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  »هاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر اولويتعناوين «
  

  :محترمو اساتيد  ، پژوهشگرانمحققان
 در )مدظله العالي(مقام معظم رهبري ابالغي از سوي  ،هاي كلي مبارزه با مواد مخدر سياست دهمدر راستاي بند 

اي در امر مبارزه با مواد مخدر و  توسعههاي بنيادي، كاربردي و  ات و پژوهشعتوسعه مطال«مبني بر  10/7/85مورخ 
بدينوسيله » گيري و درمان معتادن با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت علمي و تخصصي كشورشروانگردان و پي

 ه مراكز علمي ورود كلي انتظار مي. دشو د مبارزه با مواد مخدر اعالم ميستاهاي مختلف  حوزهاولويت هاي پژوهشي عناوين 
انشجويان محترم كارشناسي ارشد و دكتري دو همچنين ترغيب  هاي معنوي و مادي ظرفيتگيري از  دانشگاهي با بهره

ترتيب شاهد مبادرت ورزيده تا بدين  ،نامه هاي پژوهشي به عنوان پايان اولويتف به منظور انتخاب يكي از اي مختله رشته
هاي سخت افزاري و نرم افزاري  در عرصهها  گردان امر مبارزه با مواد مخدر و رواني شدن ملدر ع ،سهيم شدن نخبگان

. دارد اعالم ميو تعامل  آمادگي دفتر تحقيقات و آموزش اين ستاد را براي هرگونه همكاري فرصت را مغتنم شمرده  .باشيم
دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با  -هفتم  هطبق -وچه دوازدهم كنبش   -خيابان نفت شمالي - خيابان ظفر : آدرس (

  )22901231و نمابر  22901232مواد مخدر تلفن 
  

  اولويت هاي پژوهشيعناوين 
 
  :ستاد مقابله با عرضه حوزهاولويت هاي  – 1
نقل، اقدامات مرزي،  شامل بررسي روند توزيع، حمل و(ها  بررسي ميزان كارآمدي عملكرد حوزه مقابله با موادمخدر و روانگردان -1/1

هاي  سازها، آزمايشگاه ، پيشGPSهاي قاچاق، اقدامات عملياتي و اطالعاتي، آمايش سرزمين يا  شبكهاجراي قانون اشراف بر فعاليت 
 ).متامفتامينتوليد  ساخت و

رضوي، خراسان جنوبي و بررسي عوامل گرايش به قاچاق مواد مخدر در نواحي مرزي استان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان  -٢/١
  . ارايه راهكارهاي مناسب جهت اصالح وضعيت موجود

و ، تدابير و اقدامات عملياتي و اطالعاتي يگان هاي مقابله اي در ضربه زدن به باندهاي قاچاق مواد مخدر  آسيب شناسي روش ها -3/1
 . ها گردان روان

 . مواد مخدر و روانگردان در كشور توزيعو ساختار بررسي روند  -4/1
 . ها و روانگردان عملكرد سازمان هاي مقابله اي در برخورد با شبكه هاي فعال قاچاق، ترانزيت و توزيع مواد مخدر ارزيابي -5/1
 . حوزة داخلي و ترانزيتو هوايي در ريلي  ،اي حمل و نقل جادههاي  بررسي سهم ترافيك مواد مخدر در شبكه -6/1
 . اتوليد مواد صناعي و راهكار هاي مقابله با توليد آنه بررسي و ارزيابي روند -7/1
 . بررسي عوامل گرايش به قاچاق مواد مخدر در جامعه شهري و شيوه هاي برخورد با آن -8/1
  .در كشور/ به/ ازها  و روانگردانبررسي نقش اتباع بيگانه در قاچاق، ترانزيت و توزيع مواد مخدر  -9/1

 .ها و روانگردان بررسي تأثير اقدامات مرزي در جلوگيري از قاچاق مواد مخدر  -10/1
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 . ها و روانگردان بررسي تأثير اجراي قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر در گسترش و كاهش مصرف مواد مخدر  -11/1
سطح كشور و مقايسه آن با در ها تطبيقي راهكارهاي مقابله با ورود مواد مخدر به زندان نقش فناوري و نيز مقايسه بررسي  -12/1

