«  232ػنوان اولويتهاي پژوهطي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخذر»
براي انتخاب موضوػات پاياننامههاي تحصيالت تكميلي (كارضناسي ارضذ  -دكترا)

داضجَياى ٍ اساتيذ هحترم:
در راستاي تٌذ دّن سياست ّاي ملي هثارزُ تا هَاد هخذر ،اتالغي از سَي هقام هعظن رّثري (هذظلِ
العالي) در هَرخ  58/7/10هثٌي تر «تَسعِ هطالعات ٍ پژٍّصّاي تٌيادي ،مارتردي ٍ تَسعِاي در اهر هثارزُ تا
هَاد هخذر ٍ رٍاًگرداى ٍ پيطگيري ٍ درهاى هعتادى تا تنيِ تر داًص رٍز دًيا ٍ استفادُ از ظرفيت علوي ٍ
تخصصي مطَر» تذيٌَسيلِ عٌاٍيي اٍلَيت ّاي پژٍّطي حَزُّاي هختلف ستاد هثارزُ تا هَاد هخذر اعالم
هيضَد .اًتظار هيرٍد مليِ هرامس علوي ٍ داًطگاّي تا تْرُگيري از ظرفيتهاي مؼنوي و مادي ٍ ّوچٌيي
ترغية داًطجَياى هحترم مارضٌاسي ارضذ ٍ دمتري رضتِّاي هختلف تِ هٌظَر اًتخاب يني از اٍلَيتّاي
پژٍّطي تِ عٌَاى پاياى ًاهِ ،هثادرت ٍرزيذُ تا تذيي ترتية ضاّذ سْين ضذى ًخثگاى ،در علوي ضذى اهر هثارزُ
تا هَاد هخذر ٍ رٍاىگرداىّا در عرصِّاي سخت افساري ٍ ًرم افساري تاضين .فرصت را هغتٌن ضوردُ آهادگي
دفتر تحقيقات ٍ آهَزش ستاد هثارزُ تا هَاد هخذر را تراي ّرگًَِ ّوناري ٍ تعاهل اعالم هيدارد( .آدرس :
تْراى تسرگراُ اضرفي اصفْاًي  ،تاالتر از هيذاى پًَل ،تعذاز خياتاى تيست ٍ ينن پالك  ،20ساختواى ستاد هثارزُ
تا هَاد هخذر – طثقِ دٍم دفتر تحقيقات ٍ آهَزش) .

 -1اولويتهاي پژوهص براي ضناخت وضؼيت اػتياد كطور (ضيوع ،رونذ ،ضذت)
 -1آیٙذ ٜپضٞٚی ثزای پیؼ ثیٙی آیٙذٚ ٜضؼیت ٔقزف ٔٛاد  ٚاػتیبد در وؾٛر ،اس خّٕ ٝاعتفبد ٜاس ٔذَ عبسی
ٔ -2غبِؼ ٝثز ٚضؼیت اػتیبد در س٘بٖ (ر٘ٚذ  ٚػٛأُ)
 -3ثزرعی ؽیٛع ٔقزف ٔٛاد  ٚاختالالت ٔقزف ٔٛاد در دا٘ؾدٛیبٖ
 -4تغتٞبی آسٔبیؾٍبٞی ثزای آ٘بِیش ؽیٕیبیی ٔٛاد
 -5ثزرعی ٚضؼیت ؽیٛع ٔقزف ٔٛاد در ٌزٜٞٚب  ٚاختٕبػبت خبؿ (س٘ذأٖ ،حیظٞبی وبر خبؿ)
 -6ثزرعی ٚضؼیت ٔقزف ٔٛاد اعتٙؾبلی در وٛدوبٖ وبر  ٚخیبثب٘ی

 -7ارسياتي سريغ مصرف هَاد در سطح استاى (. )RSA
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تزرسي هيشاى بروز هصزف هَاد در سطح استاى.

 -4تزرسي ٍضعيت شيَع هصزف هَاد در سربازان پادگاىّاي سطح استاى.

 -2اولويتهاي پژوهص براي ضناخت ػوامل مؤثر بر بروز اػتياد
 -10ثزرعی ػٛأُ ٔحبفظت وٙٙذٔ ٚ ٜخبعز ٜآٔیش ثزای ثزٚس ٔقزف ٔٛاد  ٚاػتیبد در ٘ٛخٛا٘بٖ ،ثٚ ٝیض ٜػٛأُ
ٔزتجظ ثب خب٘ٛادٔ ٚ ٜذرع ، ٝثبٚرٞبی دیٙی  ٚفزٍٙٞی  ٚعبیز ٔتغیزٞبی ثٔٛی
ٔ -11غبِؼبت اختٕبػی خٕبػت ٞبی پز خغز  ٚثزرعی ٔىب٘یغٓٞبی آعیت سا ثزای ٔقزف ٔٛاد  ٚاػتیبد
 -12رفذ تؼییٗ وٙٙذٞ ٜبی اختٕبػی اػتیبد (اعىبٖ غیزرعٕی٘ ،بثزاثزی ،عزٔبی ٝاختٕبػی)... ،
 -13ؽٙبعبیی ػٛأُ خغزسای ٔحیظٞبی وبر
 -14ثزرعی آٌبٞی (ثٚ ٝیضٔ ٜیشاٖ درن خغز) ٌزٟٞٚبی ٔختّف ٞذف در ٔٛرد ٔٛاد (ثٚ ٝیضٛٔ ٜاد خذیذ ٔب٘ٙذ
ٔٛاد ٔحزن )... ٚ
 -15ثزرعی ؽزایظ س٘ذٌی  ٚػٛأُ آعیت پذیزی فزس٘ذاٖ دارای ٚاِذیٗ ٔؼتبد
 -16ؽٙبخت ٔیشاٖ اً٘ ٙٞ ٚدبر ٔقزف ٔٛاد در ٔٙبعك خغزافیبیی ٌ ٚزٟٞٚبی ٔختّف خبٔؼ ٚ ٝتأثیز آٖ ثز ؽزٚع
ٔقزف ٔٛاد
 -17ثزرعی ػٛأُ ص٘تیىی اػتیبد ثٛٔ ٝاد افی٘ٛی ٛٔ ٚاد ٔحزن
 -18ثزرعی عزایت پذیزی ٔقزف ٔٛاد
 -19ثزرعی ارتجبط ثیٗ ٚلبیغ اعتزط سای س٘ذٌی  ٚاثتالی ث ٝاػتیبد
ٔ -20غبِؼ ٝویفی ؽزایظ  ٚػٛأُ ٔغتؼذوٙٙذٔ ٜقزف ٔٛاد در افزاد ٔتأُٞ
 -21ػٛأُ اػتیبد در خب٘جبساٖ
 -22ثزرعی ػٛأُ ٔٛثز ثز ٔقزف ٔٛاد  ٚتغییزات ٔقزف ٔٛاد در س٘ذاٖ
 -23ثزرعی ٔیشاٖ دعتزعی ٔ ٚقزف دارٞٚبی لبثُ عٛء ٔقزف (ٔب٘ٙذ تزأبد ،َٚریتبِیٗ)  ٚتأثیز آٟ٘ب در
پیؾٍیزی  ٚیب ثزٚس ٔقزف  ٚاػتیبد ث ٝعبیز ٔٛاد
 -24ثزرعی ٚضؼیت ٟٔبرتٞبی س٘ذٌی دا٘ؼ آٔٛساٖ  ٚوٛدوبٖ خبرج اس چزخ ٝتحقیُ
 -25ثزرعی ٔیشاٖ دا٘ؼ ٍ٘ ٚزػ دا٘ؼآٔٛساٖ ٔمبعغ ع ْٛرإٙٞبیی ،دثیزعتبٖ ٙٞ ٚزعتبٖ در خقٛؿ ٔٛاد
ٔخذر ٔ ٚحزنٞب

