«  232عنوان اولويتهاي پژوهشي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر»
براي انتخاب موضوعات پاياننامههاي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد  -دكترا)

داشجويان و اساتيد محترم:
در راستاي بند دهم سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر ،ابالغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله
العالي) در مورخ  85/7/10مبني بر «توسعه مطالعات و پژوهشهاي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي در امر مبارزه با
مواد مخدر و روانگردان و پيشگيري و درمان معتادن با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت علمي و
تخصصي كشور» بدينوسيله عناوين اولويت هاي پژوهشي حوزههاي مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم
ميشود .انتظار ميرود كليه مراكز علمي و دانشگاهي با بهرهگيري از ظرفيتهاي معنوي و مادي و همچنين
ترغيب دانشجويان محترم كارشناسي ارشد و دكتري رشتههاي مختلف به منظور انتخاب يكي از اولويتهاي
پژوهشي به عنوان پايان نامه ،مبادرت ورزيده تا بدين ترتيب شاهد سهيم شدن نخبگان ،در علمي شدن امر مبارزه
با مواد مخدر و روانگردانها در عرصههاي سخت افزاري و نرم افزاري باشيم .فرصت را مغتنم شمرده آمادگي
دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر را براي هرگونه همكاري و تعامل اعالم ميدارد( .آدرس :
تهران بزرگراه اشرفي اصفهاني  ،باالتر از ميدان پونك ،بعداز خيابان بيست و يكم پالك  ،20ساختمان ستاد مبارزه
با مواد مخدر – طبقه دوم دفتر تحقيقات و آموزش) .

 -1اولويتهاي پژوهش براي شناخت وضعيت اعتياد كشور (شيوع ،روند ،شدت)
 -1آینده پژوهی برای پیش بینی آینده وضعیت مصرف مواد و اعتیاد در کشور ،از جمله استفاده از مدل سازی
 -2مطالعه بر وضعیت اعتیاد در زنان (روند و عوامل)
 -3بررسی شیوع مصرف مواد و اختالالت مصرف مواد در دانشجویان
 -4تستهای آزمایشگاهی برای آنالیز شیمیایی مواد
 -5بررسی وضعیت شیوع مصرف مواد در گروهها و اجتماعات خاص (زندان ،محیطهای کار خاص)
 -6بررسی وضعیت مصرف مواد استنشاقی در کودکان کار و خیابانی

 -7ارزيابي سريع مصرف مواد در سطح استان (. )RSA
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بررسي ميزان بروز مصرف مواد در سطح استان.

 -9بررسي وضعيت شيوع مصرف مواد در سربازان پادگانهاي سطح استان.

 -2اولويتهاي پژوهش براي شناخت عوامل مؤثر بر بروز اعتياد
 -10بررسی عوامل محافظت کننده و مخاطره آمیز برای بروز مصرف مواد و اعتیاد در نوجوانان ،به ویژه عوامل
مرتبط با خانواده و مدرسه  ،باورهای دینی و فرهنگی و سایر متغیرهای بومی
 -11مطالعات اجتماعی جماعت های پر خطر و بررسی مکانیسمهای آسیب زا برای مصرف مواد و اعتیاد
 -12رصد تعیین کننده های اجتماعی اعتیاد (اسکان غیررسمی ،نابرابری ،سرمایه اجتماعی)... ،
 -13شناسایی عوامل خطرزای محیطهای کار
 -14بررسی آگاهی (به ویژه میزان درک خطر) گروههای مختلف هدف در مورد مواد (به ویژه مواد جدید مانند
مواد محرک و )...
 -15بررسی شرایط زندگی و عوامل آسیب پذیری فرزندان دارای والدین معتاد
 -16شناخت میزان انگ و هنجار مصرف مواد در مناطق جغرافیایی و گروههای مختلف جامعه و تأثیر آن بر شروع
مصرف مواد
 -17بررسی عوامل ژنتیکی اعتیاد به مواد افیونی و مواد محرک
 -18بررسی سرایت پذیری مصرف مواد
 -19بررسی ارتباط بین وقایع استرس زای زندگی و ابتالی به اعتیاد
 -20مطالعه کیفی شرایط و عوامل مستعدکننده مصرف مواد در افراد متأهل
 -21عوامل اعتیاد در جانبازان
 -22بررسی عوامل موثر بر مصرف مواد و تغییرات مصرف مواد در زندان
 -23بررسی میزان دسترسی و مصرف داروهای قابل سوء مصرف (مانند ترامادول ،ریتالین) و تأثیر آنها در
پیشگیری و یا بروز مصرف و اعتیاد به سایر مواد
 -24بررسی وضعیت مهارتهای زندگی دانش آموزان و کودکان خارج از چرخه تحصیل
 -25بررسی میزان دانش و نگرش دانشآموزان مقاطع سوم راهنمایی ،دبیرستان و هنرستان در خصوص مواد
مخدر و محرکها

