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 بسمه تعالي
 

مصوب در شوراي اعالمي از سوي حوزه هاي مختلف دبيرخانه ستاد يت هاي پژوهشي واولعناوين 

به منظور بهره گيري از ظرفيت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله دكتري دانشجويان تحقيقات 

 ١٤٠٠سال  -انجام حمايت هاي مادي و معنوي  ودر عرصه كاهش عرضه و كاهش تقاضاي مواد مخدر 

 

 دكتري: هايرسالهگيري از ظرفيت عناوين مورد نظر با بهره

 بررسي تأثير اقدامات مرزي در جلوگيري از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها .١

 سازها در داخل كشور پيش و روانگردان مخدر، مواد قاچاق وضعيت پژوهي آينده .٢

 سازها پيش و هاروانگردان و مخدر مواد توزيع و عرضه با مقابله حوزه عملكرد كارآمدي افزايش ميزان بررسي .٣

 سازمانها تفكيك به
 و هاروانگردان مخدر، مواد توزيع و قاچاق به گرايش سياسي و اقتصادي اجتماعي، عوامل رواني، بررسي .٤

 داخلي و مرزي نواحي تفكيك به سازهاپيش
 كشور در كالن و خرد سطح در مخدر مواد با مبارزه غيرمستقيم و مستقيم هاي هزينه ميزان بررسي .٥
 هاروانگردان و مخدر مواد با مبارزه امر در )فايده هزينه /(  شده هزينه منابع اثربخشي بررسي .٦
 هاياستان از هريك در سازهاپيش و هاروانگردان مخدر، مواد با جانبه همه مبارزه راه نقشه تدوين و تهيه .٧

 كشور مبتني بر اسناد باال دستي
 كشور و راهكارهاي جلوگيري از آن در شاهدانه و خشخاش كشت افزايش بررسي علل .٨
عوامل  تعيين برآورد حجم پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها در سطح كشور و .٩

 مرتبط با آن

 اعتياد در مناطق حاشيه نشين تهراننقش كنوني سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از  .١٠

رويكرد تحليلي جلب مشاركت اجتماعي و فعال سازي سازمان هاي مردم نهاد و اجتماع محور در كنترل  .١١
 اعتياد

ارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامه هاي توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد حوزه كاهش تقاضا و توسعه  .١٢
 مشاركت هاي مردمي

فعاليت سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در كنترل و كاهش تقاضاي مواد مخدر ميزان اثربخشي  .١٣
 و روان گردان

وري آنان در محيط هاي كاري همسان و محيط هاي كاري غير نگاهي تطبيقي به رفتار بهبود يافتگان و بهره .١٤
 همسان (در كنار افراد عادي)

 ر محيط هاي كاري و اثر آن بر روي كارائي آن هاالگوهاي رضايتمندي شغلي بهبود يافتگان د .١٥



٢ 
 

نگاهي تطبيقي به انواع شغل مناسب براي بهبود يافتگان از لحاظ درجه سختي و پيچيدگي كار، كارفكري،  .١٦
 ساعات كاري

 مورد نظراستان در هاي كار و توليد مطالعه موردي ميزان موفقيت اجراي طرح پيشگيري از اعتياد در محيط .١٧
 ١٤٠٠در سال 

مطالعه موردي چرايي باال بودن تقاضاي مصرف مواد مخدر عليرغم آگاهي مصرف كنندگان از پيامدهاي آن  .١٨
 ١٤٠٠در سال  مورد نظراستان در 

 روستايي يا شهري هاي محله در  زنان و كودكان آگاهي سطح ارتقاي در پازك طرح  آمدي ميزان كار بررسي .١٩
 ١٤٠٠ سال در مورد نظراستان در 

 ١٤٠٠سال در مورد نظراستان در   )٠٩٦٢٨مشاوره اعتياد ( ملي ردي ميزان اثربخشي خطمطالعه مو .٢٠

