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 بسمه تعالی
 

مصوب در شورای اعالمی از سوی حوزه های مختلف دبیرخانه ستاد یت های پژوهشی واولعناوین 

به منظور بهره گیری از ظرفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویان تحقیقات 

 9911سال  -انجام حمایت های مادی و معنوی  ودر عرصه کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر 

 

 :دکتری های رسالهگیری از ظرفیت  عناوین مورد نظر با بهره

 بررسي تأثير اقدامات مرزي در جلوگيري از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها .1

 سازها در داخل كشور پيش و روانگردان مخدر، مواد قاچاق وضعيت پژوهي آينده .2

 پيش و ها روانگردان و مخدر مواد توزيع و عرضه با مقابله حوزه عملكرد كارآمدي افزايش ميزان بررسي .3

 سازمانها تفكيک به سازها

 و ها روانگردان مخدر، مواد توزيع و قاچاق به گرايش سياسي و اقتصادي اجتماعي، عوامل رواني، بررسي .4

 داخلي و مرزي نواحي تفكيک به سازها پيش

 كشور در كالن و خرد سطح در مخدر مواد با مبارزه غيرمستقيم و مستقيم هاي هزينه ميزان بررسي .5

 ها روانگردان و مخدر مواد با مبارزه امر در (فايده /هزينه )  شده هزينه منابع اثربخشي بررسي .6

 هاي استان از هريک در سازها پيش و ها روانگردان مخدر، مواد با جانبه همه مبارزه راه نقشه تدوين و تهيه .7

 كشور مبتني بر اسناد باال دستي

 كشور و راهكارهاي جلوگيري از آن در شاهدانه و خشخاش كشت افزايش بررسي علل .8

عوامل  تعيين برآورد حجم پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها در سطح كشور و .9

 مرتبط با آن

 اعتياد در مناطق حاشيه نشين تهراننقش كنوني سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از  .11

رويكرد تحليلي جلب مشاركت اجتماعي و فعال سازي سازمان هاي مردم نهاد و اجتماع محور در كنترل  .11

 اعتياد

ارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامه هاي توانمند سازي سازمان هاي مردم نهاد حوزه كاهش تقاضا و  .12

 توسعه مشاركت هاي مردمي

فعاليت سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در كنترل و كاهش تقاضاي مواد ميزان اثربخشي  .13

 مخدر و روان گردان

وري آنان در محيط هاي كاري همسان و محيط هاي كاري  نگاهي تطبيقي به رفتار بهبود يافتگان و بهره .14

 (در كنار افراد عادي)غير همسان 

 ر محيط هاي كاري و اثر آن بر روي كارائي آن هاالگوهاي رضايتمندي شغلي بهبود يافتگان د .15
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نگاهي تطبيقي به انواع شغل مناسب براي بهبود يافتگان از لحاظ درجه سختي و پيچيدگي كار، كارفكري،  .16

 ساعات كاري

مورد استان در هاي كار و توليد مطالعه موردي ميزان موفقيت اجراي طرح پيشگيري از اعتياد در محيط .17

 1399در سال  نظر

مطالعه موردي چرايي باال بودن تقاضاي مصرف مواد مخدر عليرغم آگاهي مصرف كنندگان از پيامدهاي آن  .18

 1399در سال  مورد نظراستان در 

 يا شهري هاي محله در  زنان و كودكان آگاهي سطح ارتقاي در پازک طرح  آمدي ميزان كار بررسي .19

 1399 سال در مورد نظراستان در  روستايي

 1399سال در مورد نظراستان در   (19628)مشاوره اعتياد  ملي موردي ميزان اثربخشي خطمطالعه  .21

 سطح ارتقاء در  همراه تلفن  كاربردي هاي برنامه و  ز فضاي مجازيا استفاده مطالعه موردي كارآمدي .21

 1399سال  در مورد نظراستان در   اوليه  پيشگيري دانش و آگاهي

 سال در مورد نظراستان در  اوليه پيشگيري بر  مرتبط با نشاط اجتماعي طرح هايميزان تاثير مطالعه  .22

