
  عناوین اولویت هاي پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

 :اولویت هاي حوزه مقابله با عرضه ستاد -1

شامل بررسی روند توزیع، (ها گردانمخدر و روانمدي عملکرد حوزه مقابله با موادبررسی میزان کارآ -1/1

قدامات مرزي، اجراي قانون اشراف بر فعالیت شبکه هاي قاچاق، اقدامات عملیاتی و اطالعاتی، نقل، اوحمل

  )هاي ساخت و تولید متامفتالینها، آزمایشگاه، پیش سازهGPSآمایش سرزمین یا 

رزي استان هاي سیستان و بلوچستان، خراسان مخدر در نواحی مبررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد -2/1

  .خراسان جنوبی و ارائه راهکارهاي مناسب جهت اصالح وضعیت موجودرضوي، 

ضربه زدن به  ایی درهاي مقابلهیاتی و اطالعاتی یگانقدامات عملآسیب شناسی روش ها، تدابیر و ا -3/1

  .گردان هامخدر و روانباندهاي قاچاق مواد

  .کشورگردان در مخدر و روانبررسی روند و ساختار توزیع مواد -4/1

  ایی در برخورد با شبکه هاي فعال قاچاق، ترانزیت و توزیع هاي مقابلهرزیابی عملکرد سازمانا -5/1

  .گردان هامخدر و روانمواد

ریلی و هوایی در حوزه داخلی و  فیک موادمخدر در شبکه هاي حمل و نقل جاده اي،بررسی سهم ترا -6/1

  .ترانزیت

  .تولید مواد صناعی و راهکارهاي مقابله با تولید آنها بررسی و ارزیابی روند -7/1

  .بررسی عوامل گرایش به قاچاق به موادمخدر در جامعه شهري و شیوه هاي برخورد با آن -8/1

  .در کشور/ به / گردان ها از بررسی نقش اتباع بیگانه در قاچاق ، ترانزیت و تولید موادمخدر و روان -9/1

  .گردان هامخدر و رواندر جلوگیري از قاچاق مواد مات مرزيبررسی تاثیر اقدا - 10/1

مخدر در گسترش و کاهش مصرف مواد مخدر انون اصالح قانون مبارزه با موادبررسی تاثیر اجراي ق - 11/1

  .هاگردانو روان

در سطح مخدر به زندانها با ورود موادبررسی نقش فناوري و نیز مقایسه تطبیقی راهکارهاي مقابله  - 12/1

  .کشور  و مقایسه آن با کشورهاي توسعه یافته

  .مخدر در بین زندانیان معتادهنجارهاي تسهیل کننده مصرف مواد مطالعه - 13/1



  .بررسی اثر بازدارندگی قوانین بر مصرف مواد مخدر در زندانها - 14/1

  .هاگردانبررسی آگاهی و نگرش سربازان وظیفه در خصوص سوءمصرف مواد مخدر و روان - 15/1

  .بررسی تطبیقی اختالالت روانی در دو گروه تحت درمان با متادون و عادي در زندانها - 16/1

  .ساخت ردیابهاي پرتابل موادمخدر جهت کشف جاسازي ها - 17/1

  .ساخت تجهیزات فنی جهت کنترل مبادي ورودي و خروجی - 18/1

  .هامخدر در جهت کشف معابر و مسیرتعیین پروفیل مواد - 19/1

  .پایش و نظارت ورود مواد جدید و ترکیبات آنها به داخل کشور - 20/1

مخدر و و بازرسی هاي مصوب در کنترل موادبررسی اثر بخشی مقابله پیشگیرانه با رویکرد ایست  - 21/1

  .هاگردانروان

شناسایی نژادهاي مختلف سگ در دنیا و ایران و سازگاري آنها با شرایط جغرافیایی کشور و مستعد  - 22/1

  .موزشآبراي 

  .شناسایی روش اجراي کنترل دلیوري - 23/1

  مخدر و بازدارندگی از تکرار جرائم مواد هاي مصرحه در قانونبررسی میزان اثر بخشی مجازات - 24/1