 -62تزرسي علل دستزسي آساى تِ هَاد هخذر ٍ رٍاًگزداىّا ٍ تَسيع آى در سطح استاى.
 -62تزرسي شٌاخت علل ٍ عَاهل هَثز در گزايش تِ هصزف هَاد ،خزيذ ٍ فزٍش  ،لاچاق اس زنذانيان جذيذالورود تِ
سًذاىّاي استاى (در يك تاسُ سهاًي ) .
 -3اولويتهاي ضناخت ػوامل مرتبط با پيطرفت اػتياد ،رفتارهاي پرخطر همراه و بروز ػوارض
 -28ثزرعی ویفی فزایٙذ ػٛد ٔقزف ٔٛاد در ٔؼتبداٖ
 -29ثزرعی عیز  ٚپیؼ آٌٟی اػتیبد در ٌزٟٞٚبی ٔختّف ٔؼتبداٖ
 -30ثزرعی ارتجبط ٔقزف ٔٛاد ٚ ٚلٛع تقبدفبت  ٚعٛا٘ح در وؾٛر
 -31ثزرعی ػٛأُ ٔؤثز ثز ٔقزف تشریمی ٔٛاد
 -32ثزرعی ٔیشاٖ  ٚػّت ٔزي ٔ ٚیز ٔؼتبداٖ ث ٝتفىیه اٍِٞٛبی ٔختّف اػتیبد
 -33ثزرعی تأثیز فبرٔبوِٛٛصیه ٔٛاد در را٘ٙذٌی  ٚتقبدفبت

 -34پیٕبیؼ ٞبی رفتبری-سیغتی ٌزٞ ٜٚبی پزخغز ٔؼتبداٖ (تشریمی ،تٗ فزٚػ ٞبٔ ،ؼتبداٖ س٘ذا٘ی) ...
 -35ثزرعی ؽیٛع ػف٘ٛت ایذسٞ ،پبتیت عی  ٚثی  ٚثیٕبریٟبی ٔمبرثتی در ٔؼتبداٖ  ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ  ٚتٛسیغ
خغزافیبیی
 -36عزاحی ٘ظبْ ثجت اعالػبت ٔؾىالت اٚرصا٘ظ ٔؼتبداٖ اس اٚرصا٘ظ ثیٕبرعتبٟ٘بی وؾٛر
 -37ثزرعی ػٛأُ ٔؤثز ثز اػتیبد ث ٝچٙذ ٔبدٜ
 -38ثزرعی ػٛأُ ٔؤثز ثز تؾذیذ اػتیبد  ٚثزٚس ػٛارك اختٕبػی  ٚؽغّی (تأثیز اعتیٍٕب)
 -39ثزرعی ٚضؼیت ثزٚس خؾ٘ٛت  ٚػٛأُ ٔؤثز ثز آٖ در ٔؼتبداٖ
 -40ثزرعی دیٙبٔیه خب٘ٛاد ٚ ٜثزٚس ٔؾىالت خب٘ٛادٌی پظ اس اػتیبد
 -41ثزرعی ٘مؼ اختالالت ٕٞزا ٜرٚا٘پشؽىی در پیؾزفت اػتیبد
 -42ثزرعی ارتجبط ٔیبٖ اػتیبد  ٚارتىبة خزْ
 -43ثزرعی ٔیشاٖ ٚلٛع ٔغٕٔٛیت ،ػٛأُ ٔزتجظ ٚ ،ػٛارك حبفّ ٝدر ٔؼتبداٖ وؾٛر
 -44ثزرعی ػٛارك دٞب٘ی  ٚد٘ذا٘ی ٔقزف ٔٛاد  ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ
 -45ثزرعی عبیز ػٛارك خغٕی (ٌٛارؽی ،عزعبٖ ٔثب٘ٔ )... ،ٝقزف ٔٛاد  ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ
 -46ثزرعی ٘مؼ اػتیبد در دیٙبٔیه ٔؾىالت اختٕبػی وؾٛر
 -47ثزرعی ٔیشاٖ ٘بتٛاٖ وٙٙذٌی اػتیبد (اسوبرافتبدٌی٘ ،بتٛا٘ی خٙغی)... ،
 -48ثزرعی ٚضؼیت اعتفبد ٜاس وب٘ذ ٚ ْٚػٛأُ ٔؤثز ثز آٖ در ٌزٟٞٚبی ٔختّف ٔؼتبداٖ
 -49ثزرعی وبروزد دعتزعی ث ٝدارٞٚبی لبثُ عٛء ٔقزف در وبٞؼ سیبٖ