 آگاهي سطح ارتقاء در  همراه تلفن  كاربردي هاي برنامه و  ز فضاي مجازيا استفاده مطالعه موردي كارآمدي .٢١
 ١٤٠٠سال  در مورد نظراستان در   اوليه  پيشگيري دانش و

 ١٤٠٠ سال در مورد نظراستان در  اوليه پيشگيري بر  مرتبط با نشاط اجتماعيطرح هاي ميزان تاثير مطالعه  .٢٢

 غير هايگاهسكونت(  اي حاشيه محالت در پيشگيري هاي طرح موردي ميزان موفقيت اجراي مطالعه .٢٣
 ١٤٠٠ سال در مورد نظراستان در  )رسمي

در سال استان مورد نظر انشجويان دانشگاه دثربخشي و كارآمدي روشهاي فعلي پيشگيري در مطالعه موردي ا .٢٤
١٤٠٠ 

استان چالشهاي استفاده از فضاي مجازي در پيشگيري اعتياد در ميان دانشجويان دانشگاه ميزان  بررسي .٢٥
 ١٤٠٠در سال مورد نظر 

 در موادمخدر مصرف پيامدهايي از آنان تقاضاي مصرف مواد در ميان دانشجويان عليرغم آگاهيچرايي وجود  .٢٦
 ١٤٠٠حصيليت سال

عوامل  ويژه به نوجوانان، در اعتياد و مواد مصرف بروز براي آميز مخاطره و كننده محافظت مطالعه عوامل .٢٧
در سال  مورد نظربومي در استان  متغيرهاي ساير و فرهنگي و ديني باورهاي و مدرسه و خانواده با مرتبط
١٤٠٠ 

اجتماعي و ...) در استان  سرمايه نابرابري، غيررسمي، اسكان فقر،( اعتياد  اجتماعي هاي كننده تعيين رصد .٢٨
 ١٤٠٠در سال  مورد نظر

اعتياد در  و مواد مصرف براي زا آسيب هاي مكانيسم بررسي و خطر پر هاي جماعت اجتماعي مطالعات .٢٩
 ١٤٠٠در سال  مورد نظر استان

 ١٤٠٠در سال مورد نظر نشين در استان  حاشيه مناطق در ساكن و خطر پر زنان در اعتياد عوامل بر مطالعه .٣٠

 ١٤٠٠در سال مورد نظر  صنعتي در استان هاي محيط خطرزاي عوامل شناسايي مطالعه موردي .٣١

 ١٤٠٠در سال  مورد نظرمحرك در استان  مواد و افيوني مواد به اعتياد ژنتيكي ميزان اثر عوامل بررسي .٣٢

 ١٤٠٠در سال مورد نظر متأهل در استان  افراد در مواد مصرف مستعدكننده عوامل و شرايط كيفي مطالعه .٣٣

 ١٤٠٠در سال  مورد نظرجوانان در استان  مختلف گروههاي در آوري تاب وضعيت مطالعه موردي .٣٤



٣ 
 

در سال مورد نظر جايگزين در پيشگيري از مصرف مواد مخدر در استان  فعاليتهاي ميزان اثربخشي بررسي .٣٥
١٤٠٠ 

اعتياد در دستگاههاي همكار با ستاد  از پيشگيري براي ها زمانسا انساني نيروي كنوني مطالعه وضعيت .٣٦
 ١٤٠٠در سال  مورد نظرمبارزه با مواد مخدر در استان 

 ١٤٠٠در سال  مورد نظراعتياد در استان  از پيشگيري امر در عمومي سازي آگاه براي موثر هاي راه بررسي .٣٧

بر  آن تاثير و مخدر مواد فرهنگ) مصرف سنت،( اجتماعي هنجارهاي و انگ ميزان شناختي جامعه مطالعه .٣٨
 ١٤٠٠در سال مورد نظر  در استان )ايراني اقوام فرهنگ خرده :مطالعه مورد( مخدر مواد مصرف شروع

 ١٤٠٠در سال  مورد نظردولتي در استان  دانشگاههاي در اعتياد از پيشگيري برنامه هاي اثربخشي ارزشيابي .٣٩