1399 

 غير هايگاهسكونت)  اي حاشيه محالت در پيشگيري هاي طرح موردي ميزان موفقيت اجراي مطالعه .23

 1399 سال در مورد نظراستان در  (رسمي

در استان مورد نظر انشجويان دانشگاه دثربخشي و كارآمدي روشهاي فعلي پيشگيري در مطالعه موردي ا .24

 1399سال 

استان چالشهاي استفاده از فضاي مجازي در پيشگيري اعتياد در ميان دانشجويان دانشگاه ميزان  بررسي .25

 1399در سال مورد نظر 

 موادمخدر مصرف پيامدهايي از آنان تقاضاي مصرف مواد در ميان دانشجويان عليرغم آگاهيچرايي وجود  .26

 1399حصيليت سال در

عوامل  ويژه به نوجوانان، در اعتياد و مواد مصرف بروز براي آميز مخاطره و كننده محافظت مطالعه عوامل .27

در سال  مورد نظربومي در استان  متغيرهاي ساير و فرهنگي و ديني باورهاي و مدرسه و خانواده با مرتبط

1399 

در استان ...( اجتماعي و  سرمايه نابرابري، غيررسمي، اسكان فقر،( اعتياد  اجتماعي هاي كننده تعيين رصد .28

 1399در سال  مورد نظر

اعتياد در  و مواد مصرف براي زا آسيب هاي مكانيسم بررسي و خطر پر هاي جماعت اجتماعي مطالعات .29

 1399در سال  مورد نظر استان

در سال مورد نظر نشين در استان  حاشيه مناطق در ساكن و خطر پر زنان در اعتياد عوامل بر مطالعه .31

1399 

 1399در سال مورد نظر  صنعتي در استان هاي محيط خطرزاي عوامل شناسايي مطالعه موردي .31

 1399در سال  مورد نظرمحرک در استان  مواد و افيوني مواد به اعتياد ژنتيكي ميزان اثر عوامل بررسي .32
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 1399در سال مورد نظر متأهل در استان  افراد در مواد مصرف مستعدكننده عوامل و شرايط كيفي مطالعه .33

 1399در سال  مورد نظرجوانان در استان  مختلف گروههاي در آوري تاب وضعيت مطالعه موردي .34

در سال مورد نظر جايگزين در پيشگيري از مصرف مواد مخدر در استان  فعاليتهاي ميزان اثربخشي بررسي .35

1399 

اعتياد در دستگاههاي همكار با ستاد  از پيشگيري براي ها زمانسا انساني نيروي كنوني مطالعه وضعيت .36

 1399در سال  مورد نظرمبارزه با مواد مخدر در استان 

 1399در سال  مورد نظراعتياد در استان  از پيشگيري امر در عمومي سازي آگاه براي موثر هاي راه بررسي .37

بر  آن تاثير و مخدر مواد مصرف( فرهنگ سنت،( اجتماعي هنجارهاي و انگ ميزان شناختي جامعه مطالعه .38

 1399در سال مورد نظر  در استان )ايراني اقوام فرهنگ خرده :مطالعه مورد( مخدر مواد مصرف شروع

در سال  مورد نظردولتي در استان  دانشگاههاي در اعتياد از پيشگيري برنامه هاي اثربخشي ارزشيابي .39

1399 

 در استان( زنداني معتادان فروشها، تن تزريقي،( معتادان خطر پر هاي گروه زيستي رفتاري هايپيمايش .41

 1399در سال مورد نظر 

 1399در سال مورد نظر  جامعه در استان در اعتياد افزايش بر موثر اجتماعي هاي مولفه بررسي .41

پيشگيري  راهكارهاي ارائه و روانگردانها و مخدر مواد به زنان و دختران از برخي گرايش علل آينده پژوهي .42