 . كشورهاي توسعه يافته
 . مطالعه هنجارهاي تسهيل كننده مصرف مواد مخدر در بين زندانيان معتاد -13/1
 . ها بررسي اثر بازدارندگي قوانين بر مصرف مواد مخدر در زندان -14/1
 .و عوارض آن ها گردان و روانمصرف مواد مخدر  و نگرش سربازان وظيفه در خصوص سوءبررسي آگاهي  -15/1
 . ها بررسي تطبيقي اختالالت رواني در دو گروه تحت درمان با متادون و عادي در زندان -16/1
 . ها ساخت ردياب هاي پرتابل مواد مخدر جهت كشف جاسازي -17/1
 . هت كنترل مبادي ورودي و خروجيساخت تجهيزات فني ج -18/1
 . مسيرهاكشف معابر و جهت درتعيين پروفيل مواد مخدر  -19/1
 .به داخل كشور ورود مواد جديد و تركيبات آنها پايش و نظارت -20/1
 . ها و روانگردان ايست و بازرسي هاي مصوب در كنترل مواد مخدر اثر بخشي مقابله پيشگيرانه با رويكردبررسي  -21/1
 . آموزش برايو مستعد  كشوربا شرايط جغرافيايي  ي آنهاشناسايي نژادهاي مختلف سگ در دنيا و ايران و سازگار -22/1
 . شناسايي روش اجراي كنترل دليوري -23/1
 . ها هاي مصرحه در قانون بازدارندگي از تكرار جرائم مواد مخدر و روانگردان بررسي ميزان اثر بخشي مجازات -24/1
 
  :توسعه مشاركتهاي مردمي ستادو كاهش تقاضا  حوزهاولويت هاي  -2
 .استان كشور در مقطع دبيرستان 5مدارس مروج سالمت در   بررسي ميزان اثربخشي برنامه -١/٢

  .استان كشور در مقطع راهنمايي 5هاي زندگي در  بررسي ميزان اثربخشي برنامه آموزش مهارت -2/2
  .استان كشور در مقطع ابتدايي 5برنامه پيشگيري مدرسه محور از اعتياد در بررسي ميزان اثربخشي  -3/2
  .ها آموزان مقاطع سوم راهنمايي، دبيرستان و هنرستان در خصوص مواد مخدر و محرك بررسي ميزان دانش و نگرش دانش -4/2
  »تري تبديل كنيم مدرسه را به مكان سالم«بررسي طرح  -5/2
  .دانشجويان علوم ديني در مورد سوء مصرف مواد و عوارض مرتبط و طراحي برنامه مداخالتي پيشگيرانهبررسي آگاهي و نگرش  -6/2
  .هاي پيشگيرانه در زنان سنين باروري با توجه به مادران باردار تدوين برنامه -7/2
  .كشور سطح مرور سيستماتيك مطالعات پيشگيري در -8/2
  .اي به صورت دوره هاي پيشگيري پايش و ارزيابي برنامه -9/2

  ).به عنوان يك حرفه در معرض خطر(طراحي برنامه پيشگيري براي حرف پزشكي  -10/2
  .هاي پيشگيرانه براي كودكان معتاد طراحي برنامه -11/2
  .بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني ـ اجتماعي در فرزندان معتاد -12/2
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  .اني و اجتماعي و ارتقاي بهداشت و سالمت روان در جامعه مددجوييهاي رو هاي پيشگيري از آسيب بررسي روش -13/2
  .هاي تحت حمايت كميته امداد امام، با توجه به شرايط ويژه مددجويان هاي مؤثر بر پيشگيري از اعتياد در خانواده بررسي شيوه -14/2
  .مختلف هاي ها در گروه گردان ساز گرايش به موادمخدر و روان بررسي عوامل زمينه -15/2
  .ها هاي پيشگيري از اعتياد آن گردان و روش بررسي علل گرايش زنان به موادمخدر و روان -16/2
  .سطح كشوردر  و شيميايياز سنتي به صنعتي  ررسي علل تغيير الگوي مصرف موادب -17/2
كيف و تابلوهـاي آمـوزش پيشـگيري از    ، پمفلت، هاي آموزشي توليدي اعم از كتاب، لوح فشرده بستهرگذاري يبررسي ميزان تأث -18/2

  .ماه پس از اجراي برنامه 6همزمان با اجرا و  در جامعه هدف اعتياد
  .ماه پس از اجراي برنامه 6همزمان با اجرا و  آموزش پيشگيري از اعتياد در جامعه هدف هاي كارگاهرگذاري يبررسي ميزان تأث -19/2
، مدارس، مراكز آموزشـي،  هاي خانواده هاي آموزش پيشگيري از اعتياد در محيط نمايشگاهها و  بررسي ميزان تأثرگذاري همايش -20/2