 زنداني) در استان معتادان فروشها، تن تزريقي،( معتادان خطر پر هاي گروه زيستي رفتاري هايپيمايش .٤٠
 ١٤٠٠در سال مورد نظر 

 ١٤٠٠در سال مورد نظر  جامعه در استان در اعتياد افزايش بر موثر اجتماعي هاي مولفه بررسي .٤١

پيشگيري  راهكارهاي ارائه و روانگردانها و مخدر مواد به زنان و دختران از برخي گرايش علل آينده پژوهي .٤٢
 ١٤٠٠در سال مورد نظردر استان 

 آينده سال ٥ مدت طي بوپرنورفين به متادون مصرف) تغيير( شيفت  هاي روش .٤٣

 مخدر مواد مصرف به ميل كاهش بر دارويي گياهان تاثير .٤٤

 نوروبيولوژي،  پزشكي، هاي رويكرد از تلفيقي استفاده( وجهي چند آسيب كاهش و درمان مراكز ايجاد امكان .٤٥
 مخدر مواد به معتادان عميق درمان منظور به...)  و روانشناختي دارويي، گياهان

 ١٩_COVID گيريهمه شرايط اعتياد در آسيب كاهش و درمان خدمات ارايه بهبود عملي راهكارهاي .٤٦

 ١٩_COVID به آنها ابتالي كاهش يا افزايش در مخدر مواد كنندگان مصرف زندگي سبك نقش .٤٧

 كشور هاي بيمارستان اورژانس معتادان اورژانس مشكالت اطالعات ثبت نظام طراحي .٤٨

 زنان ها،خانمانبي شامل معتادان خاص هاي گروه براي اجتماعي هايحمايت و درمان مداخالت طراحي .٤٩
 آنها اثربخشي بررسي و زندانيان و نوجوانان خياباني،

 در ماندگاري در ايبيمه حمايت تاثير بررسي و اعتياد خدمات پوشش اي بيمه ارتقاي راهكارهاي طراحي .٥٠
 درمان

 اوليه بهداشتي مراقبت هاي نظام در اعتياد درمان و پيشگيري ادغام برنامه كارآيي و اثربخشي ارزشيابي .٥١

 آسيب كاهش و اعتياد درمان خدمات ارزشيابي و پايش نظام طراحي .٥٢

 كشور در آسيب كاهش و درماني مداخالت شده تمام قيمت بررسي .٥٣

 بررسي تاثير پيشگيري كيفرمدار مجازات اعدام در جرايم قانون مبارزه با مواد مخدر .٥٤

 ساله ٣٥تا  ١٧بررسي تاثير پيشگيري وضعي از جرايم مواد مخدري در عدم ارتكاب جرم مرتبط در جوانان  .٥٥
تناسب جرم با  ارائه الگوي جايگزين موثر در مقابل مجازات اعدام در جرايم مواد مخدري مبتني بر قاعده .٥٦

 مجازات



٤ 
 

مطالعه تطبيقي مجازات هاي قانون مبارزه با مواد مخدر با ساير كشورهاي جهان (با اولويت انگلستان، ايتاليا،  .٥٧
 فرانسه، مكزيك و امريكا)

 بررسي عملكرد سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در افزايش سرمايه اجتماعي در دو دهه اخير .٥٨

 اي اجتماعي موثر بر افزايش اعتياد در جامعههتعيين مولفه .٥٩

 بررسي ابعاد حمايت هاي اجتماعي در معتادان بهبوديافته و خانواده هاي آسيب ديده .٦٠

 طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و روانگردان .٦١

 تقاضاي مواد مخدر و روان گردان در ايرانراه كارهاي افزايش سرمايه اجتماعي در حوزه كنترل و كاهش  .٦٢

ميزان اثربخشي فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در كنترل و كاهش تقاضاي موادمخدر و  .٦٣
 .روانگردان در دو دهه گذشته

