بسمه تعالی
عناوین اولویت های پژوهشی اعالمی از سوی حوزه های مختلف
دبیرخانه ستاد مصوب در شورای تحقیقات به منظور بهره گیری از
ظرفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری
دانشجویان در عرصه کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر و
انجام حمایت های مادی و معنوی  -سال 0011
عناوین مورد نظر با بهرهگیری از ظرفیت رسالههای دکتری:
 .0بررسي تأثیر اقدامات مرزي در جلوگیري از قاچاق مواد
مخدر ،روانگردان و پیش سازها
 .2آینده پژوهي وضعیت قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها
در داخل كشور
 .3بررسي میزان افزایش کارآمدي عملكرد حوزه مقابله با عرضه و
توزیع مواد مخدر و روانگردانها و پیش سازها به تفكیک
سازمانها
 .0بررسي عوامل رواني ،اجتماعي ،اقتصادي و سیاسي گرایش به
قاچاق و توزیع مواد مخدر ،روانگردانها و پیشسازها به تفكیک
نواحي مرزي و داخلي
 .5بررسي میزان هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم مبارزه با مواد
مخدر در سطح خرد و کالن در کشور
 .6بررسي اثربخشي منابع هزینه شده ( هزینه  /فایده) در امر
مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها
 .7تهیه و تدوین نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر،
روانگردانها و پیشسازها در هریک از استانهاي كشور مبتني بر
اسناد باال دستي
 .8بررسي علل افزایش کشت خشخاش و شاهدانه در کشور و راهكارهاي
جلوگیري از آن
 .9برآورد حجم پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان
و پیش سازها در سطح کشور و تعیین عوامل مرتبط با آن
نقش کنونی سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از
.01
اعتیاد در مناطق حاشیه نشین تهران
رویكرد تحلیلي جلب مشارکت اجتماعی و فعال سازی
.00
سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور در کنترل اعتیاد
ارزشیابی و سنجش اثربخشی برنامه های توانمند سازی
.02
سازمان های مردم نهاد حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت
های مردمی
میزان اثربخشی فعالیت سازمان های مردم نهاد حوزه
.03
مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر و
روان گردان
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نگاهی تطبیقی به رفتار بهبود یافتگان و بهرهوري
.00
آنان در محیط های کاری همسان و محیط های کاری غیر همسان
(در کنار افراد عادی)
الگوهای رضایتمندی شغلی بهبود یافتگان در محیط های
.05
کاری و اثر آن بر روی کارائی آن ها
نگاهی تطبیقی به انواع شغل مناسب برای بهبود
.06
یافتگان از لحاظ درجه سختی و پیچیدگی کار ،کارفکری،
ساعات کاری
مطالعه موردی میزان موفقیت اجرای طرح پیشگیری از
.07
اعتیاد در محیطهای کار و تولید در استان مورد نظر در
سال 0011
مطالعه موردی چرایی باال بودن تقاضای مصرف مواد
.08
مخدر علیرغم آگاهی مصرف کنندگان از پیامدهای آن در
استان مورد نظر در سال 0011
بررسی میزان کار آمدی طرح پازک در ارتقای سطح
.09
آگاهی زنان و کودکان در محله های شهری یا روستایی در
استان مورد نظر در سال 0011
مطالعه موردی میزان اثربخشی خط ملی مشاوره اعتیاد
.21
( )19628در استان مورد نظر در سال0011
و
مطالعه موردی کارآمدی استفاده از فضای مجازی
.20
برنامه های کاربردی تلفن همراه در ارتقاء سطح آگاهی و
دانش پیشگیری اولیه در استان مورد نظر در سال 0011
مطالعه میزان تاثیر طرح های مرتبط با نشاط
.22
اجتماعی بر پیشگیری اولیه در استان مورد نظر در سال
0011
مطالعه موردی میزان موفقیت اجرای طرح های پیشگیری
.23
در محالت حاشیه ای ( سکونتگاههای غیر رسمی) در استان
مورد نظر در سال 0011
مطالعه موردی اثربخشی و کارآمدی روشهای فعلی
.20
پیشگیری در دانشجویان دانشگاه استان مورد نظر در سال
0011
بررسی میزان چالشهای استفاده از فضای مجازی در
.25
پیشگیری اعتیاد در میان دانشجویان دانشگاه استان مورد