 -26بررسي علل دسترسي آسان به مواد مخدر و روانگردانها و توزيع آن در سطح استان.
 -27بررسي شناخت علل و عوامل موثر در گرايش به مصرف مواد ،خريد و فروش  ،قاچاق از زندانيان جديدالورود به
زندانهاي استان (در يك بازه زماني ) .
 -3اولويتهاي شناخت عوامل مرتبط با پيشرفت اعتياد ،رفتارهاي پرخطر همراه و بروز عوارض
 -28بررسی کیفی فرایند عود مصرف مواد در معتادان
 -29بررسی سیر و پیش آگهی اعتیاد در گروههای مختلف معتادان
 -30بررسی ارتباط مصرف مواد و وقوع تصادفات و سوانح در کشور
 -31بررسی عوامل مؤثر بر مصرف تزریقی مواد
 -32بررسی میزان و علت مرگ و میر معتادان به تفکیک الگوهای مختلف اعتیاد

 -33بررسی تأثیر فارماکولوژیک مواد در رانندگی و تصادفات
 -34پیمایش های رفتاری-زیستی گروه های پرخطر معتادان (تزریقی ،تن فروش ها ،معتادان زندانی) ...
 -35بررسی شیوع عفونت ایدز ،هپاتیت سی و بی و بیماریهای مقاربتی در معتادان و عوامل مرتبط با آن و توزیع
جغرافیایی
 -36طراحی نظام ثبت اطالعات مشکالت اورژانس معتادان از اورژانس بیمارستانهای کشور
 -37بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد به چند ماده
 -38بررسی عوامل مؤثر بر تشدید اعتیاد و بروز عوارض اجتماعی و شغلی (تأثیر استیگما)
 -39بررسی وضعیت بروز خشونت و عوامل مؤثر بر آن در معتادان
 -40بررسی دینامیک خانواده و بروز مشکالت خانوادگی پس از اعتیاد
 -41بررسی نقش اختالالت همراه روانپزشکی در پیشرفت اعتیاد
 -42بررسی ارتباط میان اعتیاد و ارتکاب جرم
 -43بررسی میزان وقوع مسمومیت ،عوامل مرتبط ،و عوارض حاصله در معتادان کشور
 -44بررسی عوارض دهانی و دندانی مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن
 -45بررسی سایر عوارض جسمی (گوارشی ،سرطان مثانه )... ،مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن
 -46بررسی نقش اعتیاد در دینامیک مشکالت اجتماعی کشور
 -47بررسی میزان ناتوان کنندگی اعتیاد (ازکارافتادگی ،ناتوانی جنسی)... ،
 -48بررسی وضعیت استفاده از کاندوم و عوامل مؤثر بر آن در گروههای مختلف معتادان
 -49بررسی کارکرد دسترسی به داروهای قابل سوء مصرف در کاهش زیان