 بررسي تجارب نوين و موفق پيشگيري اوليه از اعتياد در كشورهاي توسعه يافته .٦٤

 ١٤٠٠مطالعه كيفي شرايط و عوامل مستعد كننده بروز و شيوع مصرف موادمخدر در شاغلين كشور در سال  .٦٥
 ١٤٠٠الگوي آموزشي پيشگيري از اعتياد در محيط هاي كاري با تأكيد بر مشاغل سخت كل كشور در سال  .٦٦

 درمان، كاهش آسيب و تقاضااصول كلي برنامه جامع پيشگيري، در زمينه  بررسي تجربه هاي موفق در اروپاي غربي .٦٧

قانون م م م ( كمپ، اجتماع  ١٥فايده خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده -هزينه .٦٨
 درمان مدار، بستري)

 قانون م م م ١٦فايده خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده -هزينه .٦٩
خصوصي،  MMTقانون م م م ( ١٥ن، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده فايده خدمات درما-هزينه .٧٠

 )PHCدولتي، 

قانون م م م ( مراكز گذري،  ١٦فايده خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده -هزينه .٧١
 مراكز سيار، تيم هاي سيار)

قانون م م  ١٥هش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده نظام پرداخت خدمات درمان، بازتواني و كا .٧٢
 م ( كمپ، اجتماع درمان مدار، بستري)

قانون م م  ١٦نظام پرداخت خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده  .٧٣
 م ( غربالگري، قرنطينه، كمپ، سرپناه) 

قانون م  ١٥خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده نظام پرداخت  .٧٤
 )PHCخصوصي، دولتي،  MMTم م (

قانون م  ١٦نظام پرداخت خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده  .٧٥
 سيار)م م ( مراكز گذري، مراكز سيار، تيم هاي 

 تدوين برنامه جامع حمايت ورزشي در درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در ايران .٧٦
 تدوين برنامه جامع حمايت تغذيه اي در درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در ايران .٧٧

مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده نظام ارزشيابي و رتبه بندي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف  .٧٨
 قانون م م م ( كمپ، اجتماع درمان مدار، بستري) ١٥



٥ 
 

نظام ارزشيابي و رتبه بندي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده  .٧٩
 قانون م م م ( غربالگري، قرنطينه، كمپ، سرپناه)  ١٦

ندي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده نظام ارزشيابي و رتبه ب .٨٠
 )PHCخصوصي، دولتي،  MMTقانون م م م ( ١٥

نظام ارزشيابي و رتبه بندي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده  .٨١
 اكز سيار، تيم هاي سيار)قانون م م م ( مراكز گذري، مر ١٦

 

 كارشناسي ارشد: هايپايان نامهعناوين مورد نظر با بهره گيري از ظرفيت 

 آن سازي بهينه راهكارهاي و مخدر مواد با مبارزه حوزه هاينيرو به الكشفحق پرداخت بخشي اثر .٨٢

 سازها پيش و روانگردان مخدر، مواد قاچاق از جلوگيري در مرزي اقدامات تأثير بررسي .٨٣
 كالن در داخل كشور و خرد سطح در مواد تجارت سود و مالي گردش ميزان و حجم بررسي .٨٤
 عرضه مواد كاهش حوزه در ستاد عضو هايدستگاه مخدر مواد با مبارزه ساختار هايضعف و خألها بررسي .٨٥
 سازهاپيش و روانگردان مخدر، مواد كشف در غيرمصوب و مصوب هاي بازرسي و ايست عملكرد بررسي .٨٦
هاي شبكه تفكيك به كشور، در سازها پيش و هاروانگردان مخدر، مواد انتقال مسيرهاي و هاشيوه بررسي .٨٧

