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 کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویان های نامه پایان یارب ها اولویتعناوین 

 0011سال  -مادی و معنوی  های حمایتانجام  ودر عرصه کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر 

 

 :دکتری های رساله یاربعناوین مورد نظر 

 ش سازهایو پ گردان رواناز قاچاق مواد مخدر،  یریدر جلوگ یر اقدامات مرزیتأث یبررس (1

 شورکسازها در داخل  شیپ و گردان روان مخدر، مواد قاچاق تیوضع یپژوه ندهیآ (2

 کیکتف به سازها شیپ و ها گردان روان و مخدر مواد عیتوز و عرضه با مقابله حوزه ردکعمل یکارآمد شیافزا زانیم یبررس (3
 ها سازمان

 به سازها شیپ و ها گردان روان مخدر، مواد عیتوز و قاچاق به شیگرا یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع ،یعوامل روان یبررس (4

 یداخل و یمرز ینواح کیکتف
 کشور در کالن و خرد سطح در مخدر مواد با مبارزه میرمستقیغ و میمستق یها نهیهز زانیم یبررس (5
 ها گردان روان و مخدر مواد با مبارزه امر در (دهیفا /نه یهز) شده نهیهز منابع یاثربخش یبررس (6
بر  یشور مبتنک یها استان از کیهر در سازها شیپ و ها گردان روان مخدر، مواد با جانبه همه مبارزه راه نقشه نیتدو و هیته (7

 یاسناد باال دست
 از آن یریجلوگ یارهاککشور و راه در شاهدانه و خشخاش کشت شیافزا علل یبررس (8
 عوامل مرتبط با آن تعیین و پیش سازها در سطح کشور و گردان روانبرآورد حجم پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر،  (9

 تهران نینش هیحاشاعتیاد در مناطق مردم نهاد در پیشگیری از  یها سازماننقش کنونی  (11

 مردم نهاد و اجتماع محور در کنترل اعتیاد یها سازمان یساز فعالجلب مشارکت اجتماعی و  یلیرد تحلکیرو (11

 مردمی یها مشارکتمردم نهاد حوزه کاهش تقاضا و توسعه  یها سازمان یتوانمندساز یها برنامهارزشیابی و سنجش اثربخشی  (12

 گردان روانمردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای مواد مخدر و  یها سازمانلیت میزان اثربخشی فعا (13

در کنار )کاری غیر همسان  یها طیمحکاری همسان و  یها طیمحآنان در  یور و بهره افتگانیبهبودنگاهی تطبیقی به رفتار  (14
 (افراد عادی

 ها آنکاری و اثر آن بر روی کارائی  یها طیمحدر  تگانافیبهبودالگوهای رضایتمندی شغلی  (15

 ، ساعات کارییکار فکراز لحاظ درجه سختی و پیچیدگی کار،  افتگانیبهبودنگاهی تطبیقی به انواع شغل مناسب برای  (16

 1411در سال  مورد نظراستان در کار و تولید  یها طیمحمطالعه موردی میزان موفقیت اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در  (17
 مورد نظراستان در از پیامدهای آن  کنندگان مصرفمطالعه موردی چرایی باال بودن تقاضای مصرف مواد مخدر علیرغم آگاهی  (18

 1411در سال 
مورد استان در  روستایی یا شهری یها محله در  زنان و کودکان آگاهی سطح ارتقای در پازک طرح  یکارآمدمیزان  بررسی (19

 1411 سال در نظر

 1411سال  در مورد نظراستان در   (19628)مشاوره اعتیاد  ملی موردی میزان اثربخشی خطمطالعه  (21
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 دانش و آگاهی سطح ارتقاء در  همراه تلفن  کاربردی یها برنامه و  ز فضای مجازیا استفاده مطالعه موردی کارآمدی (21
 1411سال  در مورد نظراستان در   اولیه  پیشگیری

 1411 سال در مورد نظراستان در  اولیه پیشگیری بر  مرتبط با نشاط اجتماعی یها طرح ریتأثمیزان مطالعه  (22

 مورد نظراستان در  (یررسمیغ یها گاه سکونت) یا هیحاش محالت در پیشگیری یها طرح موردی میزان موفقیت اجرای مطالعه (23
 1411 سال در

 1411در سال استان مورد نظر انشجویان دانشگاه دفعلی پیشگیری در  یها روشثربخشی و کارآمدی مطالعه موردی ا (24