 -50بررسي سبب شناسي مصرف مواد در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبيرستان.
 -4اولويتهاي پژوهش در مداخالت مؤثـر پيشـگيري
 -51بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور
 -52بررسی راههای موثر برای آگاهسازی عمومی در امر پیشگیری از اعتیاد
 -53طراحی و بررسی اثربخشی برنامه های موثر بر توانمندسازی و ظرفیت افزایی سازمانهای مردم نهاد
 -54بومی سازی و بررسی اثربخشی برنامه های تقویت خانواده
 -55بررسی راههای مؤثر آموزشی بر تغییر آگاهی و نگرش (درک خطر) نوجوانان و جوانان
 -56طراحی و اجرای آزمایشی برنامه های پیشگیرانه برای همسران معتادان
 -57مرور سیستماتیک مطالعات پیشگیرانه در کشور
 -58بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی با مدلهای مختلف ،آموزشگران و مکانهای مختلف در
پیشگیری از اعتیاد
 -59طراحی و بررسی اثربخشی برنامه یاری کارکنان در محیطهای کار

 -60تدوین راهنمای استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در پیشگیری از اعتیاد
 -61طراحی و اجرای آزمایشی برنامه های پیشگیرانه برای فرزندان معتادان
 -62طراحی و اجرای آزمایشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در زندانها
 -63تدوین بسته آموزشی پزشکان و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی در امر پیشگیری از اعتیاد
 -64کاربردی کردن مطالعات علوم پایه زیستی مانند زیرساختهای زیستی تاب آوری ،نقشه های ژنتیکی افراد
مستعد ،و ایمنی سازی در جهت پیشگیری از اعتیاد
 -65طراحی روشهای تشخیص زودرس استعداد ابتال به اعتیاد بر مبنای علوم و فناوری های شناختی
 -66طراحی و تدوین برنامههای پیشگیرانه در زنان سنین باروری با تاکید به مادران باردار
 -67طراحی برنامههای پیشگیری برای حرف پزشکی (به عنوان یک حرفه در معرض خطر)
 -68بررسی میزان تاثیرگذاری همایشها و نمایشگاههای آموزش پیشگیری از اعتیاد در محیطهای خانواده،
مدارس ،مراکز آموزشی ،محیطهای کاری همزمان با اجرا و  6ماه پس از اجرای برنامه
 -69بررسی نقش نهادهای دینی -فرهنگی و مبلغان دینی در پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر
در جمعیت هدف

 -70مطالعه و تدوين برنامه هاي پيشگيري اوليه از اعتياد ويژه كودكان و نوجوانان داراي والد معتاد.
 -71بررسي امكانات ،ظرفيتها و توانائيهاي دستگاههاي فرهنگي ،پيشگيري و درماني در امر مبارزه در سطح
استان يا كشور.
 -72بررسي ميزان اثربخشي اقدامات صورت پذيرفته ( تحقيق كمي و كيفي) در عرصه فرهنگي و پيشگيري از اعتياد از
سال  1384تا .1395
 -5اولويتهاي پژوهش براي شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پيشگيرانه
 -73ارزشیابی برنامه پیشگیری مدرسه محور
 -74ارزشیابی کارکرد تیزرها و زیرنویسهای تلویزیونی در پیشگیری از اعتیاد
 -75ارزشیابی کارکرد سازمانهای دارای بودجه در پیشگیری از اعتیاد
 -76بررسی روشهای حساس سازی و حمایت یابی برای فعال کردن جمعیت عمومی در پیشگیری از اعتیاد
 -77بررسی روش های متناسب سازی مداخالت پیشگیرانه مختلف برای هر اجتماع
 -78بررسی وضعیت کنونی نیروی انسانی سازمانها برای پیشگیری از اعتیاد
 -79بررسی نیازهای آموزشی کارکنان پیشگیری از اعتیاد کشور
 -80بررسی میزان انگیزه و رضایت کارکنان پیشگیری از اعتیاد
 -81بررسی مشکالت سازمانهای دولتی و نیازسنجی برای فعال سازی آنها
 -82بررسی توصیفی و تحلیل محتوایی و کیفی وضعیت انتشارات پیشگیری از اعتیاد در کشور (کتاب و
بروشور) ،مخاطبان آنها ،و نحوه توزیع و بهره برداری در ده سال گذشته
 -83بررسی توصیفی عملکرد رسانه ها شامل مطبوعات ،رادیوو تلویزیون و فضای مجازی در پیشگیری و درمان
اعتیاد