نظر در سال 0011
چرایی وجود تقاضای مصرف مواد در میان دانشجویان
.26
علیرغم آگاهی آنان از پیامدهایی مصرف موادمخدر در سال
تحصیلی0011
مطالعه عوامل محافظت کننده و مخاطره آمیز براي بروز
.27
مصرف مواد و اعتیاد در نوجوانان ،به ویژه عوامل مرتبط با
خانواده و مدرسه و باورهاي دیني و فرهنگي و سایر متغیرهاي
بومي در استان مورد نظر در سال 0011
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رصد تعیین کننده هاي اجتماعي اعتیاد ) فقر ،اسكان
.28
غیررسمي ،نابرابري ،سرمایه اجتماعی و  )...در استان مورد
نظر در سال 0011
مطالعات اجتماعي جماعت هاي پر خطر و بررسي مكانیسم هاي
.29
آسیب زا براي مصرف مواد و اعتیاد در استان مورد نظر در سال
0011
مطالعه بر عوامل اعتیاد در زنان پر خطر و ساکن در مناطق
.31
حاشیه نشین در استان مورد نظر در سال 0011
مطالعه موردی شناسایي عوامل خطرزاي محیط هاي صنعتي در
.30
استان مورد نظر در سال 0011
بررسی میزان اثر عوامل ژنتیكي اعتیاد به مواد افیوني و
.32
مواد محرك در استان مورد نظر در سال 0011
مطالعه کیفي شرایط و عوامل مستعدکننده مصرف مواد در
.33
افراد متأهل در استان مورد نظر در سال 0011
مطالعه موردی وضعیت تاب آوري در گروههاي مختلف جوانان
.30
در استان مورد نظر در سال 0011
بررسی میزان اثربخشي فعالیتهاي جایگزین در پیشگیری
.35
از مصرف مواد مخدر در استان مورد نظر در سال 0011
مطالعه وضعیت کنوني نیروي انساني سازمان ها براي
.36
پیشگیري از اعتیاد در دستگاههای همکار با ستاد مبارزه با
مواد مخدر در استان مورد نظر در سال 0011
بررسی راه هاي موثر براي آگاه سازي عمومي در امر
.37
پیشگیري از اعتیاد در استان مورد نظر در سال 0011
مطالعه جامعه شناختي میزان انگ و هنجارهاي اجتماعي
.38
)سنت ،فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر شروع مصرف مواد
مخدر) مورد مطالعه :خرده فرهنگ اقوام ایراني( در استان مورد
نظر در سال 0011
ارزشیابي اثربخشي برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد در
.39
دانشگاههاي دولتي در استان مورد نظر در سال 0011
پیمایشهاي رفتاري زیستي گروه هاي پر خطر معتادان
.01
)تزریقي ،تن فروشها ،معتادان زندانی) در استان مورد نظر
در سال 0011
بررسی مولفه هاي اجتماعي موثر بر افزایش اعتیاد در
.00
جامعه در استان مورد نظر در سال 0011
آینده پژوهي علل گرایش برخي از دختران و زنان به مواد
.02
مخدر و روانگردانها و ارائه راهكارهاي پیشگیري در استان
مورد نظر در سال0011
روش های شیفت ( تغییر) مصرف متادون به بوپرنورفین
.03
طی مدت  5سال آینده
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تاثیر گیاهان دارویی بر کاهش میل به مصرف مواد

.00
مخدر
امکان ایجاد مراکز درمان و کاهش آسیب چند وجهی(
.05
نوروبیولوژی،
استفاده تلفیقی از رویکرد های پزشکی،
گیاهان دارویی ،روانشناختی و  )...به منظور درمان عمیق
معتادان به مواد مخدر
راهکارهای عملی بهبود ارایه خدمات درمان و کاهش
.06
آسیب اعتیاد در شرایط همهگیری COVID_19
نقش سبک زندگی مصرف کنندگان مواد مخدر در افزایش
.07
یا کاهش ابتالی آنها به COVID_19
طراحی نظام ثبت اطالعات مشکالت اورژانس معتادان
.08
اورژانس بیمارستان های کشور
طراحی مداخالت درمان و حمایتهای اجتماعی برای گروه
.09
های خاص معتادان شامل بیخانمانها ،زنان خیابانی،
نوجوانان و زندانیان و بررسی اثربخشی آنها
طراحی راهکارهای ارتقای بیمه ای پوشش خدمات اعتیاد
.51
و بررسی تاثیر حمایت بیمهای در ماندگاری در درمان
ارزشیابی اثربخشی و کارآیی برنامه ادغام پیشگیری و
.50
درمان اعتیاد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه
طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد و
.52
کاهش آسیب
بررسی قیمت تمام شده مداخالت درمانی و کاهش آسیب در
.53
کشور