  .ماه پس از اجراي برنامه 6هاي كاري همزمان با اجرا و  و محيط ها محله
  .ها در زنداناز اعتياد هاي آنان در راستاي پيشگيري  نيازسنجي آموزشي از مجرمين موادمخدر و خانواده -21/2
  .هاي زندانيان موادمخدر زندگي خانواده اجتماعي -بررسي وضعيت فرهنگي -22/2
  .اعتياد نوجوانان و جوانانگرايش به هاي خانوادگي زندانيان در  بررسي تأثير خشونت -23/2
مـاه   6اجـرا و  همزمـان بـا    ها در زندان ها و روانگردان هاي فرهنگي و تربيتي در پيشگيري از موادمخدر بررسي اثربخشي برنامه -24/2

  .پس از اجراي برنامه
  . هاي هدف در جمعيتو روان گردانها  قرآني در پيشگيري از گرايش به موادمخدر  بررسي نقش باورهاي ديني ـ -25/2
در  روحانيون و مبلغان ديني در پيشگيري از گرايش نوجوانان و جوانـان بـه موادمخـدر   فرهنگي،  –نهادهاي ديني بررسي نقش  -26/2

 . هاي هدف جمعيت

 . هاي ديني خانواده و نقش آن در پيشگيري از گرايش به موادمخدر ارزش -27/2

 . در ايجاد گرايش نسبت به مصرف مواد به خصوص در نوجوانان و جوانان آلوده و پر خطرهاي  بررسي نقش محله -28/2

 . ياداعتپيشگيري از هاي ديني در  و تشكلبررسي نقش هيئات مذهبي  -29/2

  ....) فقر، نابرابري و (هاي اجتماعي اعتياد  كننده  رصد تعيين -30/2
سـطح  ها و مصرف آن به منظور پيشگيري از اعتيـاد در   گردان ها و قوانين مختلف در برخورد با موادمخدر و روان بررسي سياست -31/2

 . جامعه

 . هاي اجتماعي بر وضعيت اعتياد كننده مداخالت مرتبط با تعيين تاثيربررسي  -32/2
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 . پس از انقالب اسالمي پيشگيري از اعتياد) درون سازماني و بين سازماني(شناسي نظام مديريت  آسيب -33/2

 .)آينده اعتياد و اعتياد آينده(در كشور مواد مخدرآتي تحوالت رصد  -34/2

 ،شناسـي، مطالعـات اثربخشـي مـداخالت، نيازسـنجي      هـاي مطالعـات سـبب    در حوزهيري از اعتياد هاي پيشگ پژوهش فراتحليل -35/2
 .پژوهي سنجي و آينده امكان

  .)1384ـ 1389(هاي پيشگيري از اعتياد در طول برنامه چهارم توسعه  تأثير برنامه اثر بخشيارزشيابي ميزان  -36/2

 . در جهان بررسي رويكردهاي جديد پيشگيري از اعتياد -37/2

جمعيـت عمـومي شـهري و     -دانشـجويان   -آمـوزان   دانـش : كشـور شـامل  مصرف مواد در اعتياد و بروز  شيوع  ميزانبررسي  -38/2
 . زنان و رانندگان -جانبازان -هاي صنعتي، اداري و نظامي روستايي، محيط

 ...) اداري، صنعتي، نظامي، كارگري و (هاي كاري  هاي پيشگيري از اعتياد در محيط برنامهميزان اثر بخشي ارزشيابي  -39/2

 . هاي مردمي در حوزه پيشگيري از اعتياد هاي جلب مشاركت بررسي روش -40/2

 . در سطح كشور...) افزارهاي فرهنگي و  نيروي انساني، نرم(بررسي امكانات مديريت پيشگيري  -41/2

هاي ديداري ـ شـنيداري ـ نوشـتاري و الكترونيـك       رسانههاي توليدي  همتاثير برنا كيفيتهاي مردم در خصوص  ديدگاهپيمايش  -42/2
 . ها گردان ر عرصه موادمخدر و رواند

 . هاي هدف خدمات پيشگيرانه در سطح كانون ارايهمناسب براي  روش شناسيبررسي و طراحي  --43/2