 -84ارزشیابی کارکرد برنامه های "روز مبارزه با مواد مخدر"
 -85بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد
 -86بررسی مشکالت سازمانهای مردم نهاد و نیازسنجی برای فعال سازی آنها در امر مبارزه.
 -87بررسی نقش روحانیون و مبلغان دینی در پیشگیری از اعتیاد
 -88بررسی امکانات به کار گرفته شده در سازمانهای مختلف برای خدمات پیشگیری از اعتیاد
 -89ارزشیابی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاهها
 -90ارزشیابی نقش دفاتر فرهنگی و مشاوره دانشگاهها در پیشگیری از اعتیاد

 -91بررسي نقش اعتياد در ديناميك مشکالت اجتماعي كشور
 -92نياز سنجي از دانشجويان مقطع كارشناسي در عرصه پيشگيري اوليه از اعتياد.
 -93بررسي ميزان اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي ويژه جوانان جمعيت هالل احمر استان تهران.
 -94بررسي ميزان اثربخشي اقدامات صورت پذيرفته (تحقيق كمي و كيفي) در عرصه درمان و حمايتهاي اجتماعي از
سال  1384تا .1395
 -6اولويتهاي پژوهش براي شناخت مداخالت مؤثر درماني
 -95بررسی هزینه اثربخشی مداخالت غیردارویی در وابستگی به مواد محرک
 -96بررسی هزینه اثربخشی درمانهای دارویی در وابستگی به مواد محرک
 -97بررسی هزینه اثربخشی مداخالت غیردارویی در پیشگیری از عود
 -98بررسی اثربخشی تنتور اپیوم در اعتیاد به تریاک و هروئین
 -99بررسی عوامل مؤثر بر پایبندی معتادان به درمان و بررسی اثربخشی مداخالت برای بهبود پایبندی معتادان
به درمان
 -100بررسی اثربخشی مداخالت درمانی در سایکوز ناشی از مواد محرک
 -101بررسی اثربخشی روشهای اقامتی برای درمان اعتیاد به مواد محرک
 -102بررسی هزینه اثربخشی مداخالت غیردارویی به ویژه درمان شناختی رفتاری به عنوان مکمل در درمانهای
نگهدارنده
 -103بررسی هزینه اثربخشی روشهای اقامتی برای درمان اعتیاد به مواد افیونی
 -104طراحی و بررسی اثربخشی مدیریت اقتضایی مناسب در امر مبارزه .
 -105بررسی هزینه اثربخشی مداخالت درمانی (در افراد وابسته به مواد افیونی و مواد محرک).
 -106بررسی اثربخشی مداخالت دارویی در درمان مسمومیت و بیش مصرف مواد محرک ،بررسی اثربخشی
مداخالت اجتماعی در درمان اعتیاد
 -107طراحی ابزارهای غربالگری و مداخالت درمانی کوتاه مصرف مواد
 -108بررسی اثربخشی مداخالت گروههای هم یاری در درمان اعتیاد

