
1

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 ۱۳۹۹

عناوین مورد نظر با بهرهگیری از ظرفیت رسالههای دکتری:
بررسی تأثیر اقدامات مرزی در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها .۱

آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها در داخل کشور .۲
بررسی میزان افزایش کارآمدی عملکرد حوزه مقابله با عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردانها و پیش  .۳

سازها به تفکیک سازمانها
بررسی عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گرایش به قاچاق و توزیع مواد مخدر، روانگردانها و  .۴

پیشسازها به تفکیک نواحی مرزی و داخلی
بررسی میزان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مبارزه با مواد مخدر در سطح خرد و کالن در کشور .۵

آنالیز  و تجزیه مواد مخدر، روانگردانها و پیشسازهای مکشوفه به منظور کشف منشأ تولید و مسیرهای  .۶
حمل آنها

بررسی اثربخشی منابع هزینه شده ( هزینه / فایده) در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها .۷
تهیه و تدوین نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردانها و پیشسازها در هریک از استانهای  .۸

کشور مبتنی بر اسناد باال دستی
بررسی علل افزایش کشت خشخاش و شاهدانه در کشور و راهکارهای جلوگیری از آن .۹

برآورد حجم پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها در سطح کشور و تعیین عوامل  .۱۰
مرتبط با آن

نقش کنونی سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد در مناطق حاشیه نشین تهران .۱۱
رویکرد تحلیلی جلب مشارکت اجتماعی و فعال سازی سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور در کنترل  .۱۲

اعتیاد
ارزشیابی و سنجش اثربخشی برنامه های توانمند سازی سازمان های مردم نهاد حوزه کاهش تقاضا و  .۱۳

توسعه مشارکت های مردمی
میزان اثربخشی فعالیت سازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای مواد  .۱۴

مخدر و روان گردان
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نگاهی تطبیقی به رفتار بهبود یافتگان و بهرهوری آنان در محیط های کاری همسان و محیط های کاری  .۱۵
غیر همسان (در کنار افراد عادی)

الگوهای رضایتمندی شغلی بهبود یافتگان در محیط های کاری و اثر آن بر روی کارائی آن ها .۱۶
نگاهی تطبیقی به انواع شغل مناسب برای بهبود یافتگان از لحاظ درجه سختی و پیچیدگی کار، کارفکری،  .۱۷

ساعات کاری
مطالعه موردی میزان موفقیت اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در محیطهای کار و تولید در استان مورد  .۱۸

نظر در سال ۱۳۹۹
مطالعه موردی چرایی باال بودن تقاضای مصرف مواد مخدر علیرغم آگاهی مصرف کنندگان از پیامدهای آن  .۱۹

در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹
بررسی میزان کار آمدی  طرح پازک در ارتقای سطح آگاهی زنان و کودکان  در محله های شهری یا  .۲۰

روستایی در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹
مطالعه موردی میزان اثربخشی خط ملی مشاوره اعتیاد (۰۹۶۲۸)  در استان مورد نظر در سال۱۳۹۹ .۲۱

مطالعه موردی کارآمدی استفاده از فضای مجازی  و برنامه های کاربردی  تلفن همراه  در ارتقاء سطح  .۲۲
آگاهی و دانش پیشگیری  اولیه  در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

مطالعه میزان تاثیر طرح های مرتبط با نشاط اجتماعی  بر پیشگیری اولیه در استان مورد نظر در سال  .۲۳
۱۳۹۹

مطالعه موردی میزان موفقیت اجرای طرح های پیشگیری در محالت حاشیه ای ( سکونتگاههای غیر  .۲۴
رسمی) در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

مطالعه موردی اثربخشی و کارآمدی روشهای فعلی پیشگیری در دانشجویان دانشگاه استان مورد نظر در  .۲۵
سال ۱۳۹۹

بررسی میزان چالشهای استفاده از فضای مجازی در پیشگیری اعتیاد در میان دانشجویان دانشگاه استان  .۲۶
مورد نظر در سال ۱۳۹۹

چرایی وجود تقاضای مصرف مواد در میان دانشجویان علیرغم آگاهی آنان از پیامدهایی مصرف موادمخدر  .۲۷
در سال تحصیلی۱۳۹۹

مطالعه عوامل محافظت کننده و مخاطره آمیز برای بروز مصرف مواد و اعتیاد در نوجوانان، به ویژه عوامل  .۲۸
مرتبط با خانواده و مدرسه و باورهای دینی و فرهنگی و سایر متغیرهای بومی در استان مورد نظر در سال 