  .هاگردانروان

ها بر اساس شاخص هاي گردانمخدر یا روانمرگ و میرهاي مرتبط با مصرف موادبررسی میزان  - 25/1

  .... .سن، جنس، شغل، تحصیالت و

  .مخدر در کالن شهر تهرانمکانی وقوع جرایم مرتبط با مواد –تحلیل الگوهاي زمانی  - 26/1

    .پیش سازهاگردان و مخدر، روانآینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد - 27/1

طراحی، اجراي آزمایشی و بررسی اثربخشی مدل هاي مشارکت مردمی  براي کاهش عرضه در  - 28/1

  .کشور

  .بررسی حجم و سایر ویژگی هاي گردش مالی و سود تجارت مواد در سطح خرد وکالن - 29/1

در فرآیند جاسازي و  دخیل بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت ایستگاه هاي بازرسی از دیدگاه افراد - 31/1

  .گردان و پیش سازهامخدر ، روانانتقال مواد



گردان و پیش مخدر ، روانهاي مصوب و غیرمصوب در کشف مواد بررسی نقش ایست بازرسی - 32/1

  .سازها

پیش سازها در کشور به تفکیک شبکه هاي  گردان ومخدر و روانبررسی ساختار و مسیر انتقال مواد - 33/1

  ).زمینی، ریلی، دریایی و هوایی(  حمل و نقل

  .به زندانها درسطح کشور مخدرمقابله با ورود مواد بررسی اثربخشی انواع راهکارها و فناوري هاي _34/1

  .پیش سازها گردان ومخدر، روانء هاي قانونی براي مبارزه با موادبررسی خال - 35/1

  .پیش سازها گردان وروانمخدر، دراهبردهاي حقوقی در مبارزه با موا - 36/1

  .گردان و پیش سازها به عنوان جرم سازمان یافتهمخدر، روانبررسی شیوه هاي مقابله با مواد - 37/1

گردان و پیش سازها و روش مخدر، روانایی درآمدهاي حاصل از قاچاق موادبررسی شیوه هاي شناس - 38/1

  .هاي پولشوئی آنها

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر بر درمان معتادان و پیش آگاهی  16و  15بررسی تاثیر مواد   - 39/1

  .اعتیاد

قانون مبارزه با مواد مخدر بر درمان کوتاه مدت و درازمدت  16و  15پایش و ارزشیابی اجراي مواد  - 40/1

  .معتادان کاهش آسیب

  .قی پزشکیبررسی ضعف هاي قانونی براي تامین حقوق معتادان و مالحظات اخال - 41/1

 :اولویت هاي حوزه کاهش تقاضا توسعه مشارکتهاي مردمی ستاد -2

  .استان کشور در مقطع دبیرستان 5برنامه مدارس مروج سالمت در بررسی میزان اثربخشی  -1/2

  .استان در مقطع راهنمایی 5بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزش مهارت هاي زندگی در  -2/2

  .استان کشور در مقطع ابتدایی 5برنامه پیشگیري مدرسه محور از اعتیاد در  بررسی میزان اثربخشی -3/2

بررسی میزان دانش و نگرش دانش آموزان مقاطع سوم راهنمایی، دبیرستان و هنرستان در خصوص  -4/2

  .مواد مخدر و محرکها

  .»مدرسه را به مکان سالم تري تبدیل کنیم« بررسی طرح  -5/2

مصرف مواد و عوارض مرتبط و طراحی  ورد سوءدانشجویان علوم دینی در مش بررسی آگاهی و نگر -6/2