 اي مقابله اقدامات و كارهاراه بخشي اثر نقل و و حمل
 كشور در/به/از سازهاپيش و هاروانگردان مخدر، مواد قاچاق در بيگانه اتباع نقش بررسي .٨٨
 مواد مخدر ردياب موجود پيشرفته ها و تجهيزاتدستگاه موفقيت ميزان ارزيابي .٨٩
 سازهاپيش و هاروانگردان مخدر، مواد كشف جهت در پستي هاي محموله كنترل هايروش و هاشيوه بررسي .٩٠
 هاروانگردان و مخدر مواد با مبارزه عرصه در يافته تخصيص انساني منابع كيفيت .٩١
 نوين هاي فناوري از استفاده با ها زندان داخل به مخدر مواد ورود با مقابله هاي شيوه بررسي .٩٢
و  باندها انهدام و شناسايي در آنان هايظرفيت از استفاده و مردمي اطالعات و اخبار نقش بررسي .٩٣

 مخدر مواد قاچاق هايسرشبكه
ارتقاء كارائي  روانگردان و راهكارهاي و مخدر مواد هاي محموله كشف در بازرسي هايبررسي عملكرد ايستگاه .٩٤

 هاآن
مرزها و راهكارهاي  سوي آن در كشورمان اتباع از روانگردان و مخدر مواد كشف افزايش يابي علت و بررسي .٩٥

 مقابله با آن

 نياز سنجي آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان گردان .٩٦
 تاكيد بر نقش سازمان هاي مردم نهادتجارب موفق جهاني در حوزه حمايت هاي اجتماعي با  .٩٧

نقش كارآفريني و  اشتغال در جلو گيري از عود مجدد، خانواده پذيري و جامعه پذيري بهبود يافتگان در  .٩٨
 كارگاه هاي اشتغال مورد حمايت ستاد مبارزه با مواد مخدر
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ن و خانواده هاي اسيب چگونگي ترغيب كارفرمايان به كارآفريني اجتماعي در حوزه بكارگيري بهبود يافتگا .٩٩
 ديده از اعتياد

تجارب موفق جهاني در خصوص مشاركت هاي اجتماعي در حوزه صيانت از آسيب ديدگان اعتياد با تاكيد  .١٠٠
 بر نقش سازمان هاي مردم نهاد و طراحي مدل پيشنهادي ارائه خدمات صيانت در كشور

يجاد نشاط و دوري از آسيبهاي اجتماعي مطالعه موردي ميزان موفقيت طرح خانه هاي ورزش روستايي در ا .١٠١
 ١٤٠٠در سال در استان مورد نظر  در روستاهاي شهرستان

در  خيز آسيب و خطر پر مناطق اولويت با كودك مهدهاي در سازي مصون طرح تاثير مطالعه موردي .١٠٢
 ١٤٠٠ سال زماني مقطع در استان مورد نظر

 آموزش به نسبت خصوصي بخش و صنعتي هاي محيط در كارفرمايان مشاركت پايينداليل  موردي مطالعه .١٠٣
 ١٤٠٠در سال  در استان مورد نظرپيشگيرانه  هاي

 ١٤٠٠ سال در در استان مورد نظر شهري هاي محيط در  اثر بخشي طرح هاي اجتماع محورميزان  بررسي .١٠٤

 سال در در استان مورد نظر روستايي  هاي محيط در محور اجتماع هاي طرح  اثر بخشيميزان  بررسي .١٠٥
١٤٠٠ 

هاي خود مراقبتي در پيشگيري از اعتياد  دانش ميزان اثربخشي طرح توانمندسازي و آموزش مهارت بررسي .١٠٦
 ١٤٠٠در سال  در استان مورد نظرآموزان دوره ابتدايي 

ميزان اثربخشي كارآمدي طرح توانمندسازي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره اول و دوم  بررسي .١٠٧
 ١٤٠٠در سال استان مورد نظر درمتوسطه 

ميزان كارآمدي طرح مديريت مورد در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان در معرض خطر و آسيب  بررسي .١٠٨
 ١٤٠٠در سال در استان مورد نظرديده دوره ابتدايي 

ميزان موفقيت و كارآمدي طرح مديريت مورد در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان در معرض خطر  بررسي .١٠٩
 ١٤٠٠در سال  در استان مورد نظريب ديده دوره متوسطه اول و دوم و آس

در استان مطالعه ميزان موفقيت طرح ياريگران زندگي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره ابتدايي  .١١٠
 ١٤٠٠ مورد نظر