بررسی تاثیر پیشگیری کیفرمدار مجازات اعدام در
.50
جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر
بررسی تاثیر پیشگیری وضعی از جرایم مواد مخدری در
.55
عدم ارتکاب جرم مرتبط در جوانان  07تا  35ساله
ارائه الگوی جایگزین موثر در مقابل مجازات اعدام
.56
در جرایم مواد مخدری مبتنی بر قاعده تناسب جرم با
مجازات
مطالعه تطبیقی مجازات های قانون مبارزه با مواد
.57
مخدر با سایر کشورهای جهان (با اولویت انگلستان،
ایتالیا ،فرانسه ،مکزیک و امریکا)
بررسی عملکرد سازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با
.58
اعتیاد در افزایش سرمایه اجتماعی در دو دهه اخیر
تعیین مولفههای اجتماعی موثر بر افزایش اعتیاد در
.59
جامعه
بررسی ابعاد حمایت های اجتماعی در معتادان
.61
بهبودیافته و خانواده های آسیب دیده
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طراحی مدل آموزشی سازمان های مردم نهاد در حوزه
.60
کاهش تقاضای مواد مخدر و روانگردان
راه کارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حوزه کنترل و
.62
کاهش تقاضای مواد مخدر و روان گردان در ایران
میزان اثربخشی فعالیت های سازمان های مردم نهاد
.63
حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای موادمخدر
و روانگردان در دو دهه گذشته.
بررسی تجارب نوین و موفق پیشگیری اولیه از اعتیاد
.60
در کشورهای توسعه یافته
مطالعه کیفی شرایط و عوامل مستعد کننده بروز و
.65
شیوع مصرف موادمخدر در شاغلین کشور در سال 0011
الگوی آموزشی پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری
.66
با تأکید بر مشاغل سخت کل کشور در سال 0011
بررسی تجربه های موفق در اروپای غربی در زمینه
.67
اصول کلی برنامه جامع پیشگیری ،درمان ،کاهش آسیب و
تقاضا
هزینه-فایده خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
.68
مراکز اقامتی موضوع ماده  05قانون م م م ( کمپ ،اجتماع
درمان مدار ،بستری)
هزینه-فایده خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
.69
مراکز اقامتی موضوع ماده  06قانون م م م
هزینه-فایده خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
.71
مراکز سرپایی موضوع ماده  05قانون م م م ( MMTخصوصی،
دولتی)PHC ،
هزینه-فایده خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
.70
مراکز سرپایی موضوع ماده  06قانون م م م ( مراکز گذری،
مراکز سیار ،تیم های سیار)
نظام پرداخت خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب
.72
اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  05قانون م
م م ( کمپ ،اجتماع درمان مدار ،بستری)
نظام پرداخت خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب
.73
اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  06قانون م
م م ( غربالگری ،قرنطینه ،کمپ ،سرپناه)
نظام پرداخت خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب
.70
اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  05قانون م
م م ( MMTخصوصی ،دولتی)PHC ،
نظام پرداخت خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب
.75
اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  06قانون م
م م ( مراکز گذری ،مراکز سیار ،تیم های سیار)
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تدوین برنامه جامع حمایت ورزشی در درمان ،بازتوانی
.76
و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران
تدوین برنامه جامع حمایت تغذیه ای در درمان،
.77
بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران
نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان ،بازتوانی
.78
و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع
ماده  05قانون م م م ( کمپ ،اجتماع درمان مدار ،بستری)
نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان ،بازتوانی
