
  »1395سال  هاي پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر اولویتعناوین «   
  :محققان، پژوهشگران و اساتید محترم

هاي کلی مبارزه با مواد مخدر، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري  در راستاي بند دهم سیاست
اي در امر  هاي بنیادي، کاربردي و توسعه توسعه مطالعات و پژوهش«مبنی بر  10/7/85در مورخ ) العالی مدظله(

روز دنیا و استفاده از ظرفیت علمی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشگیري و درمان معتادن با تکیه بر دانش 
هاي مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم  بدینوسیله عناوین اولویت هاي پژوهشی حوزه» و تخصصی کشور

هاي  از اولویت هاي معنوي و مادي ظرفیتگیري از  رود کلیه مراکز علمی و دانشگاهی با بهره انتظار می. شود می
پژوهشی مشترك اقدام  تا شاهد سهیم شدن مراکز دانشگاهی کشور در پیشبرد  پژوهشی زیر به عنوان همکاري

فرصت را مغتنم شمرده و  . اهداف امر مقدس مبارزه با مواد مخدر و مهار این پدیده خانمان برانداز باشیم
اعالم  آمادگی دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر را براي هرگونه همکاري و تعامل

 20تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی باالتر از میدان پونک، بعداز خیابان  بیست و یکم پالك : آدرس . (دارد می
  )دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر - طبقه سوم

  
  اولویت هاي پژوهشی براي شناخت وضعیت اعتیاد در کشور

 مــدل از اســتفاده جملــه از کشــور، در اعتیــاد و مــواد مصــرف وضــعیت آینــده بینــی پــیش بــراي پژوهــی آینــده -1
 سازي

 دانشجویان در مواد مصرف اختالالت و مواد مصرف شیوع بررسی -2
ــی -3 ــی بررس ــعیت کیف ــرف وض ــواد مص ــاد و م ــروه در اعتی ــا گ ــات و ه ــاص اجتماع ــربازخانه( خ ــا، س ــدان، ه  زن

 )خاص کار هاي محیط
 ویــژه بــه نوجوانــان، در اعتیــاد و مــواد مصــرف بــروز بــراي آمیــز مخــاطره و کننــده محافظــت عوامــل بررســی -٤

 فرهنگی و سایر متغیرهاي بومی و دینی باورهاي و مدرسه و خانواده با مرتبط عوامل

 کشور در سوانح و تصادفات وقوع و مواد مصرف ارتباط بررسی -5
 جرم ارتکاب و اعتیاد میان ارتباط بررسی -6
 کشور اجتماعی مشکالت دینامیک در اعتیاد نقش بررسی -7
بررســی چگــونگی رونــد تــاثیر احــاد جامعــه بــا توجــه بــه ایفــاي نقــش آن نســبت بــه جمعیــت ســه درصــدي     -8

  معتادان در جهت کنترل اعتیاد

  هاي مردمی کاهش تقاضا و مشارکتاولویت هاي پژوهشی حوزه 
 .بررسی سبب شناسی مصرف مواد در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دبیرستان -9

 .برنامه هاي پیشگیري اولیه از اعتیاد ویژه کودکان و نوجوانان داراي والد معتادمطالعه و تدوین  - 10



 . نیاز سنجی از دانشجویان مقطع کارشناسی در عرصه پیشگیري اولیه از اعتیاد - 11
 .بررسی امکانات و ظرفیت هاي مدیریت پیشگیري در سطح کشور - 12
 . امه پنجم توسعه ارزشیابی میزان اثر بخشی خط ملی مشاوره اعتیاد در طول برن - 13
 .بررسی میزان اثر بخشی کارگاه هاي آموزشی ویژه جوانان جمعیت هالل احمر  استان تهران - 14
 .اند هاي پیشگیرانه براي کودکان و نوجوانان که تجربه مصرف مواد داشته طراحی برنامه - 15
) ســالمت توســط مراکــز تحقیقــاتی ذیصــالح در حــوزه اقتصــاد (اثربخشــی مــداخالت درمــانی -بررســی هزینــه - 16