  .برنامه مداخالتی پیشگیرانه



  .تدوین برنامه هاي پیشگیرانه در زنان سنین باروري با توجه به مادران باردار -7/2

  .مرور سیستماتیک مطالعات پیشگیري در سطح کشور -8/2

  .ري در سطح کشورپایش و ارزیابی برنامه هاي پیشگی -9/2

  )به عنوان یک حرفه در معرض خطر( طراحی برنامه پیشگیري براي حرف پزشکی - 10/2

  .طراحی برنامه پیشگیرانه براي کودکان معتاد - 11/2

  .اجتماعی در فرزندان معتاد -بررسی وضعیت مصرف مواد و عوارض روانی - 12/2

تماعی و ارتقاي بهداشت و سالمت روان در روانی و اجبررسی روش هاي پیشگیري ار آسیب هاي  - 13/2

  .جامعه مددجویی

 بررسی شیوه هاي موثر بر پیشگیري از اعتیاد در خانواده هاي تحت حمایت کمیته امداد امام - 14/2

  .، با توجه به شرایط ویژه مددجویان)ره(خمینی 

  .مختلف ها در گروهگردانبررسی عوامل زمینه ساز گرایش به مواد مخدر و روان - 15/2

  .گردان و روش هاي پیشگیري از اعتیاد آن هابررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر و روان - 16/2

  .بررسی علل تغییر الگوي مصرف مواد از سنتی به صنعتی و شیمیایی در سطح کشور - 17/2

کیف و  بررسی میزان تاثیرگذاري بسته هاي آموزشی تولیدي اعم از کتاب، لوح فشرده، پمفلت، - 18/2

  .ماه پس از اجراي برنامه 6تابلوهاي آموزش پیشگیري از اعتیاد در جامعه هدف همزمان با اجرا و 

هدف همزمان با اجرا و بررسی میزان تاثیرگذاري کارگاه هاي آموزش پیشگیري از اعتیاد در جامعه  - 19/2

  .ماه پس از اجراي برنامه 6

یشگاه هاي آموزش پیشگیري از اعتیاد در محیط هاي رگذاري همایش و نمایبررسی میزان تاث - 20/2

  .ماه پس از اجراي برنامه 6خانواده، مدارس، مراکز آموزشی، محله ها و محیط هاي کاري همزمان با اجرا و 

مخدر و خانواده هاي آنان در راستاي پیشگیري از اعتیاد در نیازسنجی آموزشی از مجرمین مواد - 21/2

  .زندان ها

  .تماعی زندگی خانواده هاي زندانیان موادمخدراج –وضعیت فرهنگی  بررسی - 22/2

  .بررسی تاثیر خشونت هاي خانوادگی زندانیان در گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان - 23/2



ها در زندانها گردانبررسی اثربخشی برنامه هاي فرهنگی و تربیتی در پیشگیري از مواد مخدر و روان - 24/2

  .ماه پس از اجراي برنامه 6اجرا و همزمان با 

ها در جمعیت گردانبه مواد مخدر و روانقرآنی در پیشگیري از گرایش  -بررسی نقش باورهاي دینی - 25/2

  .هدف

فرهنگی، روحانیون و مبلغان دینی در پیشگیري از گرایش نوجوانان و  -بررسی نقش نهادهاي دینی - 26/2

  . هدفجوانان به مواد مخدر در جمعیتهاي 

  .ارزش هاي دینی خانواده و نقش آن در پیشگیري از گرایش به مواد مخدر - 27/2

  بررسی نقش محله هاي آلوده و پرخطر در ایجاد گرایش نسبت به مصرف مواد به خصوص در - 28/2

  .وانان و جواناننوج 

  .بررسی نقش هیئات مذهبی و تشکل هاي دینی در پیشگیري از اعتیاد - 29/2

  ...)نابرابري و  فقر،(تعیین کننده هاي اجتماعی اعتیاد رصد  - 30/2

ها و مصرف آن به منظور گردانبررسی سیاست ها و قوانین مختلف در برخورد با موادمخدر و روان - 31/2

  .پیشگیري از اعتیاد در سطح جامعه

  .اجتماعی بر وضعیت اعتیادبررسی تاثیر مداخالت مرتبط با تعیین کننده هاي  - 32/2

پیشگیري از اعتیاد پس از انقالب ) سازمانیسازمانی و بیندرون( آسیب شناسی نظام مدیریت - 33/2