۱۳۹۹
رصد تعیین کننده های اجتماعی اعتیاد ( فقر، اسکان غیررسمی، نابرابری، سرمایه اجتماعی و ...) در استان  .۲۹

مورد نظر در سال ۱۳۹۹
مطالعات اجتماعی جماعت های پر خطر و بررسی مکانیسم های آسیب زا برای مصرف مواد و اعتیاد در  .۳۰

استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹
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مطالعه بر عوامل اعتیاد در زنان پر خطر و ساکن در مناطق حاشیه نشین در استان مورد نظر در سال  .۳۱
۱۳۹۹

مطالعه موردی شناسایی عوامل خطرزای محیط های صنعتی در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹ .۳۲
بررسی میزان اثر عوامل ژنتیکی اعتیاد به مواد افیونی و مواد محرک در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹ .۳۳

مطالعه کیفی شرایط و عوامل مستعدکننده مصرف مواد در افراد متأهل در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹ .۳۴
مطالعه موردی وضعیت تاب آوری در گروههای مختلف جوانان در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹ .۳۵

بررسی میزان اثربخشی فعالیتهای جایگزین در پیشگیری از مصرف مواد مخدر در استان مورد نظر در سال  .۳۶
۱۳۹۹

مطالعه وضعیت کنونی نیروی انسانی سازمان ها برای پیشگیری از اعتیاد در دستگاههای همکار با ستاد  .۳۷
مبارزه با مواد مخدر در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

بررسی راه های موثر برای آگاه سازی عمومی در امر پیشگیری از اعتیاد در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹ .۳۸
مطالعه جامعه شناختی میزان انگ و هنجارهای اجتماعی( سنت، فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر  .۳۹

شروع مصرف مواد مخدر( مورد مطالعه :خرده فرهنگ اقوام ایرانی) در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹
ارزشیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاههای دولتی در استان مورد نظر در سال  .۴۰

۱۳۹۹
پیمایشهای رفتاری زیستی گروه های پر خطر معتادان( تزریقی، تن فروشها، معتادان زندانی) در استان  .۴۱

مورد نظر در سال ۱۳۹۹
بررسی مولفه های اجتماعی موثر بر افزایش اعتیاد در جامعه در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹ .۴۲

آینده پژوهی علل گرایش برخی از دختران و زنان به مواد مخدر و روانگردانها و ارائه راهکارهای پیشگیری  .۴۳
در استان مورد نظر در سال۱۳۹۹

روش های شیفت ( تغییر) مصرف متادون به بوپرنورفین طی مدت ۵ سال آینده .۴۴
تاثیر گیاهان دارویی بر کاهش میل به مصرف مواد مخدر .۴۵

امکان ایجاد مراکز درمان و کاهش آسیب چند وجهی( استفاده تلفیقی از رویکرد های پزشکی،   .۴۶
نوروبیولوژی، گیاهان دارویی، روانشناختی و ...) به منظور درمان عمیق معتادان به مواد مخدر

COVID_19 راهکارهای عملی بهبود ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد در شرایط همهگیری .۴۷
COVID_19 نقش سبک زندگی مصرف کنندگان مواد مخدر در افزایش یا کاهش ابتالی آنها به .۴۸

طراحی نظام ثبت اطالعات مشکالت اورژانس معتادان اورژانس بیمارستان های کشور .۴۹
طراحی مداخالت درمان و حمایتهای اجتماعی برای گروه های خاص معتادان شامل بیخانمانها، زنان  .۵۰

خیابانی، نوجوانان و زندانیان و بررسی اثربخشی آنها
طراحی راهکارهای ارتقای بیمه ای پوشش خدمات اعتیاد و بررسی تاثیر حمایت بیمهای در ماندگاری در  .۵۱

درمان
ارزشیابی اثربخشی و کارآیی برنامه ادغام پیشگیری و درمان اعتیاد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه .۵۲
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طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد و کاهش آسیب .۵۳
بررسی قیمت تمام شده مداخالت درمانی و کاهش آسیب در کشور .۵۴

بررسی تاثیر پیشگیری کیفرمدار مجازات اعدام در جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر .۵۵
بررسی تاثیر پیشگیری وضعی از جرایم مواد مخدری در عدم ارتکاب جرم مرتبط در جوانان ۱۷ تا ۳۵ ساله .۵۶

ارائه الگوی جایگزین موثر در مقابل مجازات اعدام در جرایم مواد مخدری مبتنی بر قاعده تناسب جرم با  .۵۷
مجازات