.79
و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع
ماده  06قانون م م م ( غربالگری ،قرنطینه ،کمپ ،سرپناه)
نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان ،بازتوانی
.81
و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع
ماده  05قانون م م م ( MMTخصوصی ،دولتی)PHC ،
نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان ،بازتوانی
.80
و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع
ماده  06قانون م م م ( مراکز گذری ،مراکز سیار ،تیم های
سیار)

عناوین مورد نظر با بهره گیری از ظرفیت پایان نامههای
کارشناسی ارشد:
 .82اثر بخشي پرداخت حقالکشف به نیروهاي حوزه مبارزه با مواد
مخدر و راهکارهاي بهینه سازي آن
 .83بررسي تأثیر اقدامات مرزي در جلوگیري از قاچاق مواد مخدر،
روانگردان و پیش سازها
 .80بررسي حجم و میزان گردش مالي و سود تجارت مواد در سطح خرد و
کالن در داخل كشور
 .85بررسي خألها و ضعفهاي ساختار مبارزه با مواد مخدر دستگاههاي
عضو ستاد در حوزه کاهش عرضه مواد
 .86بررسي عملکرد ایست و بازرسي هاي مصوب و غیرمصوب در کشف مواد
مخدر ،روانگردان و پیشسازها
 .87بررسي شیوهها و مسیرهاي انتقال مواد مخدر ،روانگردانها و
پیش سازها در کشور ،به تفكیک شبكههاي حمل و نقل و اثر بخشي
راهکارها و اقدامات مقابله اي
 .88بررسي نقش اتباع بیگانه در قاچاق مواد مخدر ،روانگردانها و
پیشسازها از/به/در کشور
 .89ارزیابي میزان موفقیت دستگاهها و تجهیزات پیشرفته موجود
ردیاب مواد مخدر
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 .91بررسي شیوهها و روشهاي کنترل محموله هاي پستي در جهت کشف
مواد مخدر ،روانگردانها و پیشسازها
 .90کیفیت منابع انساني تخصیص یافته در عرصه مبارزه با مواد
مخدر و روانگردانها
 .92بررسي شیوه هاي مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها
با استفاده از فناوري هاي نوین
 .93بررسي نقش اخبار و اطالعات مردمي و استفاده از ظرفیتهاي آنان
در شناسایي و انهدام باندها و سرشبكههاي قاچاق مواد مخدر
 .90بررسي عملكرد ایستگاههاي بازرسي در کشف محموله هاي مواد
مخدر و روانگردان و راهكارهاي ارتقاء كارائي آنها
 .95بررسي و علت یابي افزایش کشف مواد مخدر و روانگردان از اتباع
کشورمان در آن سوي مرزها و راهكارهاي مقابله با آن
 .96نیاز سنجی آموزشی سازمان های مردم نهاد در حوزه کاهش
تقاضای مواد مخدر و روان گردان
 .97تجارب موفق جهانی در حوزه حمایت های اجتماعی با تاکید
بر نقش سازمان های مردم نهاد
اشتغال در جلو گیری از عود مجدد،
 .98نقش کارآفرینی و
خانواده پذیری و جامعه پذیری بهبود یافتگان در کارگاه
های اشتغال مورد حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر
 .99چگونگی ترغیب کارفرمایان به کارآفرینی اجتماعی در
حوزه بکارگیری بهبود یافتگان و خانواده های اسیب دیده
از اعتیاد
 .011تجارب موفق جهانی در خصوص مشارکت های اجتماعی در
حوزه صیانت از آسیب دیدگان اعتیاد با تاکید بر نقش
سازمان های مردم نهاد و طراحی مدل پیشنهادی ارائه خدمات
صیانت در کشور
 .101مطالعه موردی میزان موفقیت طرح خانه های ورزش روستایی
در ایجاد نشاط و دوری از آسیبهای اجتماعی در روستاهای
شهرستان در استان مورد نظر در سال 0011
 .101مطالعه موردی تاثیر طرح مصون سازی در مهدهای کودک با
اولویت مناطق پر خطر و آسیب خیز در استان مورد نظر در
مقطع زمانی سال 0011
 .101مطالعه موردی دالیل مشارکت پایین کارفرمایان در محیط
های صنعتی و بخش خصوصی نسبت به آموزش های پیشگیرانه در
استان مورد نظر در سال 0011
 .101بررسی میزان اثر بخشی طرح های اجتماع محور در محیط
های شهری در استان مورد نظر در سال 0011
طرح های اجتماع محور در
 .015بررسی میزان اثر بخشی
محیط های روستایی در استان مورد نظر در سال 0011