  .اسالمی

  )آینده اعتیاد و اعتیاد آینده( مخدر در کشوررصد تحوالت آتی مواد - 34/2

فراتحلیل پژوهش هاي پیشگیري از اعتیاد در حوزه هاي مطالعات سبب شناسی، مطالعات اثربخشی  - 35/2

  .مداخالت، نیازسنجی، امکان سنجی و آینده پژوهی

  ارزشیابی میزان اثر بخشی تاثیر برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد در طول برنامه چهارم توسعه - 36/2

)1389-1384(.  

  .بررسی رویکردهاي جدید پیشگیري از اعتیاد در جهان - 37/2

جمعیت  -دانشجویان -دانش آموزان: ر شاملبررسی میزان شیوع اعتیاد و بروز مصرف مواد در کشو - 38/2

  .زنان و رانندگان -عمومی شهري  روستایی، محیط هاي صنعتی، اداري و نظامی  جانبازان



اداري، صنعتی، (شیابی میزان اثربخشی برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد در محیط هاي کاري زار - 39/2

  ...) نظامی،کارگري و 

  .کت هاي مردمی در حوزه پیشگیري در سطح کانون هاي هدفبررسی روش هاي جذب مشار - 40/2

  .در سطح کشور...) فزارهاي فرهنگی و نیروي انسانی، نرم ا(بررسی امکانات مدیریت پیشگیري  - 41/2

  ه هاي مردم در خصوص کیفیت تاثیر برنامه هاي تولیدي رسانه هاي پیمایش دیدگا - 42/2

  .گردان هامخدر و روانمواد نوشتاري و الکترونیک در عرصه -دیداري

  .بررسی و طراحی روش شناسی مناسب براي ارائه خدمات پیشگیرانه در سطح کانون هاي هدف - 43/2

   .بررسی عوامل مستعد کننده مصرف مواد در افراد متاهل - 44/2

  .فرزندپروري در پیشگیري از اعتیادبررسی اثربخشی آموزش سبک هاي  - 45/2

    .اثربخشی و ارزشیابی برنامه هاي پیشگیري اجتماع محوربررسی میزان  - 46/2

مخدر و آسیب هاي میدانی در خصوص علل و انگیزه مصرف مواد انجام تحقیقات و پژوهش هاي - 47/2

  .اجتماعی در دانشکده ها

گردان ها توسط دانشجویان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و ارائه چگونگی شروع مصرف و روان - 48/2

  .راهکارهایی در خصوص مقابله با آن

  گردان ها در مخدر و روانبررسی عوارض و تبعات بهداشتی و روانی در مصرف کنندگان مواد - 49/2

  .دانشگاه ها

  .گردان ها در دانشگاه هامخدر، روانفرهنگی شیوع مصرف موادبررسی تبعات اجتماعی و  - 50/2

  .عوامل اجتماعی موثر بر اعتیادبررسی جامعه شناختی در خصوص نقش  - 51/2

بررسی نقش دفاتر فرهنگی و مشاوره در دانشگاه ها در میزان پیشگیري و درمان مبتالیان به مصرف  - 52/2

  .گردان هامخدر و روانمواد

در میزان پیشگیري ... نقش اجراي برنامه هاي ترویجی و آموزشی، برنامه هاي هنري و فیلم کوتاه و  - 53/2

  .گردان ها در دانشگاه هامخدر و روانرف موادو کاهش مص

 بررسی مقایسه اي میزان مصرف موادمخدر، روان گردان ها و مشروبات الکلی در میان خوابگاه هاي - 54/2

  .خودگران و مجردي یا خوابگاه هاي درون دانشگاهی



گردان موادمخدر و روانپیشگیري از مصرف رسانی و تبلیغات در میزان بررسی نقش و نحوه اطالع  - 55/2

  .ها در دانشگاه

انجام نیاز سنجی از دانشگاه ها در خصوص ضرورت ایجاد واحدهاي درسی در زمینه پیشگیري از  - 56/2