مطالعه تطبیقی مجازات های قانون مبارزه با مواد مخدر با سایر کشورهای جهان (با اولویت انگلستان،  .۵۸
ایتالیا، فرانسه، مکزیک و امریکا)

بررسی عملکرد سازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در افزایش سرمایه اجتماعی در دو دهه اخیر .۵۹
تعیین مولفههای اجتماعی موثر بر افزایش اعتیاد در جامعه .۶۰

بررسی ابعاد حمایت های اجتماعی در معتادان بهبودیافته و خانواده های آسیب دیده .۶۱
طراحی مدل آموزشی سازمان های مردم نهاد در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر و روانگردان .۶۲

راه کارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر و روان گردان در ایران .۶۳
میزان اثربخشی فعالیت های سازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای موادمخدر و  .۶۴

روانگردان در دو دهه گذشته.
بررسی تجارب نوین و موفق پیشگیری اولیه از اعتیاد در کشورهای توسعه یافته .۶۵

مطالعه کیفی شرایط و عوامل مستعد کننده بروز و شیوع مصرف موادمخدر در شاغلین کشور در سال ۱۳۹۹ .۶۶
الگوی آموزشی پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری با تأکید بر مشاغل سخت کل کشور در سال ۱۳۹۹ .۶۷

بررسی تجربه های موفق در اروپای غربی در زمینه اصول کلی برنامه جامع پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و تقاضا .۶۸
هزینه-فایده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده ۱۵ قانون م م م ( کمپ، اجتماع  .۶۹

درمان مدار، بستری)
هزینه-فایده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده ۱۶ قانون م م م .۷۰

 MMT) هزینه-فایده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده ۱۵ قانون م م م .۷۱
(PHC ،خصوصی، دولتی

هزینه-فایده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده ۱۶ قانون م م م ( مراکز گذری،  .۷۲
مراکز سیار، تیم های سیار)

نظام پرداخت خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده ۱۵ قانون م  .۷۳
م م ( کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری)

نظام پرداخت خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده ۱۶ قانون م  .۷۴
م م ( غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) 

نظام پرداخت خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده ۱۵ قانون م  .۷۵
(PHC ،خصوصی، دولتی MMT) م م
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نظام پرداخت خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده ۱۶ قانون م  .۷۶
م م ( مراکز گذری، مراکز سیار، تیم های سیار)

تدوین برنامه جامع حمایت ورزشی در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .۷۷
تدوین برنامه جامع حمایت تغذیه ای در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .۷۸

نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  .۷۹
۱۵ قانون م م م ( کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری)

نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  .۸۰
۱۶ قانون م م م ( غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) 

نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع  .۸۱
(PHC ،خصوصی، دولتی MMT) ماده ۱۵ قانون م م م

نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع  .۸۲
ماده ۱۶ قانون م م م ( مراکز گذری، مراکز سیار، تیم های سیار)

عناوین مورد نظر با بهره گیری از ظرفیت پایان نامههای کارشناسی ارشد:

اثر بخشی پرداخت حقالکشف به نیروهای حوزه مبارزه با مواد مخدر و راهکارهای بهینه سازی آن .۸۳
بررسی تأثیر اقدامات مرزی در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها .۸۴

بررسی حجم و میزان گردش مالی و سود تجارت مواد در سطح خرد و کالن در داخل کشور .۸۵
بررسی خألها و ضعفهای ساختار مبارزه با مواد مخدر دستگاههای عضو ستاد در حوزه کاهش عرضه مواد .۸۶

بررسی عملکرد ایست و بازرسی های مصوب و غیرمصوب در کشف مواد مخدر، روانگردان و پیشسازها .۸۷
بررسی شیوهها و مسیرهای انتقال مواد مخدر، روانگردانها و پیش سازها در کشور، به تفکیک شبکههای  .۸۸

حمل و نقل و اثر بخشی راهکارها و اقدامات مقابله ای
بررسی نقش اتباع بیگانه در قاچاق مواد مخدر، روانگردانها و پیشسازها از/به/در کشور .۸۹

ارزیابی میزان موفقیت دستگاهها و تجهیزات پیشرفته موجود ردیاب مواد مخدر .۹۰
بررسی شیوهها و روشهای کنترل محموله های پستی در جهت کشف مواد مخدر، روانگردانها و  .۹۱

پیشسازها
کیفیت منابع انسانی تخصیص یافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها .۹۲