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 .016بررسی میزان اثربخشی طرح توانمندسازی و آموزش
دانش
مهارتهای خود مراقبتی در پیشگیری از اعتیاد
آموزان دوره ابتدایی در استان مورد نظر در سال 0011
 .017بررسی میزان اثربخشی کارآمدی طرح توانمندسازی در
پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه
در استان مورد نظر در سال0011
 .018بررسی میزان کارآمدی طرح مدیریت مورد در پیشگیری
از اعتیاد دانش آموزان در معرض خطر و آسیب دیده دوره
ابتدایی در استان مورد نظر در سال0011
 .019بررسی میزان موفقیت و کارآمدی طرح مدیریت مورد در
پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان در معرض خطر و آسیب دیده
دوره متوسطه اول و دوم در استان مورد نظر در سال 0011
 .001مطالعه میزان موفقیت طرح یاریگران زندگی در
پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره ابتدایی در استان
مورد نظر 0011
 .000بررسی میزان موفقیت طرح یاریگران زندگی در پیشگیری
از اعتیاد دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم در استان
مورد نظر درسال 0011
 .002مطالعه میزان کارآمدی محتوای آموزشی فضای مجازی در
پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره ابتدایی در استان
مورد نظر در سال 0011
 .003مطالعه میزان کارآمدی محتوای آموزشی فضای مجازی در
پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم
در استان مورد نظر در سال 0011
 .000مطالعه موردی اثر برگزاری جشنواره استانی نوجوانان
سالم در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره ابتدایی
در استان مورد نظر در سال 0011
 .005مطالعه موردی اثر برگزاری جشنواره استانی نوجوانان
در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره متوسطه
سالم
اول و دوم در استان مورد نظر در سال 0011
 .006مطالعه تاثیر جرم انگاري یا جرم زدایي در کنترل مصرف
مواد مخدر و روانگردان ها در استان مورد نظر در سال 0011
 .007مطالعه موردی واکنش اجتماعي در قبال جرایم مواد مخدر و
روانگردان ها و اثر بازدارندگي آن در استان مورد نظر در
سال 0011
 .008مطالعه موردی سیر و پیش آگهي اعتیاد در گروههاي مختلف
معتادان در استان  ...در سال 0011
 .009عوامل موثر بر تشدید اعتیاد و بروز عوارض اجتماعي و شغلي
)تاثیر استیگما(در استان مورد نظر در سال 0011
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 .021بررسی میزان اثر شرایط زندگي و عوامل آسیب پذیري
فرزندان داراي والدین معتاد در استان مورد نظر در سال
0011
 .020بررسی میزان ارتباط بین وقایع استرس زاي زندگي و ابتالي
به اعتیاد در استان مورد نظر در سال 0011
 .022مطالعه موردی دسترسي و مصرف داروهاي قابل سوء مصرف
)مانند ترامادول ،ریتالین) و تأثیر آنها در پیشگیري و یا
بروز مصرف و اعتیاد به سایر مواد در استان  ...در سال 0011
 .023مطالعه موردی وضعیت مهارتهاي زندگي دانش آموزان و
کودکان خارج از چرخه تحصیل در استان مورد نظر در سال 0011
 .020مطالعه موردی اثربخشي آموزش مهارتهاي فرزندپروري در
پیشگیري از اعتیاد در استان مورد نظر در سال 0011
 .025مطالعه موردی بومي سازي و بررسي اثربخشي برنامه هاي
تقویت خانواده در استان مورد نظر در سال 0011
 .026بررسی میزان هزینه اثربخشي و هزینه فایده خدمات
پیشگیري اجتماع محور در استان مورد نظر در سال 0011
 .027بررسی عوامل رواني اجتماعي اقتصادي و سیاسي گرایش به
قاچاق و توزیع مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها به تفكیک
نواحي مرزي و داخلي در استان مورد نظر در سال 0011
 .028ارزشیابي اثربخشي برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد در
مدارس متوسطه دوم) ویژه والدین ،مربیان و دانش آموزان در
استان مورد نظر در سال 0011
 .029بررسی روشهاي موثر و کارآمد حساس سازي ،حمایت یابي و