در سال استان مورد نظر استفاده از فضای مجازی در پیشگیری اعتیاد در میان دانشجویان دانشگاه  یها چالشمیزان  بررسی (25
1411 

 یلیتحص سال در مواد مخدر مصرف پیامدهایی از آنان تقاضای مصرف مواد در میان دانشجویان علیرغم آگاهیچرایی وجود  (26
1411 

 و خانواده با عوامل مرتبط ژهیو به نوجوانان، در ادیاعت و مواد مصرف بروز یبرا زیآم مخاطره و کننده محافظت مطالعه عوامل (27
 1411در سال  مورد نظردر استان  یبوم یرهایمتغ ریسا و یفرهنگ و ینید یباورها و مدرسه

در سال  مورد نظردر استان ...( اجتماعی و  هیسرما ،ینابرابر ،یررسمیغ انکاس ،فقر ( ادیاعت یاجتماع یها کننده نییتع رصد (28
1411 

در سال  مورد نظر اد در استانیاعت و مواد مصرف یبرا زا بیآس یها سمیمکان یبررس و پرخطر یها جماعت یاجتماع مطالعات (29
1411 

 1411در سال مورد نظر در استان  نینش هیحاش مناطق در ساکن و پرخطر زنان در ادیاعت عوامل بر مطالعه (31

 1411در سال مورد نظر  در استان یصنعت یها طیمح یخطرزا عوامل ییشناسا مطالعه موردی (31

 1411در سال  مورد نظردر استان  کمحر مواد و یونیاف مواد به ادیاعت یکیژنت میزان اثر عوامل بررسی (32

 1411در سال مورد نظر متأهل در استان  افراد در مواد مصرف مستعد کننده عوامل و طیشرا یفیک مطالعه (33

 1411در سال  مورد نظرجوانان در استان  مختلف یها گروه در یآور تاب تیوضع مطالعه موردی (34

 1411در سال مورد نظر ن در پیشگیری از مصرف مواد مخدر در استان یگزیجا یها تیفعال یمیزان اثربخش بررسی (35

همکار با ستاد مبارزه با مواد مخدر در  یها دستگاهاد در یاعت از یریشگیپ یبرا ها سازمان یانسان یروین یکنون تیمطالعه وضع (36
 1411در سال  مورد نظراستان 

 1411در سال  مورد نظراد در استان یاعت از یریشگیپ امر در یعموم یساز آگاه یبرا مؤثر یها راه بررسی (37

 مواد مصرف بر شروع آن ریتأث و مخدر مواد مصرف( فرهنگ ،سنت ( یاجتماع یهنجارها و انگ زانیم یشناخت جامعه مطالعه (38

 1411در سال مورد نظر  در استان)یرانیا اقوام فرهنگ خرده :مطالعه مورد ( مخدر

 1411در سال  مورد نظردر استان  یدولت یها دانشگاه در ادیاعت از یریشگیپ یها برنامه یاثربخش یابیارزش (39

در سال مورد نظر  در استان( زندانی معتادان ،ها فروش تن ،یقیتزر ( معتادان پرخطر یها گروه یستیز یرفتار یها شیمایپ (41
1411 

 1411در سال مورد نظر  جامعه در استان در ادیاعت شیافزا بر مؤثر یاجتماع یها مؤلفه بررسی (41

مورد در استان  یریشگیپ یارهاکراه ارائه و ها گردان روان و مخدر مواد به زنان و دختران از یبرخ شیگرا علل یپژوه ندهیآ (42
 1411سال در  نظر

 آینده سال 5 مدت طی بوپرنورفین به متادون مصرف( تغییر)شیفت  یها روش (43
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 مخدر مواد مصرف به میل کاهش بر دارویی گیاهان ریتأث (44

 دارویی، گیاهان نوروبیولوژی، پزشکی، یکردهایرو از تلفیقی استفاده) یوجه چند آسیب کاهش و درمان مراکز ایجاد امکان (45
 مخدر مواد به معتادان عمیق درمان منظور به...(  و یشناخت روان

 COVID_19 گیری همه شرایط اعتیاد در آسیب کاهش و درمان خدمات ارائه بهبود عملی راهکارهای (46

 COVID_19 به ها آن ابتالی کاهش یا افزایش در مخدر مواد کنندگان مصرف زندگی سبک نقش (47