 1399در سال مورد نظردر استان 

 آينده سال 5 مدت طي بوپرنورفين به متادون مصرف( تغيير) شيفت  هاي روش .43

 مخدر مواد مصرف به ميل كاهش بر دارويي گياهان تاثير .44

  پزشكي، هاي رويكرد از تلفيقي استفاده) وجهي چند آسيب كاهش و درمان مراكز ايجاد امكان .45

 مخدر مواد به معتادان عميق درمان منظور به...(  و روانشناختي دارويي، گياهان نوروبيولوژي،

 COVID_19 گيري همه شرايط اعتياد در آسيب كاهش و درمان خدمات ارايه بهبود عملي راهكارهاي .46

 COVID_19 به آنها ابتالي كاهش يا افزايش در مخدر مواد كنندگان مصرف زندگي سبک نقش .47

 كشور هاي بيمارستان اورژانس معتادان اورژانس مشكالت اطالعات ثبت نظام طراحي .48

 زنان ها، خانمان بي شامل معتادان خاص هاي گروه براي اجتماعي هاي حمايت و درمان مداخالت طراحي .49

 آنها اثربخشي بررسي و زندانيان و نوجوانان خياباني،

 در ماندگاري در اي بيمه حمايت تاثير بررسي و اعتياد خدمات پوشش اي بيمه ارتقاي راهكارهاي طراحي .51

 درمان

 اوليه بهداشتي مراقبت هاي نظام در اعتياد درمان و پيشگيري ادغام برنامه كارآيي و اثربخشي ارزشيابي .51

 آسيب كاهش و اعتياد درمان خدمات ارزشيابي و پايش نظام طراحي .52

 كشور در آسيب كاهش و درماني مداخالت شده تمام قيمت بررسي .53

 بررسي تاثير پيشگيري كيفرمدار مجازات اعدام در جرايم قانون مبارزه با مواد مخدر .54

 ساله 35تا  17بررسي تاثير پيشگيري وضعي از جرايم مواد مخدري در عدم ارتكاب جرم مرتبط در جوانان  .55
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تناسب جرم با  ارائه الگوي جايگزين موثر در مقابل مجازات اعدام در جرايم مواد مخدري مبتني بر قاعده .56

 مجازات

با اولويت انگلستان، )مطالعه تطبيقي مجازات هاي قانون مبارزه با مواد مخدر با ساير كشورهاي جهان  .57

 (ايتاليا، فرانسه، مكزيک و امريكا

 بررسي عملكرد سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتياد در افزايش سرمايه اجتماعي در دو دهه اخير .58

 اي اجتماعي موثر بر افزايش اعتياد در جامعههتعيين مولفه .59

 بررسي ابعاد حمايت هاي اجتماعي در معتادان بهبوديافته و خانواده هاي آسيب ديده .61

 طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و روانگردان .61

 تقاضاي مواد مخدر و روان گردان در ايرانراه كارهاي افزايش سرمايه اجتماعي در حوزه كنترل و كاهش  .62

میزان اثربخشی فعالیت های سازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای موادمخدر و  .63
 .روانگردان در دو دهه گذشته

 بررسی تجارب نوین و موفق پیشگیری اولیه از اعتیاد در کشورهای توسعه یافته .64

 9911و عوامل مستعد کننده بروز و شیوع مصرف موادمخدر در شاغلین کشور در سال  مطالعه کیفی شرایط .56

 9911الگوی آموزشی پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری با تأکید بر مشاغل سخت کل کشور در سال  .66

 و تقاضااصول کلی برنامه جامع پیشگیری، درمان، کاهش آسیب در زمینه  بررسی تجربه های موفق در اروپای غربی .67

کمپ، اجتماع ) قانون م م م  96فایده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده -هزینه .56
 (درمان مدار، بستری

 قانون م م م 95فایده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده -هزینه .51
 MMT)قانون م م م  96کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده فایده خدمات درمان، بازتوانی و -هزینه .07

 (PHCخصوصی، دولتی، 

مراکز گذری، ) قانون م م م  95فایده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده -هزینه .09
 (مراکز سیار، تیم های سیار

قانون م  96مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  نظام پرداخت خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل .07
 (کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری) م م 