ميزان موفقيت طرح ياريگران زندگي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم  بررسي .١١١
 ١٤٠٠درسال  در استان مورد نظر

مطالعه ميزان كارآمدي محتواي آموزشي فضاي مجازي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره ابتدايي  .١١٢
 ١٤٠٠در سال  در استان مورد نظر

مدي محتواي آموزشي فضاي مجازي در پيشگيري از اعتياد  دانش آموزان دوره متوسطه مطالعه ميزان كارآ .١١٣
 ١٤٠٠در سال  در استان مورد نظراول و دوم 

مطالعه موردي اثر برگزاري جشنواره استاني نوجوانان سالم  در پيشگيري از اعتياد  دانش آموزان دوره  .١١٤
 ١٤٠٠در سال  در استان مورد نظرابتدايي 
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ردي اثر برگزاري جشنواره استاني نوجوانان سالم  در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره مطالعه مو .١١٥
 ١٤٠٠در سال  در استان مورد نظرمتوسطه اول و دوم 

 مورد نظرها در استان  روانگردان و مخدر مواد مصرف كنترل در زدايي جرم يا انگاري جرم تاثير مطالعه .١١٦
 ١٤٠٠در سال 

آن در استان  بازدارندگي اثر و ها روانگردان و مخدر مواد جرايم قبال در اجتماعي واكنش مطالعه موردي .١١٧
 ١٤٠٠در سال  مورد نظر

 ١٤٠٠معتادان در استان ... در سال  مختلف گروههاي در اعتياد آگهي پيش و سير مطالعه موردي .١١٨

در سال  مورد نظردر استان )استيگما تاثير( شغلي و اجتماعي عوارض بروز و اعتياد تشديد بر موثر عوامل .١١٩
١٤٠٠ 

در  مورد نظرمعتاد در استان  والدين داراي فرزندان پذيري آسيب عوامل و زندگي ميزان اثر شرايط بررسي .١٢٠
 ١٤٠٠سال 

 ١٤٠٠در سال  مورد نظراعتياد در استان  به ابتالي و زندگي زاي استرس وقايع بين ميزان ارتباط بررسي .١٢١

در  آنها تأثير و )ريتالين ترامادول، مانند( مصرف سوء قابل داروهاي مصرف و دسترسي مطالعه موردي .١٢٢
 ١٤٠٠مواد در استان ... در سال  ساير به اعتياد و مصرف بروز يا و پيشگيري

مورد تحصيل در استان  چرخه از خارج كودكان و آموزان دانش زندگي مهارتهاي وضعيت مطالعه موردي .١٢٣
 ١٤٠٠در سال نظر 

در سال  مورد نظراعتياد در استان  از پيشگيري در فرزندپروري مهارتهاي آموزش اثربخشي مطالعه موردي .١٢٤
١٤٠٠ 

در سال  مورد نظرخانواده در استان  تقويت هاي برنامه اثربخشي بررسي و سازي بومي مطالعه موردي .١٢٥
١٤٠٠ 

در سال  مورد نظرمحور در استان  اجتماع پيشگيري خدمات فايده هزينه و اثربخشي ميزان هزينه بررسي .١٢٦
١٤٠٠ 

پيش  و روانگردان مخدر، مواد توزيع و قاچاق به گرايش سياسي و اقتصادي اجتماعي رواني عوامل بررسي .١٢٧
 ١٤٠٠در سال  مورد نظرداخلي در استان  و مرزي نواحي تفكيك به سازها

و دانش  مربيان والدين، ويژه( دوم متوسطه مدارس در اعتياد از پيشگيري برنامه هاي اثربخشي ارزشيابي .١٢٨
 ١٤٠٠در سال  مورد نظر آموزان در استان

مردمي ( كشور عمومي جمعيت فعال مشاركت و حمايت يابي حساس سازي، كارآمد و موثر روشهاي بررسي .١٢٩
 ١٤٠٠در سال  مورد نظر اعتياد در استان از اوليه پيشگيري در  )شدن

