستعدكنندهمصرفمواددرافرادمتأهل  -

( مانندترامادول،ريتالين) بررسيميزاندسترسيومصرفداروهايقابلسوءمصرف  -

 هسايرمواد.وتأثيرآنهادرپيشگيريويابروزمصرفواعتيادب

 هايزندگيدانشآموزانوكودكانخارجازچرخهتحصيل.بررسيوضعيتمهارت  -
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 هايمختلفجوانان .بررسيوضعيتتابآوريدرگروه  -

 هايفرزندپروريدرپيشگيريازاعتياد .بررسياثربخشيآموزشمهارت -

 طراحيوبررسياثربخشيبرنامههايموثربرتوانمندسازيوظرفيتافزاييسازمانهايمردمنهاد.   -

 بوميسازيوبررسياثربخشيبرنامههايتقويتخانواده.  -

 هايجايگزين .بررسياثربخشيفعاليت  -

 بررسيوضعيتكنونينيرويانسانيسازمان هابرايپيشگيريازاعتياد .  -

 . بررسي هزينه اثربخشي و هزينه فايده خدمات پيشگيري اجتماع محور -

 . اعتيادبررسي راه هاي موثر براي آگاه سازي عمومي در امر پيشگيري از  -

 . طراحي و بررسي اثربخشي برنامه هاي موثر بر توانمندسازي و ظرفيت افزايي سازمانهاي مردم نهاد -

 . بررسي مشكالت سازمان هاي دولتي و نيازسنجي براي فعال سازي آنها -

 . بررسي نقش كنوني سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد -

 . و نيازسنجي براي فعال سازي آنهابررسي مشكالت سازمان هاي مردم نهاد  -

 . ارزشيابي كاركرد گروه هاي هم ياري و ساير سازمان هاي مردم نهاد و اجتماع محور در كاهش زيان -

مطالعه تطبيقي در باره روش هاي جلب مشاركت اجتماعي و فعال سازي سازمان هاي مردم نهاد و اجتماع محور  -

 . در كنترل اعتياد

هاي عملياتي و اطالعاتي در ضربه زدن به باند هاي قاچاق مواد مخدر، روانگردان ها و فعاليتبرنامهآسيب شناسي  -

 و پيش سازها

 .بررسي تاثير اقدامات مرزي در جلوگيري از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها -

 .آينده پژوهي وضعيت قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها -

زايش كارآمدي عملكرد حوزه مقابله با عرضه و توزيع مواد مخدر و روانگردان  و پيش ساز ها به بررسي ميزان اف -

 .تفكيك سازمانها

بررسي عوامل رواني اجتماعي اقتصادي و سياسي گرايش به قاچاق و توزيع مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها  -

 .به تفكيك نواحي مرزي و داخلي

 .مالي و سود تجارت مواد در سطح خرد و كالنبررسي حجم و ميزان گردش  -

 بررسي خأل ها و ضعف هاي ساختار مبارزه با مواد مخدر دستگاه هاي عضو ستاد در حوزه كاهش عرضه .  -

 .هاي مقابله با ورود مواد مخدر به زندانها در سطح كشوربررسي اثربخشي راهكارها و فناوري -

 .وب و غيرمصوب در كشف مواد مخدر، روانگردان و پيش سازهابررسي ميزان موفقيت ايست و بازرسي هاي مص -
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بررسي شيوه ها و مسيرهاي انتقال مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها در كشور و به تفكيك شبكه هاي حمل و  -

 .  نقل

 . بررسي نقش اتباع بيگانه در قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها از/به/در كشور -

 . ارزيابي ميزان موفقيت دستگاههاي پيشرفته موجود ردياب مواد -

 .در سطح خرد و كالن در كشوربررسي ميزان هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مبارزه با مواد مخدر  -

 . تجزيه )آناليز( مواد مخدر، روانگردان و پيش سازهاي مكشوفه در جهت كشف معابر و مسيرهاي آنها -

 بررسي شيوه ها و روش هاي كنترل محموله هاي پستي در جهت كشف مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها . -

 امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها.بررسي اثربخشي منابع هزينه شده )هزينه فايده( در  -

اهش ك -گردانها )كاهش عرضهكيفيت منابع انساني تخصيص يافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان -

 تقاضا(.