 -05تزرسي سثة شٌاسي هصزف هَاد در داًش آهَساى همطع هتَسطِ دٍم دتيزستاى.
 -4اولويتهاي پژوهص در مذاخالت مؤثـر پيطـگيري
 -51ثزرعی ٞشی ٝٙاثزثخؾی ٞ ٚشی ٝٙفبیذ ٜخذٔبت پیؾٍیزی اختٕبع ٔحٛر
 -52ثزرعی راٟٞبی ٔٛثز ثزای آٌبٜعبسی ػٕٔٛی در أز پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -53عزاحی  ٚثزرعی اثزثخؾی ثز٘بٔٞ ٝبی ٔٛثز ثز تٛإ٘ٙذعبسی  ٚظزفیت افشایی عبسٔبٖٞبی ٔزدْ ٟ٘بد
 -54ثٔٛی عبسی  ٚثزرعی اثزثخؾی ثز٘بٔٞ ٝبی تمٛیت خب٘ٛادٜ
 -55ثزرعی راٜٞبی ٔؤثز آٔٛسؽی ثز تغییز آٌبٞی ٍ٘ ٚزػ (درن خغز) ٘ٛخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ
 -56عزاحی  ٚاخزای آسٔبیؾی ثز٘بٔٞ ٝبی پیؾٍیزا٘ ٝثزای ٕٞغزاٖ ٔؼتبداٖ
ٔ -57زٚر عیغتٕبتیه ٔغبِؼبت پیؾٍیزا٘ ٝدر وؾٛر
 -58ثزرعی اثزثخؾی ثز٘بٔ ٝآٔٛسػ ٟٔبرتٟبی س٘ذٌی ثب ٔذَٞبی ٔختّف ،آٔٛسؽٍزاٖ ٔ ٚىبٖٞبی ٔختّف در
پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -59عزاحی  ٚثزرعی اثزثخؾی ثز٘بٔ ٝیبری وبروٙبٖ در ٔحیظٞبی وبر
 -60تذٚیٗ رإٙٞبی اعتفبد ٜاس اثشارٞبی تجّیغبتی در پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -61عزاحی  ٚاخزای آسٔبیؾی ثز٘بٔٞ ٝبی پیؾٍیزا٘ ٝثزای فزس٘ذاٖ ٔؼتبداٖ

 -62عزاحی  ٚاخزای آسٔبیؾی ثز٘بٔٞ ٝبی پیؾٍیزی اس اػتیبد در س٘ذاٖٞب
 -63تذٚیٗ ثغت ٝآٔٛسؽی پشؽىبٖ  ٚارائ ٝوٙٙذٌبٖ خذٔبت ثٟذاؽتی در أز پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -64وبرثزدی وزدٖ ٔغبِؼبت ػّ ْٛپبی ٝسیغتی ٔب٘ٙذ سیزعبختٞبی سیغتی تبة آٚری٘ ،مؾٞ ٝبی ص٘تیىی افزاد
ٔغتؼذ ٚ ،ایٕٙی عبسی در خٟت پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -65عزاحی رٚػٞبی تؾخیـ سٚدرط اعتؼذاد اثتال ث ٝاػتیبد ثز ٔجٙبی ػّ ٚ ْٛفٙبٚری ٞبی ؽٙبختی
 -66عزاحی  ٚتذٚیٗ ثز٘بٔٞٝبی پیؾٍیزا٘ ٝدر س٘بٖ عٙیٗ ثبرٚری ثب تبویذ ثٔ ٝبدراٖ ثبردار
 -67عزاحی ثز٘بٔٞٝبی پیؾٍیزی ثزای حزف پشؽىی (ث ٝػٛٙاٖ یه حزف ٝدر ٔؼزك خغز)
 -68ثزرعی ٔیشاٖ تبثیزٌذاری ٕٞبیؼٞب ٕ٘ ٚبیؾٍبٜٞبی آٔٛسػ پیؾٍیزی اس اػتیبد در ٔحیظٞبی خب٘ٛاد،ٜ
ٔذارطٔ ،زاوش آٔٛسؽیٔ ،حیظٞبی وبری ٕٞشٔبٖ ثب اخزا ٔ 6 ٚب ٜپظ اس اخزای ثز٘بٔٝ
 -69ثزرعی ٘مؼ ٟ٘بدٞبی دیٙی -فزٍٙٞی ٔ ٚجّغبٖ دیٙی در پیؾٍیزی اس ٌزایؼ ٘ٛخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ ثٛٔ ٝاد ٔخذر
در خٕؼیت ٞذف

 -70هطالعِ ٍ تذٍيي تزًاهِ ّاي پيشگيزي اٍليِ اس اعتياد ٍيژُ كَدكاى ٍ ًَجَاًاى داراي ٍالذ هعتاد.
 -71تزرسي امكانات ،ظرفيتها و توانائيهاي دستگاُّاي فزٌّگي ،پيشگيزي ٍ درهاًي در اهز هثارسُ در سطح
استاى يا كشَر.
 -72تزرسي هيشاى اثزتخشي الذاهات صَرت پذيزفتِ ( تحميك كوي ٍ كيفي) در عزصِ فزٌّگي ٍ پيشگيزي اس اعتياد اس
سال  4831تا .4840
 -5اولويتهاي پژوهص براي ضناخت و بهبود نظام ارائه خذمات پيطگيرانه
 -73ارسؽیبثی ثز٘بٔ ٝپیؾٍیزی ٔذرعٔ ٝحٛر
 -74ارسؽیبثی وبروزد تیشرٞب  ٚسیز٘ٛیظٞبی تّٛیشی٘ٛی در پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -75ارسؽیبثی وبروزد عبسٔبٖٞبی دارای ثٛدخ ٝدر پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -76ثزرعی رٚػٞبی حغبط عبسی  ٚحٕبیت یبثی ثزای فؼبَ وزدٖ خٕؼیت ػٕٔٛی در پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -77ثزرعی رٚػ ٞبی ٔتٙبعت عبسی ٔذاخالت پیؾٍیزا٘ٔ ٝختّف ثزای ٞز اختٕبع
 -78ثزرعی ٚضؼیت و٘ٛٙی ٘یزٚی ا٘غب٘ی عبسٔبٖٞب ثزای پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -79ثزرعی ٘یبسٞبی آٔٛسؽی وبروٙبٖ پیؾٍیزی اس اػتیبد وؾٛر
 -80ثزرعی ٔیشاٖ اٍ٘یش ٚ ٜرضبیت وبروٙبٖ پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -81ثزرعی ٔؾىالت عبسٔبٖٞبی دِٚتی ٘ ٚیبسعٙدی ثزای فؼبَ عبسی آٟ٘ب
 -82ثزرعی تٛفیفی  ٚتحّیُ ٔحتٛایی  ٚویفی ٚضؼیت ا٘تؾبرات پیؾٍیزی اس اػتیبد در وؾٛر (وتبة ٚ
ثزٚؽٛر)ٔ ،خبعجبٖ آٟ٘ب٘ ٚ ،ح ٜٛتٛسیغ  ٚثٟز ٜثزداری در د ٜعبَ ٌذؽتٝ
 -83ثزرعی تٛفیفی ػّٕىزد رعب٘ٞ ٝب ؽبُٔ ٔغجٛػبت ،رادی ٚٛتّٛیشی ٚ ٖٛفضبی ٔدبسی در پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ
اػتیبد
 -84ارسؽیبثی وبروزد ثز٘بٔٞ ٝبی "رٚس ٔجبرس ٜثب ٔٛاد ٔخذر"
 -85ثزرعی ٘مؼ عبسٔبٖٞبی ٔزدْ ٟ٘بد در پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -86ثزرعی ٔؾىالت عبسٔبٖٞبی ٔزدْ ٟ٘بد ٘ ٚیبسعٙدی ثزای فؼبَ عبسی آٟ٘ب در أز ٔجبرس.ٜ