  .مخدر در دانشگاه هامصرف مواد

        .ارزشیابی خط ملی اعتیاد - 57/2

  .فایده برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد در محیط کار -بررسی هزینه - 58/2

  .بررسی میزان بهره وري برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد در مهدهاي کودك - 59/2

  .بررسی میزان بهره وري برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد در دانشگاه ها - 60/2

  .ارزیابی میزان تاثیر نگرش مجریان پیشگیري از اعتیاد بر پیامد برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد - 61/2

 اثربخشی انواع مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی در سطح کشور بررسی میزان - 62/2

  )فایده و هزینه اثربخشی -شامل بررسی اثرگذاري ، هزینه(

...) با متغیرهاي مختلف اقتصادي، سنی، جنسیتی و(  بررسی میزان دسترسی و برخورداري بیماران - 63/2

  .اجتماعی در سطح کشور و راه هاي ارتقاء آنبه  مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي 

  .بررسی مداخالت کاهش آسیب در معتادان به مواد محرك - 64/2

  .بررسی ادغام خدمات درمان،کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی در نظام مراقب بهداشتی - 65/2

سلتر، مراکز شامل ( بررسی کیفیت و تفاوت ارایه خدمات کاهش آسیب در مجموعه هاي مختلف -66/2

  ....)گذري و

  .بررسی تاثیر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی در کاهش بار بیماري اعتیاد - 67/2

  .بررسی تاثیر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی در ارتقاء، سطح سالمت عمومی - 68/2

  .ي خانواده معتادانتدوین مداخالت  کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی برا - 69/2

  .تدوین مداخالت کاهش آسیب در جامعه - 70/2

بررسی میزان آگاهی گروه هاي مرتبط با معتادان از مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي  - 71/2

  ....) ان درمانی، کارکنان دستگاه قضایی و نیروي انتظامی ونشامل معتادان، خانواده، کارک( اجتماعی



نان بی خانمان ها، ز: درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی براي گروه هاي خاصمداخالت  - 72/2

  .خیابانی، نوجوانان، زندانیان

  .بررسی تاثیر قیمت و خلوص مواد بر تقاضاي مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی - 73/2

ر جرایم مرتبط و غیر مرتبط با تاثیر انواع مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی ب - 74/2

  .مواد

میزان شیوع بیماریهاي همراه روانی و جسمی در متقاضیان مداخالت درمان، کاهش آسیب و  - 75/2

  .حمایتهاي اجتماعی

بررسی تاثیر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی در کاهش بیماریهاي همراه  - 76/2

  .جسمی و روانی

ماندگاري و خروج درمان معتادان از مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي بررسی عوامل  - 77/2

  .اجتماعی

بدو خدمت، متقاضیان جواز کسب،  ،قبل از ازدواج(  تعیین میزان اثربخشی آزمایش هاي اعتیاد - 78/2

  )رانندگان، تستهاي غیرمترقبه

  .بررسی عوامل بیولوژیک موثر بر ماندگاري در درمان - 79/2

  . بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ماندگاري در درمان - 80/2

  .تعیین قیمت تمام شده مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی در کشور - 81/2

بررسی نقش عوامل و ساختارهاي اجتماعی در مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي  - 82/2

  .اجتماعی و راه هاي ارتقاء آن

گونگی مشارکت عمومی با مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایهاي اجتماعی و راه هاي بررسی چ - 83/2

  .ارتقائ آن

  .بررسی الگوهاي مختلف کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی و ارایه الگوهاي بومی - 84/2

بررسی رویکردهاي جامعه محور در مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی سوء  - 85/2

  .مصرف مواد



اي بر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی سوء مصرف بررسی تاثیر حمایتهاي بیمه - 86/2

  .مواد

  .ه الگوهاي مناسب بومیو بازتوانی اعتیاد و ارائ بررسی نقش کاردرمانی بر درمان - 87/2