هاي اناستكاز سازها در هريها و پيشگردانتهيه و تدوين نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان -

 كشور. 

شناختي ميزان انگ و هنجارهاي اجتماعي )سنت، فرهنگ( مصرف مواد مخدر و تاثير آن بر شروع بررسي جامعه  -

 .مصرف مواد مخدر )مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ايراني(

 وزان(. آمهاي پيشگيري از اعتياد در مدارس متوسطه دوم )ويژه والدين، مربيان و دانشارزشيابي اثربخشي برنامه -

 .هاي دولتي هاي پيشگيري از اعتياد در دانشگاهشي برنامهارزشيابي اثربخ -

 تجارب نوين پيشگيري اوليه از اعتياد در كشورهاي توسعه يافته . -

هاي مردمي هاي اجتماعي در حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركتمطالعه تجارب و اقدامات موفق جهاني مشاركت -

. 

هاي مردم نهاد حوزه كاهش تقاضا و توسعه هاي توانمندسازي سازمانارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامه -

 و ارائه مدل .  1396تا 1392هاي هاي مردمي طي سالمشاركت

نيازسنجي آموزشي و طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و  -

 ها. گردانروان
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ود يافتگان و طراحي مدل ايجاد اكوسيستم هاي كارآفريني دانش بنيان در هاي اصلي در اشتغال بهبشناسايي مولفه -

 هاي فعال حوزه صيانت .سمن

مطالعه تجارب موفق جهاني در حوزه صيانت با تاكيد بر رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش  -

 هاي مردم نهاد. سازمان

 هاي كشور براي توسعه كسب و كار و اشتغال بهبوديافتگان.    اي استانامكان سنجي استفاده از ظرفيت هاي منطقه -

 ها و پيش سازها در داخل كشور.آينده پژوهي وضعيت قاچاق مواد مخدر، روانگردان -

بررسي شيوه ها و مسيرهاي انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پيش سازها به داخل كشور و اثر بخشي راه كارها و  -

 اقدامات مقابله اي.

 مواد مخدر و تاثير آن در اقتصاد كشور.شيوه هاي پولشويي ناشي از قاچاق روش ها و رسي بر -

 .بررسي شيوه هاي مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوري هاي نوين -

ايران طي  در با مواد مخدرو كيفري حاكم بر امر مبارزه )تقنيني، قضايي و اجرايي( آسيب شناسي سياست جنايي  -

 .1397تا  1367هاي سال

بررسي اثر بخشي مجازات هاي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر )ضبط و مصادره اموال، مجازات هاي سالب  -

 حيات و ...(.

 تحليل فقهي جرايم مواد مخدر و روانگردان ها . -

 .تنقيح قوانين حوزه مواد مخدر  -

نسبت به ميزان اثر بخشي مجازات هاي پيش  روانگردان ها و پيش سازها، بررسي نگرش مرتكبان جرايم مواد مخدر -

 قضايي. بيني شده در قانون مبارزه با مواد مخدر  و نحوه رسيدگي به اين جرايم در محاكم

 .ها، معتادان زنداني ...( زيستي گروه هاي پر خطر معتادان )تزريقي، تن فروش -پيمايش هاي رفتاري -

 .هاي كشوراطالعات مشكالت اورژانس معتادان اورژانس بيمارستانطراحي نظام ثبت  -

 .هاي اجتماعي با الگوهاي بوميهاي درمان و حمايتطراحي و بررسي اثربخشي مدل -

ها، زنان خياباني، هاي خاص معتادان شامل بي خانمانطراحي مداخالت درمان و حمايت اجتماعي براي گروه -