 -109مقایسه اثربخشی و هزینه اثربخشی سم زدایی به شیوه بستری ،سرپایی و اقامتی در الگوهای مختلف
اعتیاد
 -110بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی در جلب همکاری معتادان
 -111بررسی اثربخشی مداخالت برای درمان سوء مصرف و اعتیاد به حشیش و ماریجوانا
 -112بررسی اثربخشی روشهای سم زدایی تریاک
 -113بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون
 -114بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی درمان نگهدارنده با بوپرنورفین
 -115بررسی اثربخشی درمانهای نگهدارنده در درمان وابستگی به تریاک
 -116بررسی اثربخشی نالترکسون در پیشگیری از عود وابستگان به تریاک
 -117بررسی اثربخشی نالترکسون در پیشگیری از عود وابستگان به هروئین با انگیزه و وضعیت اجتماعی
مطلوب
 -118بررسی اثربخشی درمانهای دارویی در سم زدایی و قطع مصرف متادون
 -119بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی مداخالت طب جایگزین همچون طب گیاهی ،طب سوزنی در بازگیری از
مواد مختلف
 -120بررسی اثربخشی و هزینه -اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و سایر مداخالت بیولوژیک در
کاهش وسوسه مصرف مواد
 -121بررسی تأثیر مداخالت غیردارویی در هم ابتالیی وابستگی با اختالالت روانپزشکی
 -122بررسی نقش عوامل اجتماعی در عود مجدد و یا بهبود شاخصهای اجتماعی فرد
 -123بررسی اثربخشی مداخالت دارویی در درمان سندرم پرهیز نوزادی
 -124طراحی پروتکل و راهنمای درمان وابستگی به مواد افیونی در بارداری و نوزادان
 -125ارائه روشهای درمانی جدید با تاکید بر کنترل ولع مصرف مواد ،کاهش اثرات تقویتی مواد و ترمیم
اختالالت شناختی ناشی از اعتیاد و بررسی اثربخشی آنها
 -126بررسی اثربخشی کاردرمانی بر درمان و بازتوانی اعتیاد
 -127طراحی و بررسی اثربخشی مدلهای درمان و حمایتهای اجتماعی با الگوهای بومی
 -128طراحی و بررسی اثربخشی مداخالت ترکیبی اعتقادی و سایر مداخالت درمانی
 -129طراحی مداخالت درمان و حمایت اجتماعی برای گروههای خاص معتادان شامل بی خانمانها ،زنان
خیابانی ،نوجوانان ،زندانیان و بررسی اثربخشی آنها
 -130طراحی روشهای درمانی اعتیاد مبتنی بر علوم و فناوریهای شناختی
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طراحي برنامههاي پيشگيرانه براي كودكان و نوجوانان كه تجربه مصرف مواد داشتهاند.

 -7اولويتهاي پژوهش براي شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درماني

 -132طراحی راهکارهای ارتقای بیمه برای پوشش خدمات اعتیاد و بررسی تأثیر حمایت بیمه ای در ماندگاری در
درمان
 -133ارزشیابی اثر بخشی و کارآیی برنامه ادغام پیشگیری و درمان اعتیاد در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه و
میزان به کارگیری پروتکل وزارت بهداشت در فیلد
 -134راه اندازی نظام ثبت اطالعات معتادان و درمان اعتیاد در کلیه مراکز درمان اعتیاد و زندانهای سطح کشور
 -135تجزیه و تحلیل کشوری داده های ثبت اطالعات موجود بیماران از مراکز درمانی
 -136ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمانی کشور و بررسی میزان به کارگیری پروتکل
درمان با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی
 -137مطالعه نظام مند پژوهشهای انجام شده بر گروههای خودیاری در درمان اعتیاد
 -138بررسی کارکرد خطوط تلفنی مشاوره اعتیاد
 -139سنجش نیازهای آموزشی درمانگران اعتیاد
 -140بررسی کارکرد مداخالت درمانی در زندان و میزان به کارگیری پروتکلهای درمانی
 -141بررسی روشهای نظارت مطلوب بر مراکز درمانی
 -142طراحی بسته های آموزشی برای ارتقای نگرش ،دانش و مهارت درمان گران اعتیاد در درمان وابستگی به
مواد افیونی و مواد محرک
 -143بررسی وضعیت موجود مداخالت اجتماعی در درمان معتادان (شامل دوره های حرفه آموزی)
 -144بررسی آثار پرداخت نقدی یارانه ها بر خانواده معتادان
 -145بررسی پیامدهای اجتماعی ورود تنتور اپیوم
 -146طراحی استانداردهای سطوح مختلف مراقبت در درمان اعتیاد (سرپایی ،بستری و اقامتی)
 -147ارزشیابی اثربخشی و کارآیی بخشی اجتماع درمان مدار
 -148ارزشیابی خدمات درمانی اعتیاد برای جانبازان
 -149محاسبه تعداد افراد تحت پوشش درمان و میزان و نوع خدمات دریافتی
 -150مطالعه حجم و ویژگیهای تقاضای درمان ،تمایل معتادان به انواع درمان و دالیل آنها
 -151شناسایی مسیر مراجعه معتادان برای درمان
 -152بررسی توزیع ،وسعت و دسترسی به روشهای مختلف درمان در کشور
 -153بررسی کیفیت ارائه خدمات درمانی ،رعایت حقوق بیماران و رضایت مراجعان به تفکیک نوع مراکز درمانی
 -154ارزشیابی وضعیت خدمات بستری برای درمان اعتیاد
 -155ارزشیابی نقش درمانگران مختلف در درمان اعتیاد
 -156بررسی نگرش کارکنان درمانی در بخش دولتی و خصوصی به روشهای مختلف درمان اعتیاد
 -157بررسی اثر دانش و نگرش درمانگران به درمانهای نگهدارنده با آگونیست در نتایج درمانی