بررسی شیوه های مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوری های نوین .۹۳
بررسی نقش اخبار و اطالعات مردمی و استفاده از ظرفیتهای آنان در شناسایی و انهدام باندها و  .۹۴

سرشبکههای قاچاق مواد مخدر
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بررسی عملکرد ایستگاههای بازرسی در کشف محموله های مواد مخدر و روانگردان و راهکارهای ارتقاء  .۹۵
کارائی آنها

بررسی و علت یابی افزایش کشف مواد مخدر و روانگردان از اتباع کشورمان در آن سوی مرزها و راهکارهای  .۹۶
مقابله با آن

نیاز سنجی آموزشی سازمان های مردم نهاد در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر و روان گردان .۹۷
تجارب موفق جهانی در حوزه حمایت های اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد .۹۸

نقش کارآفرینی و  اشتغال در جلو گیری از عود مجدد، خانواده پذیری و جامعه پذیری بهبود یافتگان در  .۹۹
کارگاه های اشتغال مورد حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر

چگونگی ترغیب کارفرمایان به کارآفرینی اجتماعی در حوزه بکارگیری بهبود یافتگان و خانواده های  .۱۰۰
اسیب دیده از اعتیاد

تجارب موفق جهانی در خصوص مشارکت های اجتماعی در حوزه صیانت از آسیب دیدگان اعتیاد با  .۱۰۱
تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد و طراحی مدل پیشنهادی ارائه خدمات صیانت در کشور

مطالعه موردی میزان موفقیت طرح خانه های ورزش روستایی در ایجاد نشاط و دوری از آسیبهای  .۱۰۲

اجتماعی در روستاهای شهرستان در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹
مطالعه موردی تاثیر طرح مصون سازی در مهدهای کودک با اولویت مناطق پر خطر و آسیب خیز در  .۱۰۳

استان مورد نظر در مقطع زمانی سال ۱۳۹۹
مطالعه موردی دالیل مشارکت پایین کارفرمایان در محیط های صنعتی و بخش خصوصی نسبت به  .۱۰۴

آموزش های پیشگیرانه در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹
بررسی میزان اثر بخشی طرح های اجتماع محور  در محیط های شهری در استان مورد نظر در سال  .۱۰۵

۱۳۹۹
بررسی میزان اثر بخشی  طرح های اجتماع محور در محیط های  روستایی در استان مورد نظر در سال  .۱۰۶

۱۳۹۹
بررسی میزان اثربخشی طرح توانمندسازی و آموزش مهارتهای خود مراقبتی در پیشگیری از اعتیاد   .۱۰۷

دانش آموزان دوره ابتدایی در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹
بررسی میزان اثربخشی کارآمدی طرح توانمندسازی در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره اول و دوم  .۱۰۸

متوسطه در استان مورد نظر در سال۱۳۹۹
بررسی میزان کارآمدی طرح مدیریت مورد در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان در معرض خطر و آسیب  .۱۰۹

دیده دوره ابتدایی در استان مورد نظر در سال۱۳۹۹
بررسی میزان موفقیت و کارآمدی طرح مدیریت مورد در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان در معرض  .۱۱۰

خطر و آسیب دیده دوره متوسطه اول و دوم در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹
مطالعه میزان موفقیت طرح یاریگران زندگی در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره ابتدایی در استان  .۱۱۱

مورد نظر ۱۳۹۹
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بررسی میزان موفقیت طرح یاریگران زندگی در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره متوسطه اول و  .۱۱۲
دوم در استان مورد نظر درسال ۱۳۹۹

مطالعه میزان کارآمدی محتوای آموزشی فضای مجازی در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره ابتدایی  .۱۱۳
در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

مطالعه میزان کارآمدی محتوای آموزشی فضای مجازی در پیشگیری از اعتیاد  دانش آموزان دوره  .۱۱۴
متوسطه اول و دوم در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

مطالعه موردی اثر برگزاری جشنواره استانی نوجوانان سالم  در پیشگیری از اعتیاد  دانش آموزان دوره  .۱۱۵
ابتدایی در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

مطالعه موردی اثر برگزاری جشنواره استانی نوجوانان سالم  در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره  .۱۱۶
متوسطه اول و دوم در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

مطالعه تاثیر جرم انگاری یا جرم زدایی در کنترل مصرف مواد مخدر و روانگردان ها در استان مورد نظر  .۱۱۷
در سال ۱۳۹۹

مطالعه موردی واکنش اجتماعی در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان ها و اثر بازدارندگی آن در استان  .۱۱۸
مورد نظر در سال ۱۳۹۹