مشارکت فعال جمعیت عمومي کشور) مردمي شدن ( در پیشگیري اولیه
از اعتیاد در استان مورد نظر در سال 0011
 .031آسیب شناسي طرحهاي اجتماع محور پیشگیري از اعتیاد در
محیطهاي شهري ،روستایي و کاري در استان مورد نظر در سال
0011
 .030بررسی نقش عوامل روانشناختي  ،اجتماعي و اقتصادي در
تغییر الگوي مصرف مواد مخدر و روانگردان در استان مورد نظر
در سال 0011
 .032تیپ ساخت مراکز مادۀ  (05شامل مراکز درمان
و مراکز
نگهدارنده با متادون Shelter ،TC ،DIC ،و )...
نگهداری ،درمان و کاهش آسیب مادۀ  06قانون
 .033میزان شیوع اعتیاد به انواع مواد غیر قانونی(مخدر،
محرک و توهم زا) در افراد مبتال به COVID_19
 .030نرخ مرگ و میر ( )mortality rateناشی از  COVID_19در
معتادین به مواد مخدر
 .035تأثیر همهگیری  COVID_19بر کاهش مراجعه مصرف
کنندگان مواد مخدر به مراکز درمان و کاهش آسیب
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درمان مسمومیت و بیش

 .036اثربخشی مداخالت دارویی در
مصرفی مواد محرک
 .037طراحی راهکارهای ارتقای بیمه ای پوشش خدمات اعتیاد
و بررسی تاثیر حمایت بیمهای در ماندگاری در درمان
 .038ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در
مراکز درمانی کشور و بررسی میزان بکارگیری پروتکل درمان
با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی
 .039بررسی میزان اثربخشی و هزینه_ اثربخشی مداخالت
پیشگیری از بیش مصرفی و مرگ و میر ناشی از مواد
 .001میزان اثربخشی فعالیت های سازمان های مردم نهاد
حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای موادمخدر
و روانگردان در دو دهه گذشته
 .000بررسی ابعاد حمایت های اجتماعی در معتادان
بهبودیافته و خانواده های آسیب دیده
 .002بررسی اثربخشی فعالیت های جایگزین در پیشگیری از
اعتیاد
 .003ارزشیابی اثربخشی برنامههای پیشگیری از اعتیاد
بویژه والدین ،مربیان و دانش آموزان در مدارس متوسطه
دوم
 .000آینده پژوهی علل گرایش برخی از دختران و زنان به
موادمخدر و روانگردانها و ارائه راهکارهای پیشگیری
 .005میانگین هزینه درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
مراکز اقامتی موضوع ماده  05قانون م م م ( کمپ ،اجتماع
درمان مدار ،بستری)
 .006میانگین هزینه درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
مراکز اقامتی موضوع ماده  06قانون م م م ( غربالگری،
قرنطینه ،کمپ ،سرپناه)
 .007میانگین هزینه درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
مراکز سرپایی موضوع ماده  05قانون م م م ( MMTخصوصی،
دولتی)PHC ،
 .008میانگین هزینه درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
مراکز سرپایی موضوع ماده  06قانون م م م ( مراکز گذری،
مراکز سیار ،تیم های سیار)
 .009اثربخشی خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
مراکز اقامتی موضوع ماده  05قانون م م م ( کمپ ،اجتماع
درمان مدار ،بستری)
 .051اثربخشی خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
مراکز اقامتی موضوع ماده  06قانون م م م
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 .050اثربخشی خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
مراکز سرپایی موضوع ماده  05قانون م م م ( MMTخصوصی،
دولتی)PHC ،
 .052اثربخشی خدمات درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب در
مراکز سرپایی موضوع ماده  06قانون م م م ( مراکز گذری،
مراکز سیار ،تیم های سیار)
 .053استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان،
بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز
اقامتی موضوع ماده  05قانون م م م ( کمپ ،اجتماع
درمان مدار ،بستری)
 .050استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان،
بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز
اقامتی موضوع ماده  06قانون م م م ( غربالگری،
قرنطینه ،کمپ ،سرپناه)
 .055استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان،
بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز
سرپایی موضوع ماده  05قانون م م م ( MMTخصوصی،
دولتی)PHC ،
 .056استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان،
بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز
سرپایی موضوع ماده  06قانون م م م ( مراکز گذری،
مراکز سیار ،تیم های سیار)
 .057نظام پایش و ارزیابي خدمات درمان ،بازتوانی و
کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع
ماده  05قانون م م م ( کمپ ،اجتماع درمان مدار،
بستری)
 .058نظام پایش و ارزیابي خدمات درمان ،بازتوانی و
کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع
ماده  06قانون م م م ( غربالگری ،قرنطینه ،کمپ،
سرپناه)
 .059نظام پایش و ارزیابي خدمات درمان ،بازتوانی و
کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع
ماده  05قانون م م م ( MMTخصوصی ،دولتی)PHC ،
 .061نظام پایش و ارزیابي خدمات درمان ،بازتوانی و
کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع
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ماده  06قانون م م م ( مراکز گذری ،مراکز سیار ،تیم
های سیار)
 .060نقش عوامل روانشناختي در عود مجدد پس از فروكش یا
بهبودي اختالل مصرف مواد در ایران
 .062نقش عوامل اجتماعي در عود مجدد پس از فروكش یا
بهبودي اختالل مصرف مواد در ایران
 .063نقش عوامل اقتصادي در عود مجدد پس از فروكش یا
بهبودي اختالل مصرف مواد در ایران
 .060تعیین میزان (حجمی و ریالی) تولید ،توزیع ،عرضه و
مصرف قانونی متادن در ایران
 .065تعیین میزان (حجمی و ریالی) تولید ،توزیع ،عرضه و
مصرف غیرقانونی متادن در ایران
 .066تعیین میزان (حجمی و ریالی) نشت و قاچاق
غیرقانونی متادون در مبادی تولید ،توزیع ،عرضه و مصرف
در ایران
 .067شناخت علل و عوامل موثر بر نشت و قاچاق غیرقانونی
متادون در مبادی تولید ،توزیع ،عرضه و مصرف در ایران
 .068شناخت راهکارهای پیشگیری از نشت متادون در ایران
 .069تدوین سیاستهای پیشگیری از نشت متادون در ایران
 .071تعیین میزان (حجمی و ریالی) تولید ،توزیع ،عرضه و
مصرف قانونی بوپره نورفین در ایران
 .070تعیین میزان (حجمی و ریالی) تولید ،توزیع ،عرضه و
مصرف غیرقانونی بوپره نورفین در ایران
 .072شناخت علل سهم پایین داروی بوپره نورفین و
ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد از دیدگاه
درمانگران
 .073شناخت علل سهم پایین داروی بوپره نورفین و
ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد از دیدگاه
مبتالیان به اختالل مصرف مواد
 .070شناخت راهکارهای افزایش سهم داروی بوپره نورفین و
ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در ایران
 .075تدوین سیاستهای افزایش سهم داروی بوپره نورفین و
ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در ایران
 .076تعیین مصادیق تعارض منافع در درمان ،بازتوانی و
کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران
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 .077شناخت آسیب ناشی از تعارض منافع در درمان،
بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران
 .078شناخت راهکارهای پیشگیری از تعارض منافع در
درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در
ایران
 .079تدوین سیاست های پیشگیری از تعارض منافع در
درمان ،بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در
ایران

تهیه و تنظیم :دفتر تحقیقات و آموزش
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد
مخدر ریاست جمهوری  -سال 0011
---------------------------------------------------
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