 .ربخشي آنهانوجوانان، زندانيان و بررسي اث
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 .اي در ماندگاري در درمانطراحي راهكارهاي ارتقاي بيمه براي پوشش خدمات اعتياد و بررسي تاثير حمايت بيمه -

ان به هاي بهداشتي اوليه و ميزارزشيابي اثربخشي و كارآيي برنامه ادغام پيشگيري و درمان اعتياد در نظام مراقبت -

 .كارگيري پروتكل وزارت بهداشت در فيلد

 هاي سطح كشور.راه اندازي نظام ثبت اطالعات معتادان و درمان اعتياد در كليه مراكز درمان اعتياد و  زندان -

ارزشيابي برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراكز درماني كشور و بررسي ميزان به كارگيري پروتكل درمان با  -

 متادون وزارت بهداشت در مراكز درماني.

هاي درماني و بررسي ميزان هزينه اثربخشي مداخالت درماني در زندان و ميزان به كارگيري پروتكلبررسي كاركرد  -

 .برنامه ارائه سرنگ

 .هاي نظارت مطلوب بر مراكز درماني اعتيادبررسي روش -

 .سنجش نيازها و طراحي بسته هاي آموزشي براي ارتقاي نگرش،دانش و مهارت درمان گران اعتياد  -

 .و كاهش آسيب ايش و ارزشيابي خدمات درمان اعتيادطراحي نظام پ -

 .هاي درماني، توزيع، دسترسي ها و ...(طراحي نظام جامع درمان اعتياد )استانداردها، روش -

 .تعيين قيمت تمام شده مداخالت درماني و كاهش آسيب دركشور -

 .و مير ناشي از مواد اثربخشي مداخالت پيشگيري از بيش مصرف و مرگ -بررسي ميزان اثربخشي و هزينه -

 .ارزشيابي عملكرد و هزينه اثربخشي مراكز كاهش آسيب به منظور بهبود نظام ثبت اطالعات خدمات كاهش آسيب -

 .هاي مردم نهاد و اجتماع محور در كاهش زيانهاي همياري و ساير سازمانارزشيابي كاركرد گروه -

لف هاي مختخصيص اعتبار و هزينه كرد بودجه در سازمانريزي، تهاي تامين منابع مالي، نظام بودجهبررسي روش -

 .در امر درمان و كاهش زيان در پنجسال گذشته

مستندسازي وضعيت مديريت درمان و كاهش زيان و ارزشيابي ساختارهاي اداري و اجرايي موجود و بررسي مشكالت  -

 .نظام مديريت درمان اعتياد كشور

 .رنامه ها براي اجرا در ابعاد مليپايداري در ترك اعتياد و تسري بمطالعه تطبيقي راه كارهاي اثرگذار  - -

بررسي روش هاي درماني بر روي جمعيت تحت درمان و تعيين داليل بازگشت به اعتياد و تعيين داليل پايداري  - -

 .در درمان اعتياد

 .هاي قانوني مبارزه با مواد مخدر تبيين خالء - -

 .ش سرمايه اجتماعي در دو دهه اخيرنهاد حوزه مبارزه با اعتياد در افزايبررسي عملكرد سازمان هاي مردم  -

بررسي ميزان اثر بخشي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در كنترل و كاهش تقاضاي مواد مخدر  -

 و روان گردان در دو دهه گذشته.
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و روان گردان در كشور با تاكيد بر ميزان هزينه هاي  بررسي مقايسه اي درمان هاي دارويي و غيردارويي مواد مخدر -

 جاري.