مطالعه موردی سیر و پیش آگهی اعتیاد در گروههای مختلف معتادان در استان ... در سال ۱۳۹۹ .۱۱۹
عوامل موثر بر تشدید اعتیاد و بروز عوارض اجتماعی و شغلی( تاثیر استیگما)در استان مورد نظر در سال  .۱۲۰

۱۳۹۹
بررسی میزان اثر شرایط زندگی و عوامل آسیب پذیری فرزندان دارای والدین معتاد در استان مورد نظر  .۱۲۱

در سال ۱۳۹۹
بررسی میزان ارتباط بین وقایع استرس زای زندگی و ابتالی به اعتیاد در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹ .۱۲۲

مطالعه موردی دسترسی و مصرف داروهای قابل سوء مصرف( مانند ترامادول، ریتالین) و تأثیر آنها در  .۱۲۳
پیشگیری و یا بروز مصرف و اعتیاد به سایر مواد در استان ... در سال ۱۳۹۹

مطالعه موردی وضعیت مهارتهای زندگی دانش آموزان و کودکان خارج از چرخه تحصیل در استان مورد  .۱۲۴
نظر در سال ۱۳۹۹

مطالعه موردی اثربخشی آموزش مهارتهای فرزندپروری در پیشگیری از اعتیاد در استان مورد نظر در  .۱۲۵
سال ۱۳۹۹

مطالعه موردی بومی سازی و بررسی اثربخشی برنامه های تقویت خانواده در استان مورد نظر در سال  .۱۲۶
۱۳۹۹

بررسی میزان هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور در استان مورد نظر در سال  .۱۲۷
۱۳۹۹

بررسی عوامل روانی اجتماعی اقتصادی و سیاسی گرایش به قاچاق و توزیع مواد مخدر، روانگردان و پیش  .۱۲۸
سازها به تفکیک نواحی مرزی و داخلی در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹



8

ارزشیابی اثربخشی برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مدارس متوسطه دوم( ویژه والدین، مربیان و دانش  .۱۲۹
آموزان در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

بررسی روشهای موثر و کارآمد حساس سازی، حمایت یابی و مشارکت فعال جمعیت عمومی کشور  .۱۳۰
(مردمی شدن ) در پیشگیری اولیه از اعتیاد در استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

آسیب شناسی طرحهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در محیطهای شهری، روستایی و کاری در  .۱۳۱
استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

بررسی نقش عوامل روانشناختی ، اجتماعی و اقتصادی در تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و روانگردان در  .۱۳۲
استان مورد نظر در سال ۱۳۹۹

تیپ ساخت مراکز مادۀ ۱۵( شامل مراکز درمان نگهدارنده با متادون، Shelter ،TC ،DIC و ...)  و مراکز  .۱۳۳
نگهداری، درمان و کاهش آسیب مادۀ ۱۶ قانون

COVID_19 میزان شیوع اعتیاد به انواع مواد غیر قانونی(مخدر، محرک و توهم زا) در افراد مبتال به .۱۳۴
نرخ مرگ و میر (mortality rate) ناشی از COVID_19 در معتادین به مواد مخدر .۱۳۵

تأثیر همهگیری COVID_19 بر کاهش مراجعه مصرف کنندگان مواد مخدر به مراکز درمان و کاهش  .۱۳۶
آسیب

اثربخشی مداخالت دارویی در درمان مسمومیت و بیش مصرفی مواد محرک .۱۳۷
طراحی راهکارهای ارتقای بیمه ای پوشش خدمات اعتیاد و بررسی تاثیر حمایت بیمهای در ماندگاری در  .۱۳۸

درمان
ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمانی کشور و بررسی میزان بکارگیری پروتکل  .۱۳۹

درمان با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی
بررسی میزان اثربخشی و هزینه_ اثربخشی مداخالت پیشگیری از بیش مصرفی و مرگ و میر ناشی از  .۱۴۰

مواد
میزان اثربخشی فعالیت های سازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای موادمخدر و  .۱۴۱

روانگردان در دو دهه گذشته
بررسی ابعاد حمایت های اجتماعی در معتادان بهبودیافته و خانواده های آسیب دیده .۱۴۲

بررسی اثربخشی فعالیت های جایگزین در پیشگیری از اعتیاد .۱۴۳
ارزشیابی اثربخشی برنامههای پیشگیری از اعتیاد بویژه والدین، مربیان و دانش آموزان در مدارس متوسطه دوم .۱۴۴