مــداخالت کــاهش آســیب در مراکــز گــذري، درمــان نگهدارنــده در مراکــز درمــان ســوء مصــرف مــواد  : شــامل
 اگونیست، درمان پرهیزمدار در مراکز درمانی سرپایی، درمان در مراکز اقامتی میان مدت با

ازه هـاي زمـانی کوتـاه مـدت و د            - 17 رازمـدت پـس   ارزیابی میزان باقی مانـدن بـر تـرك و عـدم اعتیـاد مجـدد در ـب
 از درمان

 ها هاي آن اجتماعی براي معتادان و خانواده هاي حمایت بررسی موثرترین شیوه - 18
ــازي - 19 ــعیت مستندس ــدیریت وض ــان م ــاهش و درم ــان ک ــیابی و زی ــاختارهاي ارزش ــی و اداري س ــود اجرای  و موج

  کشور اعتیاد درمان مدیریت نظام مشکالت بررسی
 هاي درمانی، پیشگیري و حمایتی سازي سمن هاي موفق توانمند ها و مدل بررسی برنامه - 20
ا        رهـاي غیـر دولتـی در ع    بررسی اثر بخشـی اقـدامات سـازمان    - 21 صـه کنتـرل و کـاهش مـواد مخـدر در مقایسـه ـب

 اقدامات دولتی
هــاي  هـاي اصــلی در صـیانت اجتمــاعی از معتـادان بهبــود یافتـه و خــانواده     شناسـایی و تعیــین تـاثیرات شــاخص   - 22

 آسیب دیده از اعتیاد
توســعه پایــدار آمــوزش در فرآینــد پیشــرفت و امنیــت شــغلی معتــادان  هــاي کلیــدي  بررســی الزامــات و چــالش - 23

 بهبود یافته با رویکرد اجتماعی و حفظ محیط زیست
بررســی وضــعیت و شناســایی راهکارهــاي ســاماندهی و بهبــود اشــتغال جامعــه هــدف در معتــادان بهبــود یافتــه   - 24

 در برنامه ششم توسعه هاي آسیب دیده از اعتیاد و خانواده
 هاي اجتماعی در کشور تعیین قیمت تمام شده مداخالت درمان ،کاهش آسیب و حمایت - 25
  هاي اجتماعی بررسی نقش عوامل و ساختارهاي اجتماعی در  مداخالت درمان،کاهش آسیب و حمایت - 26
ا مــداخالت درمان،کـاهش آسـیب و حمایــت        - 27 هــاي  هراهـاي اجتمـاعی و    بررسـی چگـونگی مشــارکت عمـومی ـب

  ارتقاء آن
  هاي اجتماعی و ارایه الگوهاي بومی   بررسی الگوهاي مختلف کاهش آسیب و حمایت  - 28



ــت     - 29 ــاهش آســیب و حمای ــان ،ک ــه محــور در مــداخالت درم هــاي اجتمــاعی ســوء   بررســی رویکردهــاي  جامع
  مصرف مواد

  بررسی نقش کاردرمانی بر درمان و بازتوانی اعتیاد و ارایه الگوهاي مناسب ایرانی  - 30
 ...)اقامتی ، درمانگاهی ، مطبی ، بستري و (هاي مختلف درمان و کاهش آسیب اعتیاد بررسی مدالیته - 31
ــاره روش  - 32 ــه تطبیقــی در ب ــال ســازي ســازمان   مطالع ــب مشــارکت اجتمــاعی و فع ــاد و   هــاي جل ــردم نه ــاي م ه

 ع محور در کنترل اعتیاداجتما

  و حقوقی حوزه مقابله با عرضهاولویت هاي پژوهشی 
شــامل بررســی رونــد توزیــع، (هــا بررســی میــزان کارآمــدي عملکــرد حــوزة مقابلــه بــا مــواد مخــدر و روانگــردان - 33