كاري در استان  و روستايي شهري، محيطهاي در اعتياد از پيشگيري اجتماع محور طرحهاي آسيب شناسي .١٣٠
 ١٤٠٠در سال  مورد نظر

روانگردان در  و مخدر مواد مصرف الگوي تغيير در اقتصادي و اجتماعي ، روانشناختي عوامل نقش بررسي .١٣١
 ١٤٠٠در سال  مورد نظراستان 
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 نگهداري، مراكز و...)   و DIC، TC، Shelter متادون، با نگهدارنده درمان مراكز شامل( ١٥ مادة مراكز ساخت تيپ .١٣٢
 قانون ١٦ مادة آسيب كاهش و درمان

 ١٩_COVID به مبتال افراد در) زا توهم و محرك مخدر،(قانوني غير مواد انواع به اعتياد شيوع ميزان .١٣٣

 مخدر مواد به معتادين در ١٩_COVID از ناشي) mortality rate( مير و مرگ نرخ .١٣٤

 كاهش و درمان مراكز به مخدر مواد كنندگان مصرف مراجعه كاهش بر ١٩_COVID گيريهمه تأثير .١٣٥
 آسيب

 اثربخشي مداخالت دارويي در درمان مسموميت و بيش مصرفي مواد محرك .١٣٦

 در ماندگاري در ايبيمه حمايت تاثير بررسي و اعتياد خدمات پوشش اي بيمه ارتقاي راهكارهاي طراحي .١٣٧
 درمان

 پروتكل بكارگيري ميزان بررسي و كشور درماني مراكز در متادون با نگهدارنده درمان برنامه ارزشيابي .١٣٨
 درماني مراكز در بهداشت وزارت متادون با درمان

 مواد از ناشي مير و مرگ و مصرفي بيش از پيشگيري مداخالت اثربخشي _هزينه و اثربخشي ميزان بررسي .١٣٩

اعتياد در كنترل و كاهش تقاضاي موادمخدر و ميزان اثربخشي فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با  .١٤٠
 روانگردان در دو دهه گذشته

 بررسي ابعاد حمايت هاي اجتماعي در معتادان بهبوديافته و خانواده هاي آسيب ديده .١٤١

 بررسي اثربخشي فعاليت هاي جايگزين در پيشگيري از اعتياد .١٤٢

 مربيان و دانش آموزان در مدارس متوسطه دوم هاي پيشگيري از اعتياد بويژه والدين،ارزشيابي اثربخشي برنامه .١٤٣

 آينده پژوهي علل گرايش برخي از دختران و زنان به موادمخدر و روانگردانها و ارائه راهكارهاي پيشگيري .١٤٤

قانون م م م ( كمپ، اجتماع درمان  ١٥ميانگين هزينه درمان، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده  .١٤٥
 مدار، بستري)

قانون م م م ( غربالگري، قرنطينه،  ١٦يانگين هزينه درمان، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده م .١٤٦
 كمپ، سرپناه) 

خصوصي،  MMTقانون م م م ( ١٥ميانگين هزينه درمان، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده  .١٤٧
 )PHCدولتي، 

قانون م م م ( مراكز گذري، مراكز  ١٦و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده ميانگين هزينه درمان، بازتواني  .١٤٨
 سيار، تيم هاي سيار)

قانون م م م ( كمپ، اجتماع درمان  ١٥اثربخشي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز اقامتي موضوع ماده  .١٤٩
 مدار، بستري)

 قانون م م م ١٦مراكز اقامتي موضوع ماده اثربخشي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب در  .١٥٠
خصوصي،  MMTقانون م م م ( ١٥اثربخشي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده  .١٥١

 )PHCدولتي، 

قانون م م م ( مراكز گذري،  ١٦اثربخشي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب در مراكز سرپايي موضوع ماده  .١٥٢
 تيم هاي سيار) مراكز سيار،
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استانداردهاي مراكز ارايه دهنده خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز اقامتي  .١٥٣
 قانون م م م ( كمپ، اجتماع درمان مدار، بستري) ١٥موضوع ماده 