 -158بررسی تاثیر قیمت و خلوص مواد بر تقاضای خدمات درمانی
 -159تعیین قیمت تمام شده مداخالت درمانی در کشور
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بررسي چگوونگي رونود تواثير آ حواد جامعوه بوا توجوه بوه ايفواي نقوش آن نجوبت بوه جمعيوت بويش از سوه

درصدي معتادان در جهت كنترل اعتياد
-161

بررسي موثرترين شيوههاي حمايت اجتماعي براي معتادان و خانوادههاي آنها

-162

بررسي نقش كاردرماني بر درمان و بازتواني اعتياد و ارايه الگوهاي مناسب ايراني

 -163بررسي ميزان اثربخشي اقدامات صورت پذيرفته (تحقيق كمي و كيفي) در عرصه سازمانهاي مردم نهاد در زمينه
هاي پيشگيري  ،درمان  ،كاهش آسيب در سطح استان از سال  1384تا .1395
 -8اولويتهاي پژوهش براي شناخت مداخالت مؤثر كاهش زيان
 -164بررسی میزان اثربخشی روشهای پیشگیری از مصرف تزریقی مواد
 -165بررسی قابلیت اجرایی و اثربخشی آزمایشهای تصادفی مواد در رانندگان
 -166طراحی و بررسی اثربخشی آموزشهای گروه های همسان در کاهش رفتارهای پرخطر در اجتماع و
محیطهای تادیبی
 -167بررسی میزان اثر بخشی و هزینه -اثربخشی برنامه ارائه سرنگ و سوزن
 -168طراحی و بررسی اثربخشی آموزش خانواده در کاهش زیان
 -169بررسی میزان اثربخشی و هزینه -اثربخشی مداخالت پیشگیری از بیش مصرفی و مرگ و میر ناشی از مواد
 -170ارائه الگوهای بومی کاهش آسیب و بررسی اثربخشی آنها
-171

بررسي برنامهها و مدلهاي موفق توانمند سازي سمنهاي درماني ،پيشگيري و حمايتي

-172

بررسي الزامات و چوالشهواي كليودي توسوعه پايودار آمووزش در فرآينود پيشورفت و امنيوت شو لي معتوادان

بهبود يافته با رويکرد اجتماعي و حفظ محيط زيجت
-173

بررسووي وضووعيت و شناسووايي راهکارهوواي سوواماندهي و بهبووود اشووت ال جامعووه هوودف در معتووادان بهبووود

يافته و خانوادههاي آسيب ديده از اعتياد در برنامه ششم توسعه
-174

بررسووي نقووش عواموول و سوواختارهاي اجتموواعي در مووداخالت درمان،كوواهش آسوويب و حمايووتهوواي

اجتماعي
-175

بررسووي چگووونگي مشوواركت عمووومي بووا مووداخالت درمان،كوواهش آسوويب و حمايووتهوواي اجتموواعي و

راههاي ارتقاء آن
-176

بررسي الگوهاي مختلف كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي و ارايه الگوهاي بومي