قانون م  95نظام پرداخت خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  .09
 ( غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) م م 

قانون م  96انی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده نظام پرداخت خدمات درمان، بازتو .07
 (PHCخصوصی، دولتی،  MMT)م م 

قانون م  95نظام پرداخت خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  .06
 (مراکز گذری، مراکز سیار، تیم های سیار) م م 

 جامع حمایت ورزشی در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران تدوین برنامه .05
 تدوین برنامه جامع حمایت تغذیه ای در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .77
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ی موضوع ماده نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامت .06
 (کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری) قانون م م م  96

نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  .01
 ( غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) قانون م م م  95

بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان،  .67
 (PHCخصوصی، دولتی،  MMT)قانون م م م  96ماده 

نظام ارزشیابی و رتبه بندی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع  .69
 (سیار مراکز گذری، مراکز سیار، تیم های) قانون م م م  95ماده 

 

 :کارشناسی ارشد های پایان نامهعناوین مورد نظر با بهره گیری از ظرفیت 

 آن سازي بهينه راهكارهاي و مخدر مواد با مبارزه حوزه هاي نيرو به الكشف حق پرداخت بخشي اثر .82

 سازها پيش و روانگردان مخدر، مواد قاچاق از جلوگيري در مرزي اقدامات تأثير بررسي .83

 كالن در داخل كشور و خرد سطح در مواد تجارت سود و مالي گردش ميزان و حجم بررسي .84

 عرضه مواد كاهش حوزه در ستاد عضو هاي دستگاه مخدر مواد با مبارزه ساختار هاي ضعف و خألها بررسي .85

 سازها پيش و روانگردان مخدر، مواد كشف در غيرمصوب و مصوب هاي بازرسي و ايست عملكرد بررسي .86

هاي  شبكه تفكيک به كشور، در سازها پيش و ها روانگردان مخدر، مواد انتقال مسيرهاي و ها شيوه بررسي .87

 اي مقابله اقدامات و كارها راه بخشي اثر نقل و و حمل

 كشور در/به/از سازها پيش و ها روانگردان مخدر، مواد قاچاق در بيگانه اتباع نقش بررسي .88

 مواد مخدر ردياب موجود پيشرفته ها و تجهيزات دستگاه موفقيت ميزان ارزيابي .89

 و ها روانگردان مخدر، مواد كشف جهت در پستي هاي محموله كنترل هاي روش و ها شيوه بررسي .91

 سازها پيش

 ها روانگردان و مخدر مواد با مبارزه عرصه در يافته تخصيص انساني منابع كيفيت .91

 نوين هاي فناوري از استفاده با ها زندان داخل به مخدر مواد ورود با مقابله هاي شيوه بررسي .92

و  باندها انهدام و شناسايي در آنان هاي ظرفيت از استفاده و مردمي اطالعات و اخبار نقش بررسي .93

 مخدر مواد قاچاق هاي سرشبكه

روانگردان و راهكارهاي ارتقاء  و مخدر مواد هاي محموله كشف در بازرسي هاي بررسي عملكرد ايستگاه .94

 ها كارائي آن

مرزها و راهكارهاي  سوي آن در كشورمان اتباع از روانگردان و مخدر مواد كشف افزايش يابي علت و بررسي .95

 مقابله با آن

 نياز سنجي آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان گردان .96
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 نهادتجارب موفق جهاني در حوزه حمايت هاي اجتماعي با تاكيد بر نقش سازمان هاي مردم  .97

نقش كارآفريني و  اشتغال در جلو گيري از عود مجدد، خانواده پذيري و جامعه پذيري بهبود يافتگان در  .98

 كارگاه هاي اشتغال مورد حمايت ستاد مبارزه با مواد مخدر

چگونگي ترغيب كارفرمايان به كارآفريني اجتماعي در حوزه بكارگيري بهبود يافتگان و خانواده هاي اسيب  .99