 -87ثزرعی ٘مؼ رٚحب٘یٔ ٚ ٖٛجّغبٖ دیٙی در پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -88ثزرعی أىب٘بت ث ٝوبر ٌزفت ٝؽذ ٜدر عبسٔبٖٞبی ٔختّف ثزای خذٔبت پیؾٍیزی اس اػتیبد
 -89ارسؽیبثی ثز٘بٔٞ ٝبی پیؾٍیزی اس اػتیبد در دا٘ؾٍبٜٞب
 -90ارسؽیبثی ٘مؼ دفبتز فزٍٙٞی ٔ ٚؾبٚر ٜدا٘ؾٍبٜٞب در پیؾٍیزی اس اػتیبد

 -44تزرسي ًمش اعتياد در ديٌاهيك هشکالت اجتواعي كشَر
ً -46ياس سٌجي اس داًشجَياى همطع كارشٌاسي در عزصِ پيشگيزي اٍليِ اس اعتياد.
 -48تزرسي هيشاى اثز تخشي كارگاُ ّاي آهَسشي ٍيژُ جَاًاى جوعيت ّالل احوز استاى تْزاى.
 -41تزرسي هيشاى اثزتخشي الذاهات صَرت پذيزفتِ (تحميك كوي ٍ كيفي) در عزصِ درهاى ٍ حوايتّاي اجتواعي اس
سال  4831تا .4840
 -6اولويتهاي پژوهص براي ضناخت مذاخالت مؤثر درماني
 -95ثزرعی ٞشی ٝٙاثزثخؾی ٔذاخالت غیزدارٚیی در ٚاثغتٍی ثٛٔ ٝاد ٔحزن
 -96ثزرعی ٞشی ٝٙاثزثخؾی درٔبٟ٘بی دارٚیی در ٚاثغتٍی ثٛٔ ٝاد ٔحزن
 -97ثزرعی ٞشی ٝٙاثزثخؾی ٔذاخالت غیزدارٚیی در پیؾٍیزی اس ػٛد
 -98ثزرعی اثزثخؾی تٙتٛر اپی ْٛدر اػتیبد ث ٝتزیبن ٞ ٚزٚئیٗ
 -99ثزرعی ػٛأُ ٔؤثز ثز پبیجٙذی ٔؼتبداٖ ث ٝدرٔبٖ  ٚثزرعی اثزثخؾی ٔذاخالت ثزای ثٟجٛد پبیجٙذی ٔؼتبداٖ
ث ٝدرٔبٖ
 -100ثزرعی اثزثخؾی ٔذاخالت درٔب٘ی در عبیىٛس ٘بؽی اس ٔٛاد ٔحزن
 -101ثزرعی اثزثخؾی رٚػٞبی البٔتی ثزای درٔبٖ اػتیبد ثٛٔ ٝاد ٔحزن
 -102ثزرعی ٞشی ٝٙاثزثخؾی ٔذاخالت غیزدارٚیی ثٚ ٝیض ٜدرٔبٖ ؽٙبختی رفتبری ث ٝػٛٙاٖ ٔىُٕ در درٔبٖٞبی
ٍٟ٘ذار٘ذٜ
 -103ثزرعی ٞشی ٝٙاثزثخؾی رٚػٞبی البٔتی ثزای درٔبٖ اػتیبد ثٛٔ ٝاد افی٘ٛی
 -104عزاحی  ٚثزرعی اثزثخؾی ٔذیزیت التضبیی ٔٙبعت در أز ٔجبرس. ٜ
 -105ثزرعی ٞشی ٝٙاثزثخؾی ٔذاخالت درٔب٘ی (در افزاد ٚاثغت ٝثٛٔ ٝاد افی٘ٛی ٛٔ ٚاد ٔحزن).
 -106ثزرعی اثزثخؾی ٔذاخالت دارٚیی در درٔبٖ ٔغٕٔٛیت  ٚثیؼ ٔقزف ٔٛاد ٔحزن ،ثزرعی اثزثخؾی
ٔذاخالت اختٕبػی در درٔبٖ اػتیبد
 -107عزاحی اثشارٞبی غزثبٍِزی ٔ ٚذاخالت درٔب٘ی وٛتبٔ ٜقزف ٔٛاد
 -108ثزرعی اثزثخؾی ٔذاخالت ٌزٜٞٚبی  ٓٞیبری در درٔبٖ اػتیبد
ٔ -109مبیغ ٝاثزثخؾی ٞ ٚشی ٝٙاثزثخؾی عٓ سدایی ث ٝؽی ٜٛثغتزی ،عزپبیی  ٚالبٔتی در اٍِٞٛبی ٔختّف
اػتیبد
 -110ثزرعی اثزثخؾی ٔقبحج ٝاٍ٘یشؽی در خّت ٕٞىبری ٔؼتبداٖ
 -111ثزرعی اثزثخؾی ٔذاخالت ثزای درٔبٖ عٛء ٔقزف  ٚاػتیبد ث ٝحؾیؼ ٔ ٚبریخٛا٘ب
 -112ثزرعی اثزثخؾی رٚؽٟبی عٓ سدایی تزیبن