-177

بررسووي رويکردهوواي جامعووه محووور در مووداخالت درمووان ،ك واهش آسوويب و حمايووتهوواي اجتموواعي سوووء

مصرف مواد

 -9اولويتهاي پژوهش براي شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات كاهش زيان
 -178بررسی وسعت و کیفیت خدمات کاهش زیان در زندانها
 -179ارزشیابی تأثیر وجود درمان نگهدارنده با متادون و تجویز متادون (غیرنگهدارنده) در مراکز کاهش زیان
 -180ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی مراکز کاهش زیان (شامل مراکز سیار)
 -181ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی کلینیکهای مثلثی
 -182بررسی توزیع ،وسعت و دسترسی به روشهای مختلف کاهش زیان در کشور
 -183بهبود نظام ثبت اطالعات خدمات کاهش زیان
 -184ارزشیابی کارکرد گروههای هم یاری و سایر سازمانهای مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان
 -185مستندسازی تجربه مراکز کاهش زیان ایران
 -186تعیین قیمت تمام شده مداخالت کاهش آسیب در کشور

 -10اولويتهاي پژوهش در امر مقابـله با عرضـه
 -187آسیب شناسی تدابیر و اقدامات عملیاتی و اطالعاتی در ضربه زدن به باند های قاچاق مواد مخدر،
روانگردان و پیش سازها
 -188بررسی تاثیر اقدامات مرزی در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها
 -189آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها
 -190بررسی میزان کارآمدی عملکرد حوزه مقابله با مواد مخدر و روانگردان و پیش ساز ها به تفکیک سازمانها
 -191بررسی عوامل روانی اجتماعی گرایش به قاچاق و توزیع مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها به تفکیک
نواحی مرزی و داخلی
 -192طراحی ،اجرای آزمایشی و بررسی اثربخشی مدلهای مشارکت مردمی برای کاهش عرضه در کشور
 -193بررسی حجم و سایر ویژگیهای گردش مالی و سود تجارت مواد در سطح خرد و کالن
 -194بررسی خأل ها و ضعفهای ساختار تشکیالتی دستگاههای مسئول و عضو ستاد در حوزه کاهش عرضه و
ارائه پیشنهادهای اصالحی
 -195بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت ایستگاههای بازرسی از دیدگاه افراد دخیل در فرآیند جاسازی و انتقال
مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها
 -196بررسی اثربخشی انواع راهکارها و فناوریهای مقابله با ورود مواد مخدر به زندانها در سطح کشور
 -197بررسی نقش ایست و بازرسی های مصوب و غیرمصوب در کشف مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها
 -198بررسی ساختار و مسیر انتقال مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها در کشور و به تفکیک شبکه های حمل
و نقل
 -199ارزیابی و پایش مدیریت عملکرد برنامه توسعه پنجم در حوزه کاهش عرضه

 -200بررسی حجم ،روش ها و سایر ویژگی های پولشویی ناشی از تجارت مواد مخدر و روان گردان ها در سطح
کشور
 -201بررسی نقش اتباع بیگانه در قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها از/به/در کشور
 -202ارزیابی کارکرد دستگاههای پیشرفته موجود ردیاب مواد
 -203بررسی راههای تقویت نظام ثبت اطالعات مبارزه با عرضه
 -204بررسی روش های کنترل محموله های پستی در جهت کشف مواد مخدر ،روانگردان و پیش سازها
 -205شناسائی مناطق کشت غیرقانونی مواد با بهره گیری از روشهای نوین
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بررسي ميزان اثر بخشي اجراي طرح هاي پاكجازي و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در كشور

-207

بررسووي ميووزان اثربخشووي اقوودامات صووورت پذيرفتووه (تحقيووق كمووي و كيفووي) مقابلووه بووا عرضووه مووواد در