 . بررسي عوامل مستعدكننده مصرف مواد در افراد متأهل -44/2

 . فرزندپروري در پيشگيري از اعتياد هاي سبكبررسي اثربخشي آموزش  -45/2

 . هاي پيشگيري اجتماع محور اثربخشي و ارزشيابي برنامه ميزانبررسي  -46/2

  . ها هاي اجتماعي در دانشگاه دمخدر و آسيبانگيزه مصرف موا و هاي ميداني در خصوص علل انجام تحقيقات و پژوهش -47/2

ها و مراكز آموزش عـالي و ارائـه راهكارهـايي در     توسط دانشجويان در دانشگاه ها و روانگردانشروع مصرف موادمخدر چگونگي -48/2
 . خصوص مقابله با آن

 . ها در دانشگاهها  و روانگردانكنندگان موادمخدر  عوارض و تبعات بهداشتي و رواني در مصرف بررسي -49/2

 . ها ها در دانشگاه گردان تبعات اجتماعي و فرهنگي شيوع مصرف موادمخدر، روانبررسي  -50/2

 .قش عوامل اجتماعي مؤثر بر اعتيادشناختي در خصوص ن جامعه بررسي -51/2

مــان مبتاليــان بــه مصــرف موادمخــدر و  هــا در ميــزان پيشــگيري و در بررســي نقــش دفــاتر فرهنگــي و مشــاوره در دانشــگاه -52/2
 . ها گردان روان
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در ميزان پيشگيري و كاهش مصرف موادمخدر ... هاي هنري و فيلم كوتاه و  هاي ترويجي و آموزشي، برنامه نقش اجراي برنامه -53/2
 . ها در دانشگاهها  و روانگردان

هـاي خـودگردان و مجـردي يـا      در ميـان خوابگـاه    مشروبات الكليها و  گردان روان ،اي ميزان مصرف موادمخدر بررسي مقايسه -54/2
 . هاي درون دانشگاهي خوابگاه

 . در دانشگاه روان گردانهارساني و تبليغات در ميزان پيشگيري از مصرف موادمخدر و  بررسي نقش و نحوه اطالع -55/2

حدهاي درسي در زمينه پيشگيري از مصرف موادمخـدر  در خصوص ضرورت ايجاد وا هاانجام نيازسنجي و نظرسنجي از دانشگاه -56/2
 . ها در دانشگاه

  ارزشيابي خط ملي اعتياد  -57/2
 . هاي كار هاي پيشگيري از اعتياد در محيط بررسي هزينه ـ فايده برنامه -58/2

 . هاي پيشگيري از اعتياد در مهدهاي كودك برنامه وري ميزان بهرهبررسي  -59/2

  . ها هاي پيشگيري از اعتياد در دانشگاه برنامهوري  ميزان بهرهبررسي  -60/2

  . هاي پيشگيري از اعتياد ارزيابي ميزان تأثير نگرش مجريان پيشگيري از اعتياد بر پيامد برنامه -61/2
ي اثرگذاري ، شامل بررس( سطح كشوربررسي ميزان اثر بخشي انواع مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي در  -62/2

  . )فايده و هزينه اثربخشي -هزينه
به مداخالت درمان ،كاهش  ...)با متغيرهاي مختلف اقتصادي ، سني ، جنسيتي و (بررسي ميزان دسترسي و برخورداري بيماران  -63/2

   . و راه هاي ارتقاء آن سطح كشورآسيب و حمايتهاي اجتماعي در 
  . بررسي مداخالت كاهش آسيب در معتادان به مواد محرك  -64/2
  .بررسي ادغام خدمات درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي در نظام مراقبت بهداشتي   -65/2
  . ...)شلتر ، مراكز گذري وشامل (بررسي كيفيت و تفاوت ارايه خدمات كاهش آسيب در مجموعه هاي مختلف   -66/2
  . مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي در كاهش بار بيماري اعتياد بررسي تاثير  -67/2
   . بررسي تاثير مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي در ارتقاء سطح سالمت عمومي  -68/2

  . تدوين مداخالت كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي  براي خانواده معتادان -69/2  
   .خالت كاهش آسيب در جامعهتدوين مدا  -70/2
شامل (بررسي ميزان آگاهي گروههاي مرتبط با معتادان از مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي   -71/2

