
 

 

 

 
(به سال).  64تا  15ها در جمعیت عمومی کشور (گردانپیمایش خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر و روان -

 صورت ملی)

هاي آزاد اسالمی سراسر کشور ها در میان دانشجویان دانشگاهگردانو روانشیوع شناسی مصرف مواد مخدر  -

 (به صورت ملی) و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده .

هاي تابع وزارت بهداشت، ها در میان دانشجویان دانشگاهگردانشیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روان -

 (به صورت ملی) کننده .درمان و آموزش پزشکی و بررسی عوامل خطر و حفاظت 

 (به صورت ملی) . هاها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان -

 (به صورت ملی) ها.بررسی روند شیوع مصرف مواد و اختالالت مصرف در سربازان پادگان -

 (به ها. هاي صنعتی و کارکنان سازمانها در کارگران محیطشیوع شناسی مصرف مواد مخدر و روانگردان -

 صورت ملی)

 (به صورت ملی) ارزیابی مدیریت امر مبارزه با مواد مخدر در دستگاههاي عضو و مرتبط با ستاد . -

 بررسی اثربخشی منابع هزینه شده (هزینه فایده) در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها. -

اهش ک -گردانها (کاهش عرضهروانکیفیت منابع انسانی تخصیص یافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و  -

 تقاضا).

هاي اناستاز  کسازها در هریها و پیشگردانتهیه و تدوین نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان -

 کشور. 
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هاي آموزان دوره متوسطه دوم و هنرجویان هنرستانمیزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش بررسی -

 (به صورت ملی) کشور . استان هاي

بررسی جامعه شناختی میزان انگ و هنجارهاي اجتماعی (سنت، فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر شروع  -

 مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ایرانی)

مبارزه  هماهنگیساله تقویم آموزشی کارکنان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه شوراهاي  5طرح  -

 (به صورت ملی) با مواد مخدر سراسر کشور.

(به وزان). آمهاي پیشگیري از اعتیاد در مدارس متوسطه دوم (ویژه والدین، مربیان و دانشارزشیابی اثربخشی برنامه -

 صورت ملی)

 (به صورت ملی) هاي دولتی .هاي پیشگیري از اعتیاد در دانشگاهارزشیابی اثربخشی برنامه -

 تجارب نوین پیشگیري اولیه از اعتیاد در کشورهاي توسعه یافته . -

هاي مردمی هاي اجتماعی در حوزه کاهش تقاضا و توسعه مشارکتمطالعه تجارب و اقدامات موفق جهانی مشارکت -

. 

هاي مردم نهاد حوزه کاهش تقاضا و توسعه هاي توانمندسازي سازمانارزشیابی و سنجش اثربخشی برنامه -

 و ارائه مدل .  1396تا 1392هاي هاي مردمی طی سالتمشارک

نیازسنجی آموزشی و طراحی مدل آموزشی سازمان هاي مردم نهاد در حوزه کاهش تقاضاي مواد مخدر و  -

 ها. گردانروان

هاي اصلی در اشتغال بهبود یافتگان و طراحی مدل ایجاد اکوسیستم هاي کارآفرینی دانش بنیان در شناسایی مولفه -

 هاي فعال حوزه صیانت .سمن

مطالعه تجارب موفق جهانی در حوزه صیانت با تاکید بر رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش  -

 هاي مردم نهاد. سازمان

 هاي کشور براي توسعه کسب و کار و اشتغال بهبودیافتگان.    اي استانامکان سنجی استفاده از ظرفیت هاي منطقه -

 ها و پیش سازها در داخل کشور.پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردانآینده  -
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بررسی شیوه ها و مسیرهاي انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها به داخل کشور و اثر بخشی راه کارها و  -

 اقدامات مقابله اي.

 در اقتصاد کشور. مواد مخدر و تاثیر آنشیوه هاي پولشویی ناشی از قاچاق روش ها و بررسی  -

 .بررسی شیوه هاي مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوري هاي نوین -

ان طی با مواد مخدر در ایرو کیفري حاکم بر امر مبارزه (تقنینی، قضایی و اجرایی) آسیب شناسی سیاست جنایی  -

 .1397تا  1367هاي سال

رج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال، مجازات هاي سالب بررسی اثر بخشی مجازات هاي مند -

 حیات و ...).

 تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان ها . -

 .تنقیح قوانین حوزه مواد مخدر  -

نسبت به میزان اثر بخشی مجازات هاي پیش  ، روانگردان ها و پیش سازهابررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر -

 قضایی. ینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر  و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکمب

 ها، معتادان زندانی ...) زیستی گروه هاي پر خطر معتادان (تزریقی، تن فروش -پیمایش هاي رفتاري -

 هاي کشورطراحی نظام ثبت اطالعات مشکالت اورژانس معتادان اورژانس بیمارستان -
 هاي اجتماعی با الگوهاي بومیهاي درمان و حمایتبررسی اثربخشی مدلطراحی و  -

ها، زنان خیابانی، هاي خاص معتادان شامل بی خانمانطراحی مداخالت درمان و حمایت اجتماعی براي گروه -
 نوجوانان، زندانیان و بررسی اثربخشی آنها

 اي در ماندگاري در درمانی تاثیر حمایت بیمهطراحی راهکارهاي ارتقاي بیمه براي پوشش خدمات اعتیاد و بررس -

ان به هاي بهداشتی اولیه و میزارزشیابی اثربخشی و کارآیی برنامه ادغام پیشگیري و درمان اعتیاد در نظام مراقبت -
 کارگیري پروتکل وزارت بهداشت در فیلد

 هاي سطح کشور.اعتیاد و  زندانراه اندازي نظام ثبت اطالعات معتادان و درمان اعتیاد در کلیه مراکز درمان  -

ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمانی کشور و بررسی میزان به کارگیري پروتکل درمان با  -
 متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی.

شی ان هزینه اثربخهاي درمانی و بررسی میزبررسی کارکرد مداخالت درمانی در زندان و میزان به کارگیري پروتکل -
 برنامه ارائه سرنگ
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 هاي نظارت مطلوب بر مراکز درمانی اعتیادبررسی روش -

 سنجش نیازها و طراحی بسته هاي آموزشی براي ارتقاي نگرش،دانش و مهارت درمان گران اعتیاد  -

 طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد -

 هاي درمانی، توزیع، دسترسی ها و ...)، روشطراحی نظام جامع درمان اعتیاد (استانداردها -

 تعیین قیمت تمام شده مداخالت درمانی و کاهش آسیب درکشور -

 اثربخشی مداخالت پیشگیري از بیش مصرف و مرگ و میر ناشی از مواد -بررسی میزان اثربخشی و هزینه -

 ثبت اطالعات خدمات کاهش آسیبارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی مراکز کاهش آسیب به منظور بهبود نظام  -

 هاي مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیانهاي همیاري و سایر سازمانارزشیابی کارکرد گروه -

لف هاي مختریزي، تخصیص اعتبار و هزینه کرد بودجه در سازمانهاي تامین منابع مالی، نظام بودجهبررسی روش -
 در امر درمان و کاهش زیان در پنجسال گذشته

مستندسازي وضعیت مدیریت درمان و کاهش زیان و ارزشیابی ساختارهاي اداري و اجرایی موجود و بررسی مشکالت  -
 نظام مدیریت درمان اعتیاد کشور
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