 -113ثزرعی اثزثخؾی ٞ ٚشی ٝٙاثزثخؾی درٔبٖ ٍٟ٘ذار٘ذ ٜثب ٔتبدٖٚ
 -114ثزرعی اثزثخؾی ٞ ٚشی ٝٙاثزثخؾی درٔبٖ ٍٟ٘ذار٘ذ ٜثب ثٛپز٘ٛرفیٗ
 -115ثزرعی اثزثخؾی درٔبٖٞبی ٍٟ٘ذار٘ذ ٜدر درٔبٖ ٚاثغتٍی ث ٝتزیبن
 -116ثزرعی اثزثخؾی ٘بِتزوغ ٖٛدر پیؾٍیزی اس ػٛد ٚاثغتٍبٖ ث ٝتزیبن
 -117ثزرعی اثزثخؾی ٘بِتزوغ ٖٛدر پیؾٍیزی اس ػٛد ٚاثغتٍبٖ ثٞ ٝزٚئیٗ ثب اٍ٘یشٚ ٚ ٜضؼیت اختٕبػی
ٔغّٛة
 -118ثزرعی اثزثخؾی درٔبٖٞبی دارٚیی در عٓ سدایی  ٚلغغ ٔقزف ٔتبدٖٚ
 -119ثزرعی اثزثخؾی ٞ ٚشی ٝٙاثزثخؾی ٔذاخالت عت خبیٍشیٗ ٕٞچ ٖٛعت ٌیبٞی ،عت عٛس٘ی در ثبسٌیزی اس
ٔٛاد ٔختّف
 -120ثزرعی اثزثخؾی ٞ ٚشی -ٝٙاثزثخؾی تحزیه ٔغٙبعیغی تزا٘ظ وزا٘یبَ  ٚعبیز ٔذاخالت ثیِٛٛصیه در
وبٞؼ ٚعٛعٔ ٝقزف ٔٛاد
 -121ثزرعی تأثیز ٔذاخالت غیزدارٚیی در  ٓٞاثتالیی ٚاثغتٍی ثب اختالالت رٚا٘پشؽىی
 -122ثزرعی ٘مؼ ػٛأُ اختٕبػی در ػٛد ٔدذد  ٚیب ثٟجٛد ؽبخقٟبی اختٕبػی فزد
 -123ثزرعی اثزثخؾی ٔذاخالت دارٚیی در درٔبٖ عٙذرْ پزٞیش ٘ٛسادی
 -124عزاحی پزٚتىُ  ٚرإٙٞبی درٔبٖ ٚاثغتٍی ثٛٔ ٝاد افی٘ٛی در ثبرداری ٛ٘ ٚساداٖ
 -125ارائ ٝرٚػٞبی درٔب٘ی خذیذ ثب تبویذ ثز وٙتزَ ِٚغ ٔقزف ٔٛاد ،وبٞؼ اثزات تمٛیتی ٔٛاد  ٚتزٔیٓ
اختالالت ؽٙبختی ٘بؽی اس اػتیبد  ٚثزرعی اثزثخؾی آٟ٘ب
 -126ثزرعی اثزثخؾی وبردرٔب٘ی ثز درٔبٖ  ٚثبستٛا٘ی اػتیبد
 -127عزاحی  ٚثزرعی اثزثخؾی ٔذَٞبی درٔبٖ  ٚحٕبیتٞبی اختٕبػی ثب اٍِٞٛبی ثٔٛی
 -128عزاحی  ٚثزرعی اثزثخؾی ٔذاخالت تزویجی اػتمبدی  ٚعبیز ٔذاخالت درٔب٘ی
 -129عزاحی ٔذاخالت درٔبٖ  ٚحٕبیت اختٕبػی ثزای ٌزٜٞٚبی خبؿ ٔؼتبداٖ ؽبُٔ ثی خبٕ٘بٖٞب ،س٘بٖ
خیبثب٘یٛ٘ ،خٛا٘بٖ ،س٘ذا٘یبٖ  ٚثزرعی اثزثخؾی آٟ٘ب
 -130عزاحی رٚؽٟبی درٔب٘ی اػتیبد ٔجتٙی ثز ػّ ٚ ْٛفٙبٚریٞبی ؽٙبختی

 -484طزاحي تزًاهِّاي پيشگيزاًِ تزاي كَدكاى ٍ ًَجَاًاى كِ تجزتِ هصزف هَاد داشتِاًذ.
 -7اولويتهاي پژوهص براي ضناخت و بهبود نظام ارائه خذمات درماني
 -132عزاحی راٞىبرٞبی ارتمبی ثیٕ ٝثزای پٛؽؼ خذٔبت اػتیبد  ٚثزرعی تأثیز حٕبیت ثیٕ ٝای در ٔب٘ذٌبری در
درٔبٖ
 -133ارسؽیبثی اثز ثخؾی  ٚوبرآیی ثز٘بٔ ٝادغبْ پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ اػتیبد در ٘ظبْ ٔزالجتٞبی ثٟذاؽتی اِٚیٚ ٝ
ٔیشاٖ ث ٝوبرٌیزی پزٚتىُ ٚسارت ثٟذاؽت در فیّذ
 -134را ٜا٘ذاسی ٘ظبْ ثجت اعالػبت ٔؼتبداٖ  ٚدرٔبٖ اػتیبد در وّیٔ ٝزاوش درٔبٖ اػتیبد  ٚس٘ذاٖٞبی عغح وؾٛر
 -135تدشی ٚ ٝتحّیُ وؾٛری دادٞ ٜبی ثجت اعالػبت ٔٛخٛد ثیٕبراٖ اس ٔزاوش درٔب٘ی