ــر فعالیــت شــبکه    ــانون اشــراف ب ــدامات مــرزي، اجــراي ق ــاتی،   حمــل و نقــل، اق هــاي قاچــاق، اقــدامات عملی
 )هاي ساخت و تولید متامفتامین  ، پیش سازها، آزمایشگاهGISن آمایش سرزمی

ــان   آســیب شناســی روش - 34 ــاتی یگ ــاتی و اطالع ــدامات عملی ــدابیر و اق ــا، ت ــه ه ــه  هــاي مقابل اي در ضــربه زدن ب
 ها باندهاي قاچاق مواد مخدر و روانگردان

 ها بررسی تأثیر اقدامات مرزي در جلوگیري از قاچاق مواد مخدر و روانگردان - 35
اطالعــات، عملیــات روانــی، (هــاي مقابلــه بــا عرضــه در جلـوگیري از قاچــاق مــواد مخــدر  بررسـی تطبیقــی روش  - 36

 ...)ایست وبازرسی، کنترل مرز و 
ــابی عملکــرد ســازمان - 37 ــه ارزی ــا شــبکه هــاي مقابل ــواد   اي در برخــورد ب ــت و توزیــع م هــاي فعــال قاچــاق، ترانزی

 ها مخدر و روانگردان
 واد مخدر، روانگردان و پیش سازهاآینده پژوهی وضعیت قاچاق م - 38
ــه       - 39 ــیش ســازها ب ــواد مخــدر، روانگــردان و پ ــع م ــه قاچــاق و توزی ــی اجتمــاعی گــرایش ب بررســی عوامــل روان

 تفکیک نواحی مرزي و داخلی
 هاي مشارکت مردمی براي کاهش عرضه در کشور طراحی،  اجراي آزمایشی و بررسی اثربخشی مدل - 40
هـاي مسـئول و عضـو سـتاد در حـوزه کـاهش عرضـه         یالتی دسـتگاه هـاي سـاختار تشـک    بررسی خألها و ضـعف  - 41

 و ارائه پیشنهادهاي اصالحی
ــاط قــوت و ضــعف وضــعیت ایســتگاه  - 42 ــد جاســازي و    بررســی نق هــاي بازرســی از دیــدگاه افــراد دخیــل در فرآین

 انتقال مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها
 در کشور/به/بررسی نقش اتباع بیگانه در قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها از - 43
تاثیر تعیـین کننـده هـاي اجتمـاعی ماننـد فقـر و بیکـاري در ارتکـاب قاچـاق مـواد مخـدر، روانگـردان  و پـیش               - 44

 )کشورو غرب شرق (مبادي ورودي و خروجیویژه در  هسازها ب



  بررسی میزان اثر بخشی اجراي طرح هاي پاکسازي و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در کشور - 45

ــوص راه   - 46 ــژوهش در خص ــه و پ ــد         مطالع ــدر تولی ــواد مخ ــت م ــاق و ترانزی ــده قاچ ــا پدی ــؤثر ب ــه م ــاي مقابل ه
 مسیر ایران بهافغانستان 

 بررسی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر ایران - 47
  هاي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر بررسی میزان اثربخشی مجازات - 48
  بررسی لزوم تدوین سیاست جنایی جدید در جرایم مواد مخدر  - 49
ــه بنیــان اقتصــادي (میــزان اثربخشــی مجــازات مصــادره امــوال قاچاقچیــان  -50 در مقایســه بــا مجــازات  )ضــربه ب

 هاي سالب آزادي و حیات 
هاي جرائم مواد خمدر و نتایج  ها و حمكومیت ي جمازاتبررسي ارزیابي میزان اثرخبش -51

هاي مندرج در قانون مبارزه با مواد خمدر با اصالحات و  اعمال انواع جمازات
 احلاقات آن

 
 دفتر تحقیقات و آموزش 