 اعتيادديده از 

تجارب موفق جهاني در خصوص مشاركت هاي اجتماعي در حوزه صيانت از آسيب ديدگان اعتياد با  .111

 تاكيد بر نقش سازمان هاي مردم نهاد و طراحي مدل پيشنهادي ارائه خدمات صيانت در كشور

مطالعه موردي ميزان موفقيت طرح خانه هاي ورزش روستايي در ايجاد نشاط و دوري از آسيبهاي  .101

 1399در سال در استان مورد نظر  جتماعي در روستاهاي شهرستانا

در  خيز آسيب و خطر پر مناطق اولويت با كودک مهدهاي در سازي مصون طرح تاثير مطالعه موردي .101

 1399 سال زماني مقطع در استان مورد نظر

 به نسبت خصوصي بخش و صنعتي هاي محيط در كارفرمايان مشاركت پايينداليل  موردي مطالعه .101

 1399در سال  در استان مورد نظرپيشگيرانه  هاي آموزش

 سال در در استان مورد نظر شهري هاي محيط در  اثر بخشي طرح هاي اجتماع محورميزان  بررسي .101

1399 

 سال در در استان مورد نظر روستايي  هاي محيط در محور اجتماع هاي طرح  اثر بخشيميزان  بررسي .115

1399 

هاي خود مراقبتي در پيشگيري از اعتياد  ميزان اثربخشي طرح توانمندسازي و آموزش مهارت بررسي .116

 1399در سال  در استان مورد نظردانش آموزان دوره ابتدايي 

ميزان اثربخشي كارآمدي طرح توانمندسازي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره اول و دوم  بررسي .117

 1399ر سالد در استان مورد نظرمتوسطه 

ميزان كارآمدي طرح مديريت مورد در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان در معرض خطر و آسيب  بررسي .118

 1399در سال در استان مورد نظرديده دوره ابتدايي 

ميزان موفقيت و كارآمدي طرح مديريت مورد در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان در معرض  بررسي .119

 1399در سال  در استان مورد نظرطه اول و دوم خطر و آسيب ديده دوره متوس

در استان مطالعه ميزان موفقيت طرح ياريگران زندگي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره ابتدايي  .111

 1399 مورد نظر

ميزان موفقيت طرح ياريگران زندگي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره متوسطه اول و  بررسي .111

 1399درسال  مورد نظردر استان دوم 

مطالعه ميزان كارآمدي محتواي آموزشي فضاي مجازي در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره ابتدايي  .112

 1399در سال  در استان مورد نظر



7 
 

مطالعه ميزان كارآمدي محتواي آموزشي فضاي مجازي در پيشگيري از اعتياد  دانش آموزان دوره  .113

 1399در سال  د نظردر استان مورمتوسطه اول و دوم 

مطالعه موردي اثر برگزاري جشنواره استاني نوجوانان سالم  در پيشگيري از اعتياد  دانش آموزان دوره  .114

 1399در سال  در استان مورد نظرابتدايي 

مطالعه موردي اثر برگزاري جشنواره استاني نوجوانان سالم  در پيشگيري از اعتياد دانش آموزان دوره  .115

 1399در سال  در استان مورد نظردوم متوسطه اول و 

 مورد نظرها در استان  روانگردان و مخدر مواد مصرف كنترل در زدايي جرم يا انگاري جرم تاثير مطالعه .116

 1399در سال 

آن در استان  بازدارندگي اثر و ها روانگردان و مخدر مواد جرايم قبال در اجتماعي واكنش مطالعه موردي .117

 1399در سال  مورد نظر

 1399در سال ... معتادان در استان  مختلف گروههاي در اعتياد آگهي پيش و سير مطالعه موردي .118

در سال  مورد نظردر استان )استيگما تاثير( شغلي و اجتماعي عوارض بروز و اعتياد تشديد بر موثر عوامل .119

1399 

 مورد نظرمعتاد در استان  والدين داراي فرزندان پذيري آسيب عوامل و زندگي ميزان اثر شرايط بررسي .121