  .... )معتادان،خانواده ، كاركنان درماني ، كاركنان دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و
  ها ،زنان خياباني ، نوجوانان ، زندانيان  خانمان بي: عي براي گروه هاي خاصمداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتما -72/2
  . بررسي تاثير قيمت و خلوص مواد بر تقاضاي مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي -73/2
  . مواداثير انواع مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي بر جرايم مرتبط و غير مرتبط با ت -74/2
  . ميزان شيوع بيماريهاي همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي -75/2
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  . بررسي تاثير مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي در كاهش بيماريهاي همراه جسمي و رواني -76/2
  . دان از مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعيبررسي عوامل ماندگاري و خروج درمان معتا -77/2
  )، رانندگان ،تستهاي غير مترقبه، بدو خدمت ، متقاضيان جواز كسب  قبل از ازدواج(هاي اعتياد  تعيين ميزان اثربخشيِ آزمايش -78/2
   . ماندگاري در درمان ك موثر بربيولوژي بررسي عوامل -79/2
    .ماندگاري در درمان موثر بر بررسي عوامل اجتماعي -80/2

  .در كشورمداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي تعيين قيمت تمام شده  -81/2 
  .مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعيبررسي نقش عوامل و ساختارهاي اجتماعي در    -82/2
  .آسيب و حمايتهاي اجتماعي و راه هاي ارتقاء آن بررسي چگونگي مشاركت عمومي با مداخالت درمان ،كاهش -83/2
   .اي اجتماعي و ارايه الگوهاي بوميبررسي الگوهاي مختلف كاهش آسيب و حمايته -84/2
  .بررسي رويكردهاي  جامعه محور در مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد -85/2
  .ر مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف موادبررسي تاثير حمايتهاي بيمه اي ب -86/2
  .بومياد و ارايه الگوهاي مناسب بررسي نقش كاردرماني بر درمان و بازتواني اعتي -87/2
سي تاثير انگ زدايي بر مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد با ارايه الگوهاي مناسب برر -88/2

  . بومي
و ارايه  سطح كشوربررسي تاثير شبكه اجتماعي بر مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد در  -89/2  

  . شيوه هاي افزايش اثربخشي آن
شيوه  و ارايه سطح كشوربررسي تاثير خانواده بر مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد در  -90/2

  .هاي افزايش اثربخشي آن
اجتماعي سوء مصرف مواد  بررسي تاثير قوانين بر بررسي تاثير شبكه اجتماعي بر مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي -91/2
  .سطح كشوردر 
  . رتقاء آنو چگونگي ا سطح كشوراد در نقش زندان در  مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مو -92/2
و  سطح كشوربررسي تاثير نهادهاي غير دولتي بر مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد در   -93/2
  .هاي افزايش اثربخشي آن شيوه ارايه
  .سطح كشورر بررسي نظام آماري و ثبت اطالعات در مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد د -94/2
  .سطح كشوربررسي وضعيت آموزشهاي مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد در  -95/2
بررسي تغييرات الگوي سوء مصرف مواد و اثر آن بر مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد در  -96/2

  .سطح كشور
  .سطح كشوردر مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد در و قضايي قي بررسي مالحظات حقو -97/2
  .سطح كشوربررسي جايگاه گروه هاي همتا در مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد در  -98/2
  ....)درمانگاهي ، مطبي ، بستري و اقامتي ، (بررسي مداليته هاي مختلف درمان و كاهش آسيب اعتياد -99/2
  