 تعيين مولفه هاي اجتماعي موثر بر افزايش اعتياد در جامعه . -

 بررسي ابعاد حمايت هاي اجتماعي در معتادان بهبود يافته و خانواده هاي آسيب ديده. -

اد حوزه كاهش تقاضا و توسعه هاي مردم نههاي توانمندسازي سازمانارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامه -

 و ارائه مدل. 1396تا 1392هاي هاي مردمي طي سالمشاركت

نيازسنجي آموزشي و طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و  -

 ها.گردانروان

 ارائه راهكارهاي پيشگيري.پژوهي علل گرايش برخي از دختران و زنان به مواد مخدر و روانگردانها و آينده -

يابي و مشاركت فعال جمعيت عمومي كشور )مردمي كردن( سازي، حمايتهاي موثر و كارآمد حساسبررسي روش -

 در پيشگيري اوليه از اعتياد.

 هاي شهري، روستايي و كاري.محور پيشگيري از اعتياد در محيطهاي اجتماعشناسي طرحآسيب -

هاي اثربخشي مداخالت مختلف دارويي و غيردارويي اختالالت مصرف مواد در ستينگبررسي اثربخشي و هزينه  -

 مختلف سرپايي ، اقامتي و بستري و...در ماندگاري بر درمان به تفكيك.

  بررسي نقش عوامل روانشناختي ،  اجتماعي و اقتصادي در تغيير الگوي مصرف مواد مخدر و روانگردان. - -

 اختي ،  اجتماعي و اقتصادي در بروز عود مجدد پس از فروكش يا بهبودي.بررسي نقش عوامل روانشن - -

 علل افزايش كشت خشخاش و شاهدانه در كشور. -

هاي بررسي نقش اخبار و اطالعات مردمي و استفاده از ظرفيت هاي آنان در شناسايي و انهدام باندها و سرشبكه - -

 .قاچاق مواد مخدر

 كشف محموله هاي مواد مخدر و روانگردان. هاي بازرسي درعلت ضعف ايستگاه - -

 بررسي علت افزايش فعاليت اتباع كشورمان در قاچاق مواد مخدر و روانگردان. - -

 بررسي و علت يابي افزايش كشف مواد مخدر و روانگردان از اتباع كشورمان در آن سوي مرزها. - -

 هاي مالي قاچاقچيان مواد مخدر.بررسي روش ها و راهكارهاي الزم به منظور ضربه زدن به بنيان  - -

 بررسي علل و عوامل نقض احكام مصادره موضوع قانون م.م.م . - -

برآورد حجم پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر، روانگردان  و پيش ساز ها در سطح كشور و و تعيين عوامل  - -

 مرتبط با آن .

 خدر در شناسائي ، توقيف و مصادره اموال قاچاقچيان.بررسي ميزان تاثيرگذاري و بازدارندگي قانون مبارزه بامواد م -

 در جرايم قانون مبارزه با مواد مخدر. بررسي تاثير پيشگيري كيفر مدار مجازات اعدام -
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 مطالعه تطبيقي در مجازات هاي قانون مبارزه با مواد مخدر ايران با انگلستان, ايتاليا , مكزيك و آمريكا. - -

 ساله. 35تا  17از جرايم مبارزه با مواد مخدر در عدم ميل به اعتياد جوانان بررسي تاثير پيشگيري وضعي  - -

 ارائه الگوي جايگزين موثر در مقابل مجازات هاي اعدام و حبس ابد مبتني بر قاعده تناسب جرم با مجازات. - -

 تحليل حقوقي انتقادي وضعيت سياست جنايي حاكم بر امر مبارزه با مواد مخدر در ايران.   - -

و آثار آن بر موضوع مبارزه با مواد مخدر  12/7/1396( الحاقي مصوب 45بررسي عوامل مؤثر بر تصويب ماده ) - -

 الملليي داخلي و بين)اعم از حوزه

 هايهاي مالي به ويژه ضبط و مصادره اموال قاچاقچيان، نسبت به ساير مجازاتارزيابي ميزان اثرگذاري مجازات -

 هاي سالب حيات.بارزه با مواد مخدر به ويژه مجازاتبيني شده در قانون مپيش

 .الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر با نگاه تطبيقي 45ارزيابي جامع سياست كيفري ارفاقي قانونگذار ايران در ماده  -

 

 دفتر تحقيقات و آموزش