وء مصرف مواد با اي اجتماعی سبررسی تاثیر انگ زدایی بر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایته - 88/2

  .ه الگوهاي مناسب بومیارائ

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی بر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی سوء مصرف  - 89/2

  .ه شیوه هاي افزایش اثربخشی آندر سطح کشور و ارائ مواد

وء مصرف مواد در بررسی تاثیر خانواده بر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی س - 90/2

  .سطح کشور

بررسی تاثیر قوانین بر بررسی تاثیر شبکه اجتماعی بر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي  - 91/2

  .سوء مصرف مواد در سطح کشور

نقش زندان در مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی سوء مصرف مواد در سطح  - 92/2

  .کشور و چگونگی ارتقاء آن

بررسی تاثیر نهادهاي غیردولتی بر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی سوء  - 93/2

  .مصرف مواد در سطح کشور

بررسی نظام آماري و ثبت اطالعات در مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی سوء  - 94/2

  .مصرف مواد در سطح کشور

درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی سوء مصرف مواد هاي مداخالت بررسی وضعیت آموزش - 95/2

  .در سطح کشور

مصرف مواد و اثر آن بر مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي  بررسی تغییرات الگوي سوء - 96/2

  .اجتماعی سوء مصرف مواد در سطح کشور

حمایتهاي اجتماعی سوء بررسی مالحظات حقوقی و قضایی در مداخالت درمان، کاهش آسیب و  - 97/2

  .مصرف مواد در سطح کشور



هاي همتا در مداخالت درمان ، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی سوء مصرف بررسی جایگاه گروه - 98/2

  .مواد در سطح کشور

  ...)اقامتی، درمانگاهی، مطبی، بستري و ( بررسی مدالیته هاي مختلف درمان و کاهش آسیب اعتیاد - 99/2

سی چالشهاي آزمایشگاهی مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتهاي اجتماعی سوء مصرف برر -100/2

  .مواد در سطح کشور

  .اعتیاد) و کاهش آسیب(بررسی تاثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان  -101/2

  .بررسی سهم درمان و کاهش آسیب اعتیاد در پیشگیري از سوء مصرف مواد -102/2

 یب و حمایت هاي اجتماعی سوء مصرفمالحظات اخالقی در مداخالت درمان، کاهش آسبررسی  -103/2

  .مواد در سطح کشور

  .بررسی تاثیر درمان اجباري بر درمان با رویکردهاي اجباري -104/2

  .بررسی چالش هاي درمان اجباري -105/2

ننده به مراکز درمان و زنان معتاد مراجعه ک) ویژگی هاي فردي(بررسی وضعیت جمعیت شناختی  -106/2

  .کاهش آسیب

  . ها و مدل هاي موفق توانمندسازي سمن هاي درمانی، پیشگیري و حمایتیبررسی برنامه -107/2

  .هاي موفق درمان و حمایت هاي اجتماعی با محوریت نهاد خانوادهبرنامه ها ومدلبررسی و معرفی  -108/2

  .مواد محرك در جهان موفق درمانبرنامه هاي  بررسی و معرفی مدل ها و -109/2

  .ي موفق سمن هاي مقابله با عرضه در جهانبررسی و معرفی مدل ها -110/2

بخش خصوصی و سازمان  MMTاي اثربخشی و هزینه فایده مراکز کاهش آسیب و بررسی مقایسه -111/2

  .هاي مردم نهاد در کشور

تی از معتادان بهبود یافته از مراکز درمان طراحی سیستم ارجاع و تیم هاي اجتماع محور حمای -112/2

  .پرهیز مدار

هاي همتا و مبانی علمی آن به عنوان یک مدل درمانی موفق در ایران و بررسی برنامه اقامتی گروه -113/2

  .جهان

  .در ایران و جهان) خودیاري(قدمی  12بررسی و اثربخشی برنامه  -114/2



گذشته، حال و چشم انداز (قوت و ضعف سمن ها در ایران آسیب شناسی و شناخت علمی نقاط  -115/2