سطح اسوتان از سوال  1384توا  ( 1395در خصوو

روندكشوفيات بوه صوورت اطالعواتي يوا اتفواقي  ،برخوورد

با خرده فروشوان ،جموعآوري متجواهرين ،دسوتگيريهوا ،پاكجوازي منواطق آلووده ،مجوازاتهواي زنودان ،اعودام،
شالق ،مصادره اموال  ،مرخصي و راي باز زندانيان مواد مخدر و )....
 -11اولويتهاي پژوهش در مسائل حقوقي و قضائي
 -208بررسی تأثیر مواد  15و  16قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ،بر درمان معتادان و پیش آگهی اعتیاد
 -209بررسی خالء های قانونی برای مبارزه با مواد مخدر ،روانگردان و پیش ساز ها
 -210پایش و ارزشیابی اجرای مواد  15و  16قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ،بر درمان کوتاه مدت و
درازمدت معتادان و کاهش زیان (آسیب)
 -211تاثیر مجازاتهای پیش بینی شده در قانون در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مواد مخدر ،روانگردان و پیش
ساز ها
 -212طراحی ،اجرای آزمایشی و بررسی هزینه اثر بخشی درمان دادگاه مدار
 -213ت اثیر تعیین کننده های اجتماعی مانند فقر و بیکاری در ارتکاب قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پیش ساز ها
بویژه در شرق کشور
 -214تاثیر قطعیت و فوریت اجرای مجازات در بازدارندگی و عدم تکرار جرائم
 -215بررسی شیوه های شناسائی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پیش ساز ها و
روشهای پولشوئی آنها
 -216بررسی تاثیر پولشوئی ناشی از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پیش ساز ها بر اقتصاد کشور
 -217بررسی محدودیت های قانونی بر حقوق اجتماعی معتادان
 -218بررسی تاثیر جرم انگاری یا جرم زدایی در کنترل مصرف مواد

 -219مطالعه تطبیقی نحوه اعطای عفو و تخفیف به مجرمین مواد در کشورهای موفق در کاهش جرایم مواد مخدر
و تاثیر آنها در صورت به کارگیری در ایران

-220

بررسي ارتباط ميان اعتياد و ارتکاب جرم

 -12اولويتهاي پژوهش در امر مديريت و پژوهش اعتياد كشور
 -221بررسی روشهای تامین منابع مالی ،نظام بودجه ریزی ،تخصیص اعتبار و هزینه کرد بودجه در
سازمانهای مختلف در امر پیشگیری از اعتیاد در پنج سال گذشته
 -222راه اندازی بانک اطالعات پژوهشهای اعتیاد کشور
 -223طراحی نظام ثبت اطالعات بودجه تخصیص داده شده و هزینه شده اقدامات همه جانبه برای کنترل مواد و
پیش سازها
 -224مستندسازی وضعیت مدیریت پیشگیری و ارزشیابی ساختارهای اداری و اجرایی موجود و بررسی
مشکالت نظام مدیریت پیشگیری کشور
 -225طراحی الگوی توزیع موثر اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر
 -226بررسی روشهای تامین منابع مالی ،نظام بودجه ریزی ،تخصیص اعتبار و هزینه کرد بودجه در
سازمانهای مختلف در امر درمان و کاهش زیان در پنج سال گذشته
 -227مستندسازی وضعیت مدیریت درمان و کاهش زیان و ارزشیابی ساختارهای اداری و اجرایی موجود و
بررسی مشکالت نظام مدیریت درمان اعتیاد کشور
 -228بررسی دالیل کمبود پژوهش در زمینه پیشگیری
 -229بررسی دالیل کمبود پژوهش در حوزة علوم اجتماعی و اقتصادی مواد مخدر
 -230مطالعه تطبیقی در باره روشهای جلب مشارکت اجتماعی و فعال سازی سازمانهای مردم نهاد و اجتماع
محور در کنترل اعتیاد
 -231مطالعه تطبیقی در باره نقش نهادهای عمومی ،دولتی و خصوصی ،در کنترل اعتیاد
 -232بررسی راههای اجتماعی شدن امر مبارزه
مديركل دفترتحقيقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري
بهار 1396
--------------------------------------------------