  .سطح كشوربررسي چالشهاي آزمايشگاهي مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد در  -100/2
  .اعتياد)  و كاهش آسيب(بررسي تاثير متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان  -101/2
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  .اعتياد در پيشگيري از سوء مصرف موادبررسي سهم درمان و كاهش آسيب  -102/2
  .سطح كشوربررسي مالحظات اخالقي در مداخالت درمان ،كاهش آسيب و حمايتهاي اجتماعي سوء مصرف مواد در  -103/2
  .درمان با رويكردهاي  اجباريبررسي تاثير درمان اجباري بر  -104/2
    .بررسي چالشهاي درمان اجباري -105/2
 .زنان معتاد مراجعه كننده به مراكز درمان و كاهش آسيب )هاي فردي ويژگي(جمعيت شناختي بررسي وضعيت  -106/2
 .پيشگيري و حمايتي ،هاي درماني هاي موفق توانمند سازي سمن بررسي برنامه ها و مدل -107/2
 . محوريت نهاد خانوادههاي اجتماعي با  ها و برنامه هاي موفق درمان و حمايت بررسي و معرفي مدل -108/2
 . حرك در جهانواد مها و برنامه هاي موفق درمان م بررسي و معرفي مدل -109/2
 . هاي مقابله با عرضه در جهان هاي موفق سمن بررسي و معرفي مدل -110/2
نهاد در  هاي مردم بخش خصوصي و سازمان MMTاي اثر بخشي و هزينه فايده مراكز كاهش آسيب و  بررسي مقايسه -111/2
 . كشور
  . هاي اجتماع محور حمايتي از معتادان بهبود يافته از مراكز درمان پرهيز مدار طراحي سيستم ارجاع و تيم -112/2
  . عنوان يك مدل درماني موفق درايران و جهانه هاي همتا و مباني علمي آن ب برنامه اقامتي گروه بررسي -113/2
  . در ايران و جهان) خود ياري ( قدمي  12برنامه  بررسي و اثر بخشي -114/2
  . )گذشته ، حال و چشم انداز آتي( آسيب شناسي و شناخت علمي نقاط قوت و ضعف سمنها در ايران  -115/2
  .كشورهاي  اقامتي در  زينه اثر بخشي درمانه -116/2
  .كشوراد مخدر در پنجاه سال گذشته در هاي مبارزه با مو هاي سمن بررسي منافع اقتصادي حاصل از فعاليت -117/2
  .كشورهاي درمان اقامتي متناسب با اقتصاد بومي و فرهنگي  طراحي فرايند تركيبي مداخالت اعتقادي و برنامه -118/2

  
  هاي فكر ستاد و اتاق برنامه ريزي ،حقوقي هاي حوزهاولويت هاي ساير  -3
و سود خالص ها در ابعاد پولشويي، سرمايه اجتماعي، گردش مالي  هاي ناشي از اقتصاد موادمخدر و روانگردان تخسار بررسي - 1/3

  .مخدر و روان گردانها در سطح كشور موادناشي از تجارت 
  هزينه هاي اقتصادي مبارزه با مواد مخدر در سطح خرد وكالن در كشوربررسي ميزان  -2/3
  .اثربخش اعتبارات ستاد مبارزه با موادمخدرطراحي الگوي توزيع  -3/3
  .ها ارزيابي و پايش مديريت عملكرد برنامه توسعه پنجم در حوزه مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان -4/3
  .ها هاي تامين منابع مالي مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان ررسي روشب -5/3
  .مبارزه و ارائه پيشنهادهاي اصالحيستاد در عرصه هاي اجرايي عضو و مرتبط با  بررسي ساختار تشكيالتي دستگاه -6/3
وري و استقرار نظام كنترل نتيجه مبتني بر قيمت تمام شده در امر مبارزه همه جانبه با موادمخدر و  هاي افزايش بهره بررسي راه -7/3

 .ها روانگردان
 .ها و روانگردان ارتكاب جرايم مواد مخدر) هدف ارعاب فردي و اجتماعي(اعدام در بازدارندگي تاثير مجازات -8/3
 .و چگونگي آن به خصوص در شرق كشور ها و روانگردان فقر و تنگدستي اشخاص در ارتكاب جرايم مواد مخدر نقش -9/3

 .ميزان تاثير بيكاري در ارتكاب جرايم مواد مخدر در شرق كشور -10/3
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 .ها و روانگردان ارتكاب جرايم مواد مخدر) هدف ارعاب فردي و اجتماعي مجازات(تاثير مجازات شالق در بازدارندگي  -11/3
خسارات فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي با عنايت به ميزان حداقل مصرف مواد به تفكيك نوع رايج  برآورد -12/3

  ).هدف بهره برداري در تعيين مجازات است(توسط يك فرد سالم با ويژگي بدني و رواني متعارف 
ريكا، اروپا، مآ(جهان كشور هاي بت به ساير ها در كشور نس بررسي وضعيت مصرف كنندگان انواع مواد مخدر و روانگردان -13/3

  ).آفريقا و آسيا
  .جهانسطح بررسي در خصوص ميزان مواد مخدر توليدي و مصرفي در  -14/3
  .ها در سطح كشور مواد مخدر و روانگرداننواع بررسي در خصوص تركيبات ا -15/3
هاي آن در عرصه  ورات محلي و لزوم آماده سازي زمينههاي اجتماعي با لحاظ مقد گيري از مشاركت هاي بهره بررسي روش -16/3

 .ها مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

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