  . )آتی

  .هزینه اثربخشی درمان هاي اقامتی در کشور -116/2

بررسی منافع اقتصادي حاصل از فعالیت هاي سمن هاي مبارزه با موادمخدر در پنجاه سال گذشته  -117/2

  .در کشور

هاي درمان اقامتی متناسب با اقتصاد بومی و  و برنامهمداخالت اعتقادي  طراحی فرایند ترکیبی -118/2

  .فرهنگی کشور

هاي پیشگیري و درمان به منظور سنجش و ارتقاي میزان هاي دستگاهارزیابی عملکرد فعالیت -119/2

  .وري اقدامات کاهش تقاضابهره

گردان ندر عرصه کنترل و کاهش موادمخدر و روامطالعه تطبیقی جایگاه سازمان هاي غیردولتی  -120/2

  .در مقایسه با اقدامات دولتی

  مخدر و بررسی اثربخشی اقدامات سازمان هاي غیردولتی در عرصه کنترل و کاهش مواد -121/2

  .گردان در مقایسه با اقدامات دولتیروان

  .بررسی میزان اثربخشی محتواي آموزشی پیشگیري اولیه اعتیاد براي کارکنان دولت -122/2

  .جامعه شناختی در خصوص نقش عوامل اجتماعی موثر بر اعتیادبررسی  -123/2

گردان ها  و چگونگی فعال فرهنگی مناسب با مقابله با موادمخدر و روان -تعیین باورهاي دینی -124/2

  .کردن آنها در جامعه

 در آخرین ترزیق در بین معتادان تزریقی مراجعه کننده بهیق مشترك رزبررسی میزان شیوع ت -125/2

  .کاهش آسیب، مراکز درمان اجباري و زندان هامراکز درمانی، 

  .در بین مصرف کنندگان تزریقی مواد HBV, HBS, HCVعفونت شیوع  -126/2

بررسی تعداد معتادان تحت پوشش برنامه هاي کاهش آسیب بر اساس شاخص هاي سن، جنس،  -127/2

  ...شغل، تحصیالت و 

در حوزه مبارزه  و اقدامات در استان ها رزیابی و ارزشیابی فعالیت هامدل و فرایند اآسیب شناسی  -128/2

  .گردانمخدر و روانبا مواد



هاي و راه بررسی میزان رضایتمندي مخاطبان محصوالت فرهنگی در حوزه مبارزه با موادمخدر -129/2

  .ارتقاي آن

  .راهکارهاي اصالح اطالع رسانی در حوزه مبارزه با موادمخدر رائهاآسیب شناسی و  -130/2

  .سیماي مبارزه با موادمخدر ایران در رسانه هاي جهان -131/2

  .نقد و بررسی استانداردهاي محصوالت در حوزه ترویج فرهنگ پیشگیري از اعتیاد -132/2

  .تیادفرآیند جهانی شدن و تعیین تاثیر آن بر فرهنگ پیشگیري از اع -133/2

، در حوزه )مطبوعات و کتاب(ارزیابی تولید، توزیع و بهره برداري از محصوالت رسانه اي مکتوب  -134/2

  .هاي هنري، آموزش، اطالع رسانی و تبلیغات

  .بررسی رابطه آموزش پیشگیري از اعتیاد با مسائل فرهنگ عمومی در حوزه خانواده و جامعه -135/2

  .ل تاثیرگذار و شکل دهنده در ترویج فرهنگ پیشگیري از اعتیادبررسی و شناسایی عوام -136/2

آسیب شناسی تاثیرات عملکرد مراکز و نهادهاي اجتماعی رسمی فعال در حوزه اشاعه فرهنگ  -137/2

  .پیشگیري از اعتیاد

  .بررسی مسائل اساسی خانواده در گرایش کودکان و نوجوانان به سوء استعمال موادمخدر -138/2