 -136ارسؽیبثی ثز٘بٔ ٝدرٔبٖ ٍٟ٘ذار٘ذ ٜثب ٔتبد ٖٚدر ٔزاوش درٔب٘ی وؾٛر  ٚثزرعی ٔیشاٖ ث ٝوبرٌیزی پزٚتىُ
درٔبٖ ثب ٔتبدٚ ٖٚسارت ثٟذاؽت در ٔزاوش درٔب٘ی
ٔ -137غبِؼ٘ ٝظبْ ٔٙذ پضٞٚؾٟبی ا٘دبْ ؽذ ٜثز ٌزٟٞٚبی خٛدیبری در درٔبٖ اػتیبد
 -138ثزرعی وبروزد خغٛط تّفٙی ٔؾبٚر ٜاػتیبد
 -139عٙدؼ ٘یبسٞبی آٔٛسؽی درٔبٍ٘زاٖ اػتیبد
 -140ثزرعی وبروزد ٔذاخالت درٔب٘ی در س٘ذاٖ ٔ ٚیشاٖ ث ٝوبرٌیزی پزٚتىُٞبی درٔب٘ی
 -141ثزرعی رٚػٞبی ٘ظبرت ٔغّٛة ثز ٔزاوش درٔب٘ی
 -142عزاحی ثغتٞ ٝبی آٔٛسؽی ثزای ارتمبی ٍ٘زػ ،دا٘ؼ ٟٔ ٚبرت درٔبٖ ٌزاٖ اػتیبد در درٔبٖ ٚاثغتٍی ثٝ
ٔٛاد افی٘ٛی ٛٔ ٚاد ٔحزن
 -143ثزرعی ٚضؼیت ٔٛخٛد ٔذاخالت اختٕبػی در درٔبٖ ٔؼتبداٖ (ؽبُٔ دٚرٞ ٜبی حزف ٝآٔٛسی)
 -144ثزرعی آثبر پزداخت ٘مذی یبرا٘ٞ ٝب ثز خب٘ٛادٔ ٜؼتبداٖ
 -145ثزرعی پیبٔذٞبی اختٕبػی ٚرٚد تٙتٛر اپیْٛ
 -146عزاحی اعتب٘ذاردٞبی عغٛح ٔختّف ٔزالجت در درٔبٖ اػتیبد (عزپبیی ،ثغتزی  ٚالبٔتی)
 -147ارسؽیبثی اثزثخؾی  ٚوبرآیی ثخؾی اختٕبع درٔبٖ ٔذار
 -148ارسؽیبثی خذٔبت درٔب٘ی اػتیبد ثزای خب٘جبساٖ
ٔ -149حبعج ٝتؼذاد افزاد تحت پٛؽؼ درٔبٖ ٔ ٚیشاٖ ٛ٘ ٚع خذٔبت دریبفتی
ٔ -150غبِؼ ٝحدٓ ٚ ٚیضٌیٞبی تمبضبی درٔبٖ ،تٕبیُ ٔؼتبداٖ ث ٝا٘ٛاع درٔبٖ  ٚدالیُ آٟ٘ب
 -151ؽٙبعبیی ٔغیز ٔزاخؼٔ ٝؼتبداٖ ثزای درٔبٖ
 -152ثزرعی تٛسیغٚ ،عؼت  ٚدعتزعی ث ٝرٚػٞبی ٔختّف درٔبٖ در وؾٛر
 -153ثزرعی ویفیت ارائ ٝخذٔبت درٔب٘ی ،رػبیت حمٛق ثیٕبراٖ  ٚرضبیت ٔزاخؼبٖ ث ٝتفىیه ٘ٛع ٔزاوش درٔب٘ی
 -154ارسؽیبثی ٚضؼیت خذٔبت ثغتزی ثزای درٔبٖ اػتیبد
 -155ارسؽیبثی ٘مؼ درٔبٍ٘زاٖ ٔختّف در درٔبٖ اػتیبد
 -156ثزرعی ٍ٘زػ وبروٙبٖ درٔب٘ی در ثخؼ دِٚتی  ٚخقٛفی ث ٝرٚؽٟبی ٔختّف درٔبٖ اػتیبد
 -157ثزرعی اثز دا٘ؼ ٍ٘ ٚزػ درٔبٍ٘زاٖ ث ٝدرٔبٖٞبی ٍٟ٘ذار٘ذ ٜثب آٌ٘ٛیغت در ٘تبیح درٔب٘ی
 -158ثزرعی تبثیز لیٕت  ٚخّٛؿ ٔٛاد ثز تمبضبی خذٔبت درٔب٘ی
 -159تؼییٗ لیٕت تٕبْ ؽذٔ ٜذاخالت درٔب٘ی در وؾٛر
-061

تزرسي چگوًَگي رًٍوذ تواثيز آ حواد جاهعوِ توا تَجوِ توِ ايفواي ًموش آى ًجوثت توِ جوعيوت تويش اس سوِ

درصذي هعتاداى در جْت كٌتزل اعتياد
 -424تزرسي هَثزتزيي شيَُّاي حوايت اجتواعي تزاي هعتاداى ٍ خاًَادُّاي آىّا
 -426تزرسي ًمش كاردرهاًي تز درهاى ٍ تاستَاًي اعتياد ٍ ارايِ الگَّاي هٌاسة ايزاًي

 -428تزرسي هيشاى اثزتخشي الذاهات صَرت پذيزفتِ (تحميك كوي ٍ كيفي) در عزصِ ساسهاىّاي هزدم ًْاد در سهيٌِ
ّاي پيشگيزي  ،درهاى  ،كاّش آسية در سطح استاى اس سال  4831تا .4840
 -8اولويتهاي پژوهص براي ضناخت مذاخالت مؤثر كاهص زيان
 -164ثزرعی ٔیشاٖ اثزثخؾی رٚػٞبی پیؾٍیزی اس ٔقزف تشریمی ٔٛاد
 -165ثزرعی لبثّیت اخزایی  ٚاثزثخؾی آسٔبیؼٞبی تقبدفی ٔٛاد در را٘ٙذٌبٖ
 -166عزاحی  ٚثزرعی اثزثخؾی آٔٛسػٞبی ٌزٞ ٜٚبی ٕٞغبٖ در وبٞؼ رفتبرٞبی پزخغز در اختٕبع ٚ
ٔحیظٞبی تبدیجی
 -167ثزرعی ٔیشاٖ اثز ثخؾی ٞ ٚشی -ٝٙاثزثخؾی ثز٘بٔ ٝارائ ٝعزً٘  ٚعٛسٖ
 -168عزاحی  ٚثزرعی اثزثخؾی آٔٛسػ خب٘ٛاد ٜدر وبٞؼ سیبٖ
 -169ثزرعی ٔیشاٖ اثزثخؾی ٞ ٚشی -ٝٙاثزثخؾی ٔذاخالت پیؾٍیزی اس ثیؼ ٔقزفی ٔ ٚزي ٔ ٚیز ٘بؽی اس ٔٛاد
 -170ارائ ٝاٍِٞٛبی ثٔٛی وبٞؼ آعیت  ٚثزرعی اثزثخؾی آٟ٘ب

 -171تزرسي تزًاهِّا ٍ هذلّاي هَفك تَاًوٌذ ساسي سويّاي درهاًي ،پيشگيزي ٍ حوايتي
 -426تزرسي الشاهات ٍ چوالشّواي كليوذي تَسوعِ پايوذار آهوَسش در فزآيٌوذ پيشوزفت ٍ اهٌيوت شو لي هعتواداى
تْثَد يافتِ تا رٍيکزد اجتواعي ٍ حفظ هحيط سيجت
 -428تزرسووي ٍضووعيت ٍ شٌاسووايي راّکارّوواي سوواهاًذّي ٍ تْثووَد اشووت ال جاهعووِ ّووذف در هعتوواداى تْثووَد
يافتِ ٍ خاًَادُّاي آسية ديذُ اس اعتياد در تزًاهِ ششن تَسعِ
 -421تزرسووي ًمووش عَاهوول ٍ سوواختارّاي اجتووواعي در هووذاخالت درهاى،كوواّش آسووية ٍ حوايووتّوواي
اجتواعي
 -420تزرسووي چگووًَگي هشوواركت عوووَهي تووا هووذاخالت درهاى،كوواّش آسووية ٍ حوايووتّوواي اجتووواعي ٍ
راُّاي ارتماء آى
 -422تزرسي الگَّاي هختلف كاّش آسية ٍ حوايتّاي اجتواعي ٍ ارايِ الگَّاي تَهي
 -422تزرسووي رٍيکزدّوواي جاهعووِ هحووَر در هووذاخالت درهوواى ،ك واّش آسووية ٍ حوايووتّوواي اجتووواعي سووَء
هصزف هَاد
 -9اولويتهاي پژوهص براي ضناخت و بهبود نظام ارائه خذمات كاهص زيان
 -178ثزرعی ٚعؼت  ٚویفیت خذٔبت وبٞؼ سیبٖ در س٘ذاٟ٘ب
 -179ارسؽیبثی تأثیز ٚخٛد درٔبٖ ٍٟ٘ذار٘ذ ٜثب ٔتبد ٚ ٖٚتدٛیش ٔتبد( ٖٚغیزٍٟ٘ذار٘ذ )ٜدر ٔزاوش وبٞؼ سیبٖ
 -180ارسؽیبثی ػّٕىزد ٞ ٚشی ٝٙاثزثخؾی ٔزاوش وبٞؼ سیبٖ (ؽبُٔ ٔزاوش عیبر)
 -181ارسؽیبثی ػّٕىزد ٞ ٚشی ٝٙاثزثخؾی وّیٙیهٞبی ٔثّثی