آینده پژوهی علل گرایش برخی از دختران و زنان به موادمخدر و روانگردانها و ارائه راهکارهای پیشگیری .۱۴۵
میانگین هزینه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده ۱۵ قانون م م م ( کمپ، اجتماع درمان  .۱۴۶

مدار، بستری)
میانگین هزینه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده ۱۶ قانون م م م ( غربالگری، قرنطینه،  .۱۴۷

کمپ، سرپناه) 
میانگین هزینه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده ۱۵ قانون م م م (MMT خصوصی،  .۱۴۸

(PHC ،دولتی
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میانگین هزینه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده ۱۶ قانون م م م ( مراکز گذری، مراکز  .۱۴۹
سیار، تیم های سیار)

اثربخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده ۱۵ قانون م م م ( کمپ، اجتماع  .۱۵۰
درمان مدار، بستری)

اثربخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده ۱۶ قانون م م م .۱۵۱
 MMT) اثربخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده ۱۵ قانون م م م .۱۵۲

(PHC ،خصوصی، دولتی
اثربخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده ۱۶ قانون م م م ( مراکز گذری،  .۱۵۳

مراکز سیار، تیم های سیار)
استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی  .۱۵۴

موضوع ماده ۱۵ قانون م م م ( کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری)
استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی  .۱۵۵

موضوع ماده ۱۶ قانون م م م ( غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) 
استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی  .۱۵۶

(PHC ،خصوصی، دولتی MMT) موضوع ماده ۱۵ قانون م م م
استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی  .۱۵۷

موضوع ماده ۱۶ قانون م م م ( مراکز گذری، مراکز سیار، تیم های سیار)
نظام پایش و ارزیابی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  .۱۵۸

۱۵ قانون م م م ( کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری)
نظام پایش و ارزیابی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  .۱۵۹

۱۶ قانون م م م ( غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) 
نظام پایش و ارزیابی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  .۱۶۰

(PHC ،خصوصی، دولتی MMT) ۱۵ قانون م م م
نظام پایش و ارزیابی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  .۱۶۱

۱۶ قانون م م م ( مراکز گذری، مراکز سیار، تیم های سیار)
نقش عوامل روانشناختی در عود مجدد پس از فروکش یا بهبودی اختالل مصرف مواد در ایران  .۱۶۲

نقش عوامل اجتماعی در عود مجدد پس از فروکش یا بهبودی اختالل مصرف مواد در ایران  .۱۶۳
نقش عوامل اقتصادی در عود مجدد پس از فروکش یا بهبودی اختالل مصرف مواد در ایران .۱۶۴

تعیین میزان (حجمی و ریالی) تولید، توزیع، عرضه و مصرف قانونی متادن در ایران .۱۶۵
تعیین میزان (حجمی و ریالی) تولید، توزیع، عرضه و مصرف غیرقانونی متادن در ایران .۱۶۶
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تعیین میزان (حجمی و ریالی) نشت و قاچاق غیرقانونی متادون در مبادی تولید، توزیع، عرضه و مصرف در ایران .۱۶۷
شناخت علل و عوامل موثر بر نشت و قاچاق غیرقانونی متادون در مبادی تولید، توزیع، عرضه و مصرف در ایران .۱۶۸

شناخت راهکارهای پیشگیری از نشت متادون در ایران .۱۶۹
تدوین سیاستهای پیشگیری از نشت متادون در ایران .۱۷۰

تعیین میزان (حجمی و ریالی) تولید، توزیع، عرضه و مصرف قانونی بوپره نورفین در ایران .۱۷۱
تعیین میزان (حجمی و ریالی) تولید، توزیع، عرضه و مصرف غیرقانونی بوپره نورفین در ایران .۱۷۲

شناخت علل سهم پایین داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد از دیدگاه درمانگران .۱۷۳
شناخت علل سهم پایین داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد از دیدگاه مبتالیان به  .۱۷۴

اختالل مصرف مواد
شناخت راهکارهای افزایش سهم داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در ایران .۱۷۵

تدوین سیاستهای افزایش سهم داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در ایران .۱۷۶
تعیین مصادیق تعارض منافع در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .۱۷۷

شناخت آسیب ناشی از تعارض منافع در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .۱۷۸
شناخت راهکارهای پیشگیری از تعارض منافع در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .۱۷۹
تدوین سیاست های پیشگیری از تعارض منافع در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .۱۸۰

تهیه و تنظیم: دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد 
مخدر ریاست جمهوری - سال  ۱۳۹۹

---------------------------------------------------