استانداردهاي مراكز ارايه دهنده خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز اقامتي  .١٥٤
 قانون م م م ( غربالگري، قرنطينه، كمپ، سرپناه)  ١٦موضوع ماده 

 استانداردهاي مراكز ارايه دهنده خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز سرپايي .١٥٥
 )PHCخصوصي، دولتي،  MMTقانون م م م ( ١٥موضوع ماده 

استانداردهاي مراكز ارايه دهنده خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز سرپايي  .١٥٦
 قانون م م م ( مراكز گذري، مراكز سيار، تيم هاي سيار) ١٦موضوع ماده 

و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده  نظام پايش و ارزيابي خدمات درمان، بازتواني .١٥٧
 قانون م م م ( كمپ، اجتماع درمان مدار، بستري) ١٥

نظام پايش و ارزيابي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز اقامتي موضوع ماده  .١٥٨
 قانون م م م ( غربالگري، قرنطينه، كمپ، سرپناه)  ١٦

م پايش و ارزيابي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده نظا .١٥٩
 )PHCخصوصي، دولتي،  MMTقانون م م م ( ١٥

نظام پايش و ارزيابي خدمات درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در مراكز سرپايي موضوع ماده  .١٦٠
 ذري، مراكز سيار، تيم هاي سيار)قانون م م م ( مراكز گ ١٦

 نقش عوامل روانشناختي در عود مجدد پس از فروكش يا بهبودي اختالل مصرف مواد در ايران  .١٦١

 نقش عوامل اجتماعي در عود مجدد پس از فروكش يا بهبودي اختالل مصرف مواد در ايران  .١٦٢
 مواد در ايراننقش عوامل اقتصادي در عود مجدد پس از فروكش يا بهبودي اختالل مصرف  .١٦٣
 تعيين ميزان (حجمي و ريالي) توليد، توزيع، عرضه و مصرف قانوني متادن در ايران .١٦٤

 تعيين ميزان (حجمي و ريالي) توليد، توزيع، عرضه و مصرف غيرقانوني متادن در ايران .١٦٥
 ف در ايرانتعيين ميزان (حجمي و ريالي) نشت و قاچاق غيرقانوني متادون در مبادي توليد، توزيع، عرضه و مصر .١٦٦
 شناخت علل و عوامل موثر بر نشت و قاچاق غيرقانوني متادون در مبادي توليد، توزيع، عرضه و مصرف در ايران .١٦٧
 شناخت راهكارهاي پيشگيري از نشت متادون در ايران .١٦٨
 تدوين سياستهاي پيشگيري از نشت متادون در ايران .١٦٩
 قانوني بوپره نورفين در ايرانتعيين ميزان (حجمي و ريالي) توليد، توزيع، عرضه و مصرف  .١٧٠

 تعيين ميزان (حجمي و ريالي) توليد، توزيع، عرضه و مصرف غيرقانوني بوپره نورفين در ايران .١٧١
 شناخت علل سهم پايين داروي بوپره نورفين و تركيبات آن در درمان اختالل مصرف مواد از ديدگاه درمانگران .١٧٢
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يبات آن در درمان اختالل مصرف مواد از ديدگاه مبتاليان به شناخت علل سهم پايين داروي بوپره نورفين و ترك .١٧٣
 اختالل مصرف مواد

 شناخت راهكارهاي افزايش سهم داروي بوپره نورفين و تركيبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در ايران .١٧٤
 رانتدوين سياستهاي افزايش سهم داروي بوپره نورفين و تركيبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در اي .١٧٥
 تعيين مصاديق تعارض منافع در درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در ايران .١٧٦
 شناخت آسيب ناشي از تعارض منافع در درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در ايران .١٧٧
 مواد در ايرانشناخت راهكارهاي پيشگيري از تعارض منافع در درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف  .١٧٨
 تدوين سياست هاي پيشگيري از تعارض منافع در درمان، بازتواني و كاهش آسيب اختالل مصرف مواد در ايران .١٧٩
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