 -182ثزرعی تٛسیغٚ ،عؼت  ٚدعتزعی ث ٝرٚػٞبی ٔختّف وبٞؼ سیبٖ در وؾٛر
 -183ثٟجٛد ٘ظبْ ثجت اعالػبت خذٔبت وبٞؼ سیبٖ
 -184ارسؽیبثی وبروزد ٌزٜٞٚبی  ٓٞیبری  ٚعبیز عبسٔبٖٞبی ٔزدْ ٟ٘بد  ٚاختٕبع ٔحٛر در وبٞؼ سیبٖ
ٔ -185غتٙذعبسی تدزثٔ ٝزاوش وبٞؼ سیبٖ ایزاٖ
 -186تؼییٗ لیٕت تٕبْ ؽذٔ ٜذاخالت وبٞؼ آعیت در وؾٛر

 -11اولويتهاي پژوهص در امر مقابـله با ػرضـه
 -187آعیت ؽٙبعی تذاثیز  ٚالذأبت ػّٕیبتی  ٚاعالػبتی در ضزث ٝسدٖ ث ٝثب٘ذ ٞبی لبچبق ٔٛاد ٔخذر،
رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبسٞب
 -188ثزرعی تبثیز الذأبت ٔزسی در خٌّٛیزی اس لبچبق ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبسٞب
 -189آیٙذ ٜپضٞٚی ٚضؼیت لبچبق ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبسٞب
 -190ثزرعی ٔیشاٖ وبرآٔذی ػّٕىزد حٛسٔ ٜمبثّ ٝثب ٔٛاد ٔخذر  ٚرٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبس ٞب ث ٝتفىیه عبسٔبٖٞب
 -191ثزرعی ػٛأُ رٚا٘ی اختٕبػی ٌزایؼ ث ٝلبچبق  ٚتٛسیغ ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبسٞب ث ٝتفىیه
٘ٛاحی ٔزسی  ٚداخّی
 -192عزاحی ،اخزای آسٔبیؾی  ٚثزرعی اثزثخؾی ٔذَٞبی ٔؾبروت ٔزدٔی ثزای وبٞؼ ػزض ٝدر وؾٛر
 -193ثزرعی حدٓ  ٚعبیز ٚیضٌیٞبی ٌزدػ ٔبِی  ٚعٛد تدبرت ٔٛاد در عغح خزد  ٚوالٖ
 -194ثزرعی خأل ٞب  ٚضؼفٞبی عبختبر تؾىیالتی دعتٍبٜٞبی ٔغئ ٚ َٛػض ٛعتبد در حٛس ٜوبٞؼ ػزضٚ ٝ
ارائ ٝپیؾٟٙبدٞبی افالحی
 -195ثزرعی ٘مبط لٛت  ٚضؼف ٚضؼیت ایغتٍبٜٞبی ثبسرعی اس دیذٌب ٜافزاد دخیُ در فزآیٙذ خبعبسی  ٚا٘تمبَ
ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبسٞب
 -196ثزرعی اثزثخؾی ا٘ٛاع راٞىبرٞب  ٚفٙبٚریٞبی ٔمبثّ ٝثب ٚرٚد ٔٛاد ٔخذر ث ٝس٘ذاٟ٘ب در عغح وؾٛر
 -197ثزرعی ٘مؼ ایغت  ٚثبسرعی ٞبی ٔقٛة  ٚغیزٔقٛة در وؾف ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبسٞب
 -198ثزرعی عبختبر ٔ ٚغیز ا٘تمبَ ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبسٞب در وؾٛر  ٚث ٝتفىیه ؽجىٞ ٝبی حُٕ
٘ ٚمُ
 -199ارسیبثی  ٚپبیؼ ٔذیزیت ػّٕىزد ثز٘بٔ ٝتٛعؼ ٝپٙدٓ در حٛس ٜوبٞؼ ػزضٝ
 -200ثزرعی حدٓ ،رٚػ ٞب  ٚعبیز ٚیضٌی ٞبی پِٛؾٛیی ٘بؽی اس تدبرت ٔٛاد ٔخذر  ٚرٚاٖ ٌزداٖ ٞب در عغح
وؾٛر
 -201ثزرعی ٘مؼ اتجبع ثیٍب٘ ٝدر لبچبق ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبسٞب اس/ث/ٝدر وؾٛر
 -202ارسیبثی وبروزد دعتٍبٜٞبی پیؾزفتٛٔ ٝخٛد ردیبة ٔٛاد
 -203ثزرعی راٜٞبی تمٛیت ٘ظبْ ثجت اعالػبت ٔجبرس ٜثب ػزضٝ
 -204ثزرعی رٚػ ٞبی وٙتزَ ٔحٕٞ ِٝٛبی پغتی در خٟت وؾف ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبسٞب

 -205ؽٙبعبئی ٔٙبعك وؾت غیزلب٘٘ٛی ٔٛاد ثب ثٟزٌ ٜیزی اس رٚػٞبی ٘ٛیٗ
-616

تزرسي هيشاى اثز تخشي اجزاي طزح ّاي پاكجاسي ٍ تزخَرد تا خزدُ فزٍشاى هَاد هخذر در كشَر
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تزرسووي هيووشاى اثزتخشووي الووذاهات صووَرت پذيزفتووِ (تحميووك كوووي ٍ كيفووي) هماتلووِ تووا عزضووِ هووَاد در