 1399در سال 

 1399در سال  مورد نظراعتياد در استان  به ابتالي و زندگي زاي استرس وقايع بين ميزان ارتباط بررسي .121

در  آنها تأثير و (ريتالين ترامادول، مانند( مصرف سوء قابل داروهاي مصرف و دسترسي مطالعه موردي .122

 1399در سال ... مواد در استان  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 .123

 1399در سال نظر 

در  مورد نظراعتياد در استان  از پيشگيري در فرزندپروري مهارتهاي آموزش اثربخشي مطالعه موردي .124

 1399سال 

در سال  مورد نظرخانواده در استان  تقويت هاي برنامه اثربخشي بررسي و سازي بومي مطالعه موردي .125

1399 

در سال  مورد نظرمحور در استان  اجتماع پيشگيري خدمات فايده هزينه و اثربخشي ميزان هزينه بررسي .126

1399 

پيش  و روانگردان مخدر، مواد توزيع و قاچاق به گرايش سياسي و اقتصادي اجتماعي رواني عوامل بررسي .127

 1399در سال  مورد نظرداخلي در استان  و مرزي نواحي تفكيک به سازها

و دانش  مربيان والدين، ويژه( دوم متوسطه مدارس در اعتياد از پيشگيري برنامه هاي اثربخشي ارزشيابي .128

 1399در سال  مورد نظر آموزان در استان

 كشور عمومي جمعيت فعال مشاركت و يابيحمايت  حساس سازي، كارآمد و موثر روشهاي بررسي .129

 1399در سال  مورد نظر اعتياد در استان از اوليه پيشگيري در  )مردمي شدن(
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كاري در  و روستايي شهري، محيطهاي در اعتياد از پيشگيري اجتماع محور طرحهاي آسيب شناسي .131

 1399در سال  مورد نظراستان 

روانگردان در  و مخدر مواد مصرف الگوي تغيير در اقتصادي و اجتماعي ، روانشناختي عوامل نقش بررسي .131

 1399در سال  مورد نظراستان 

 مراکز و...(   و DIC، TC، Shelter متادون، با نگهدارنده درمان مراکز شامل) 96 مادۀ مراکز ساخت تیپ .132

 قانون 16 مادۀ آسيب كاهش و درمان نگهداري،

 COVID_19 به مبتال افراد در( زا توهم و محرک مخدر،)قانوني غير مواد انواع به اعتياد شيوع ميزان .133

 مخدر مواد به معتادين در COVID_19 از ناشي( mortality rate) مير و مرگ نرخ .134

 كاهش و درمان مراكز به مخدر مواد كنندگان مصرف مراجعه كاهش بر COVID_19 گيري همه تأثير .135

 آسيب

 و بيش مصرفي مواد محرک اثربخشي مداخالت دارويي در درمان مسموميت .136

 در ماندگاري در اي بيمه حمايت تاثير بررسي و اعتياد خدمات پوشش اي بيمه ارتقاي راهكارهاي طراحي .137

 درمان

 پروتكل بكارگيري ميزان بررسي و كشور درماني مراكز در متادون با نگهدارنده درمان برنامه ارزشيابي .138

 درماني مراكز در بهداشت وزارت متادون با درمان

 از ناشي مير و مرگ و مصرفي بيش از پيشگيري مداخالت اثربخشي _هزينه و اثربخشي ميزان بررسي .139

 مواد

میزان اثربخشی فعالیت های سازمان های مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای موادمخدر و  .141
 روانگردان در دو دهه گذشته

 در معتادان بهبودیافته و خانواده های آسیب دیدهبررسی ابعاد حمایت های اجتماعی  .141

 بررسی اثربخشی فعالیت های جایگزین در پیشگیری از اعتیاد .142

 های پیشگیری از اعتیاد بویژه والدین، مربیان و دانش آموزان در مدارس متوسطه دومارزشیابی اثربخشی برنامه .143

 و روانگردانها و ارائه راهکارهای پیشگیری آینده پژوهی علل گرایش برخی از دختران و زنان به موادمخدر .144