جامعه شناختی امکان و ضرورت آموزش پیشگیري از اعتیاد با توجه به بررسی روانشناختی و  -139/2

  . تنوعات فرهنگی و منطقه اي در جامعه ایرانی امروز

  .تاثیر تهاجم فرهنگی در اشاعه فرهنگ استعمال موادمخدر -140/2 

  .مبارزه با موادمخدر تدوین نظام مدیریت کیفیت ارائه محصوالت فرهنگی در حوزه -141/2

  .بررسی جامع خرده فرهنگ ها در حوزه موادمخدر و راه هاي اصالح آن در مناطق مختلف کشور -142/2

  .آسیب شناسی برخورد سینما با مقوله فرهنگ مبارزه با موادمخدر -143/2

  .بررسی سه دهه تولیدات سمعی و بصري در حوزه مبارزه با موادمخدر -144/2

  .و ارزیابی نقش هنر و ادبیات داستانی در اشاعه فرهنگ پیشگیري از اعتیاد بررسی -145/2

  

  

  



 سایر اولویت هاي حوزه هاي حقوقی، برنامه ریزي و اتاق هاي فکر ستاد - 3

گردان ها در ابعاد پولشویی، سرمایه اجتماعی، بررسی خسارت هاي ناشی از اقتصاد مواد مخدر و روان -1/3

  .گردان ها در سطح کشورناشی از تجارت موادمخدر و روانگردش مالی و سود خالص 

  .بررسی میزان هزینه هاي اقتصادي مبارزه با موادمخدر در سطح خرد و کالن در کشور -2/3

  .طراحی الگوي توزیع اثربخش اعتبارات ستاد مبارزه با موادمخدر -3/3

  مبارزه همه جانبه با موادمخدر و  ارزیابی و پایش مدیریت عملکرد برنامه توسعه پنجم در حوزه -4/3

  .هاگردانروان

  .گردانمبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانبررسی روش هاي تامین منابع مالی  -5/3

تاد در عرصه مبارزه و ارائه هاي اجرایی عضو و مرتبط با سبررسی ساختار تشکیالتی دستگاه -6/3

  .ي اصالحیهاهادپیشن

فزایش بهروري و استقرار نظام کنترل نتیجه مبتنی بر قیمت تمام شده در امر مبارزه هاي ابررسی راه -7/3

  .هاگردانهمه جانبه با موادمخدر و روان

  ارتکاب جرایم موادمخدر و ) هدف ارعاب فردي و اجتماعی(تاثیر مجازات اعدام در بازدارندگی  -8/3

  . هاگردانروان

ها به خصوص در شرق کشور و گردانرتکاب جرایم موادمخدر و رواننقش فقر و تنگدستی اشخاص در ا -9/3

  .چگونگی آن

  .تکاب جرایم موادمخدر در شرق کشورمیزان تاثیر بیکاري در ار - 10/3

مخدر ارتکاب جرایم مواد) هدف ارعاب فردي و اجتماعی مجازات( تاثیر مجازات شالق در بازدارندگی  - 11/3

  . هاگردانو روان

 ورد خسارات فردي، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی با عنایت به میزان حداقل مصرف موادبرآ - 12/3

بهره برداري در تعیین هدف (به تفکیک نوع رایج توسط یک فرد سالم با ویژگی بدنی و روانی متعارف 

  .)مجازات است

نسبت به سایر کشورهاي  در کشورها گردانبررسی وضعیت مصرف کنندگان انواع موادمخدر و روان - 13/3

  ).آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا(جهان 



  .بررسی در خصوص میزان موادمخدر تولیدي و مصرفی در سطح جهان - 14/3

    .ها در سطح کشورگردانمخدر و روانبررسی در خصوص ترکیبات انواع مواد - 15/3

مقدورات محلی و لزوم آماده سازي بررسی روش هاي بهره گیري از مشارکت هاي اجتماعی با لحاظ  - 16/3

          .هاگردانمخدر و روانزمینه هاي آن در عرضه مبارزه با مواد

        

    

   