سطح اسوتاى اس سوال  4831توا  ( 4840در خصوَ

رًٍذكشوفيات توِ صوَرت اطالعواتي يوا اتفوالي  ،تزخوَرد

تا خزدُ فزٍشواى ،جووعآٍري هتجواّزيي ،دسوتگيزيّوا ،پاكجواسي هٌواطك آلوَدُ ،هجواساتّواي سًوذاى ،اعوذام،
شالق ،هصادرُ اهَال  ،هزخصي ٍ راي تاس سًذاًياى هَاد هخذر ٍ )....
 -11اولويتهاي پژوهص در مسائل حقوقي و قضائي
 -208ثزرعی تأثیز ٔٛاد  16 ٚ 15لب٘ ٖٛافالح لب٘ٔ ٖٛجبرس ٜثب ٔٛاد ٔخذر ،ثز درٔبٖ ٔؼتبداٖ  ٚپیؼ آٌٟی اػتیبد
 -209ثزرعی خالء ٞبی لب٘٘ٛی ثزای ٔجبرس ٜثب ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبس ٞب
 -210پبیؼ  ٚارسؽیبثی اخزای ٔٛاد  16 ٚ 15لب٘ ٖٛافالح لب٘ٔ ٖٛجبرس ٜثب ٔٛاد ٔخذر ،ثز درٔبٖ وٛتبٔ ٜذت ٚ
دراسٔذت ٔؼتبداٖ  ٚوبٞؼ سیبٖ (آعیت)
 -211تبثیز ٔدبساتٞبی پیؼ ثیٙی ؽذ ٜدر لب٘ ٖٛدر ثبسدار٘ذٌی اس ارتىبة خزائٓ ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ
عبس ٞب
 -212عزاحی ،اخزای آسٔبیؾی  ٚثزرعی ٞشی ٝٙاثز ثخؾی درٔبٖ دادٌبٔ ٜذار
 -213تبثیز تؼییٗ وٙٙذٞ ٜبی اختٕبػی ٔب٘ٙذ فمز  ٚثیىبری در ارتىبة لبچبق ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبس ٞب
ثٛیض ٜدر ؽزق وؾٛر
 -214تبثیز لغؼیت  ٚفٛریت اخزای ٔدبسات در ثبسدار٘ذٌی  ٚػذْ تىزار خزائٓ
 -215ثزرعی ؽیٞ ٜٛبی ؽٙبعبئی درآٔذٞبی حبفُ اس لبچبق ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبس ٞب ٚ
رٚػٞبی پِٛؾٛئی آٟ٘ب
 -216ثزرعی تبثیز پِٛؾٛئی ٘بؽی اس لبچبق ٔٛاد ٔخذر ،رٚاٍ٘زداٖ  ٚپیؼ عبس ٞب ثز التقبد وؾٛر
 -217ثزرعی ٔحذٚدیت ٞبی لب٘٘ٛی ثز حمٛق اختٕبػی ٔؼتبداٖ
 -218ثزرعی تبثیز خزْ اٍ٘بری یب خزْ سدایی در وٙتزَ ٔقزف ٔٛاد
ٔ -219غبِؼ ٝتغجیمی ٘ح ٜٛاػغبی ػف ٚ ٛتخفیف ثٔ ٝدزٔیٗ ٔٛاد در وؾٛرٞبی ٔٛفك در وبٞؼ خزایٓ ٔٛاد ٔخذر
 ٚتبثیز آٟ٘ب در فٛرت ث ٝوبرٌیزی در ایزاٖ

 -665تزرسي ارتثاط هياى اعتياد ٍ ارتکاب جزم
 -12اولويتهاي پژوهص در امر مذيريت و پژوهص اػتياد كطور
 -221ثزرعی رٚػٞبی تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی٘ ،ظبْ ثٛدخ ٝریشی ،تخقیـ اػتجبر ٞ ٚشی ٝٙوزد ثٛدخ ٝدر
عبسٔبٟ٘بی ٔختّف در أز پیؾٍیزی اس اػتیبد در پٙح عبَ ٌذؽتٝ
 -222را ٜا٘ذاسی ثب٘ه اعالػبت پضٞٚؼٞبی اػتیبد وؾٛر

 -223عزاحی ٘ظبْ ثجت اعالػبت ثٛدخ ٝتخقیـ داد ٜؽذٞ ٚ ٜشی ٝٙؽذ ٜالذأبت  ٕٝٞخب٘ج ٝثزای وٙتزَ ٔٛاد ٚ
پیؼ عبسٞب
ٔ -224غتٙذعبسی ٚضؼیت ٔذیزیت پیؾٍیزی  ٚارسؽیبثی عبختبرٞبی اداری  ٚاخزایی ٔٛخٛد  ٚثزرعی
ٔؾىالت ٘ظبْ ٔذیزیت پیؾٍیزی وؾٛر
 -225عزاحی اٍِٛی تٛسیغ ٔٛثز اػتجبرات عتبد ٔجبرس ٜثب ٔٛاد ٔخذر
 -226ثزرعی رٚػٞبی تبٔیٗ ٔٙبثغ ٔبِی٘ ،ظبْ ثٛدخ ٝریشی ،تخقیـ اػتجبر ٞ ٚشی ٝٙوزد ثٛدخ ٝدر
عبسٔبٖٞبی ٔختّف در أز درٔبٖ  ٚوبٞؼ سیبٖ در پٙح عبَ ٌذؽتٝ
ٔ -227غتٙذعبسی ٚضؼیت ٔذیزیت درٔبٖ  ٚوبٞؼ سیبٖ  ٚارسؽیبثی عبختبرٞبی اداری  ٚاخزایی ٔٛخٛد ٚ
ثزرعی ٔؾىالت ٘ظبْ ٔذیزیت درٔبٖ اػتیبد وؾٛر
 -228ثزرعی دالیُ وٕجٛد پضٞٚؼ در سٔی ٝٙپیؾٍیزی
 -229ثزرعی دالیُ وٕجٛد پضٞٚؼ در حٛس ٠ػّ ْٛاختٕبػی  ٚالتقبدی ٔٛاد ٔخذر
ٔ -230غبِؼ ٝتغجیمی در ثبر ٜرٚػٞبی خّت ٔؾبروت اختٕبػی  ٚفؼبَ عبسی عبسٔبٖٞبی ٔزدْ ٟ٘بد  ٚاختٕبع
ٔحٛر در وٙتزَ اػتیبد
ٔ -231غبِؼ ٝتغجیمی در ثبر٘ ٜمؼ ٟ٘بدٞبی ػٕٔٛی ،دِٚتی  ٚخقٛفی ،در وٙتزَ اػتیبد
 -232ثزرعی راٜٞبی اختٕبػی ؽذٖ أز ٔجبرسٜ
مذيركل دفترتحقيقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخذر رياست جمهوري
بهار 1396
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