کمپ، اجتماع درمان ) قانون م م م  96میانگین هزینه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده  .976
 (مدار، بستری

نطینه، غربالگری، قر) قانون م م م  95میانگین هزینه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده  .975
 ( کمپ، سرپناه

خصوصی،  MMT)قانون م م م  96میانگین هزینه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده  .970
 (PHCدولتی، 

مراکز گذری، ) قانون م م م  95میانگین هزینه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده  .976
 (مراکز سیار، تیم های سیار

کمپ، اجتماع ) قانون م م م  96بخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده اثر .971
 (درمان مدار، بستری
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 قانون م م م 95اثربخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده  .967
 MMT)قانون م م م  96موضوع ماده اثربخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی  .969

 (PHCخصوصی، دولتی، 

مراکز گذری، ) قانون م م م  95اثربخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده  .152
 (مراکز سیار، تیم های سیار

در مراکز اقامتی استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد  .969

 (کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری) قانون م م م  96موضوع ماده 

استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی  .967

 ( غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) قانون م م م  95موضوع ماده 

یه دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی استانداردهای مراکز ارا .966

 (PHCخصوصی، دولتی،  MMT)قانون م م م  96موضوع ماده 

استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی  .965

 (ز گذری، مراکز سیار، تیم های سیارمراک) قانون م م م  95موضوع ماده 

نظام پایش و ارزیابی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  .960

 (کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری) قانون م م م  96

اکز اقامتی موضوع ماده نظام پایش و ارزیابی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مر .966

 ( غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) قانون م م م  95

نظام پایش و ارزیابی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  .961

 (PHCخصوصی، دولتی،  MMT)قانون م م م  96

کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده نظام پایش و ارزیابی خدمات درمان، بازتوانی و  .957

 (مراکز گذری، مراکز سیار، تیم های سیار) قانون م م م  95

 نقش عوامل روانشناختی در عود مجدد پس از فروکش یا بهبودی اختالل مصرف مواد در ایران  .959

 واد در ایران نقش عوامل اجتماعی در عود مجدد پس از فروکش یا بهبودی اختالل مصرف م .957

 نقش عوامل اقتصادی در عود مجدد پس از فروکش یا بهبودی اختالل مصرف مواد در ایران .959

 تولید، توزیع، عرضه و مصرف قانونی متادن در ایران( حجمی و ریالی)تعیین میزان  .957

 تولید، توزیع، عرضه و مصرف غیرقانونی متادن در ایران( حجمی و ریالی)تعیین میزان  .956

 نشت و قاچاق غیرقانونی متادون در مبادی تولید، توزیع، عرضه و مصرف در ایران( حجمی و ریالی) تعیین میزان .955

 شناخت علل و عوامل موثر بر نشت و قاچاق غیرقانونی متادون در مبادی تولید، توزیع، عرضه و مصرف در ایران .950

 شناخت راهکارهای پیشگیری از نشت متادون در ایران .956

 پیشگیری از نشت متادون در ایرانتدوین سیاستهای  .951
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 تولید، توزیع، عرضه و مصرف قانونی بوپره نورفین در ایران( حجمی و ریالی)تعیین میزان  .907

 تولید، توزیع، عرضه و مصرف غیرقانونی بوپره نورفین در ایران( حجمی و ریالی)تعیین میزان  .909

 ان اختالل مصرف مواد از دیدگاه درمانگرانشناخت علل سهم پایین داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درم .907

شناخت علل سهم پایین داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد از دیدگاه مبتالیان به  .909

 اختالل مصرف مواد

 شناخت راهکارهای افزایش سهم داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در ایران .907

 سیاستهای افزایش سهم داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در ایران تدوین .906

 تعیین مصادیق تعارض منافع در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .905

 نشناخت آسیب ناشی از تعارض منافع در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایرا .900

 شناخت راهکارهای پیشگیری از تعارض منافع در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .906

 تدوین سیاست های پیشگیری از تعارض منافع در درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران .901
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