 کشور یها مارستانیب اورژانس معتادان اورژانس مشکالت اطالعات ثبت نظام طراحی (48

 و نوجوانان خیابانی، زنان ها، خانمان بی شامل معتادان خاص یها گروه برای اجتماعی های حمایت و درمان مداخالت طراحی (49
 ها آن اثربخشی بررسی و زندانیان

 درمان در ماندگاری در ای بیمه حمایت ریتأث بررسی و اعتیاد خدمات پوشش یا مهیب ارتقای راهکارهای طراحی (51

 اولیه بهداشتی یها مراقبت نظام در اعتیاد درمان و پیشگیری ادغام برنامه کارآیی و اثربخشی ارزشیابی (51

 آسیب کاهش و اعتیاد درمان خدمات ارزشیابی و پایش نظام طراحی (52

 کشور در آسیب کاهش و درمانی مداخالت شده تمام قیمت بررسی (53

 قانون مبارزه با مواد مخدر جرائمپیشگیری کیفرمدار مجازات اعدام در  ریتأثبررسی  (54

 ساله 35تا  17مواد مخدری در عدم ارتکاب جرم مرتبط در جوانان  جرائمپیشگیری وضعی از  ریتأثبررسی  (55
 تناسب جرم با مجازات مواد مخدری مبتنی بر قاعده جرائمدر مقابل مجازات اعدام در  مؤثرارائه الگوی جایگزین  (56
با اولویت انگلستان، ایتالیا، فرانسه، مکزیک و )قانون مبارزه با مواد مخدر با سایر کشورهای جهان  یها مجازاتمطالعه تطبیقی  (57

 (امریکا

 مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در افزایش سرمایه اجتماعی در دو دهه اخیر یها سازمانبررسی عملکرد  (58

 بر افزایش اعتیاد در جامعه مؤثراجتماعی  یها مؤلفهتعیین  (59

 دهید بیآس یها خانوادهاجتماعی در معتادان بهبودیافته و  یها تیحمابررسی ابعاد  (61

 گردان روانمردم نهاد در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر و  یها سازمانطراحی مدل آموزشی  (61

 در ایران گردان روانضای مواد مخدر و افزایش سرمایه اجتماعی در حوزه کنترل و کاهش تقا یکارها راه (62

 گردان روانو  مواد مخدرمردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای  یها سازمان یها تیفعالمیزان اثربخشی  (63
 .در دو دهه گذشته

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

 1411در شاغلین کشور در سال  مخدر موادمطالعه کیفی شرایط و عوامل مستعد کننده بروز و شیوع مصرف  (65

 1411کاری با تأکید بر مشاغل سخت کل کشور در سال  یها طیمحالگوی آموزشی پیشگیری از اعتیاد در  (66

 درمان، کاهش آسیب و تقاضااصول کلی برنامه جامع پیشگیری، در زمینه  موفق در اروپای غربی یها تجربهبررسی  (67

کمپ، ) ردخم داوم اب هزرابم قانون 15و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده  یباز توانفایده خدمات درمان، -هزینه (68
 (اجتماع درمان مدار، بستری

 ردخم داوم اب هزرابم نوناق 16و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده  یباز توانفایده خدمات درمان، -هزینه (69
 MMT) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 15و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده  یباز توانن، فایده خدمات درما-هزینه (71

 (PHCخصوصی، دولتی، 
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مراکز ) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 16و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده  یباز توانفایده خدمات درمان، -هزینه (71
 (سیار یها میتگذری، مراکز سیار، 

 اب هزرابم نوناق 15کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده و  یباز تواننظام پرداخت خدمات درمان،  (72
 (کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری) ردخم داوم

 اب هزرابم نوناق 16و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  یباز تواننظام پرداخت خدمات درمان،  (73
 (غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) ردخم داوم

 اب هزرابم نوناق 15مات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده نظام پرداخت خد (74
 (PHCخصوصی، دولتی،  MMT) ردخم داوم

 اب هزرابم نوناق 16و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  یباز تواننظام پرداخت خدمات درمان،  (75
 (ارسی یها میتمراکز گذری، مراکز سیار، ) ردخم داوم

 و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران یباز توانتدوین برنامه جامع حمایت ورزشی در درمان،  (76
 و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران یباز تواندر درمان،  یا هیتغذتدوین برنامه جامع حمایت  (77

 15مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده و کاهش آسیب اختالل مصرف  یباز توانخدمات درمان،  یبند رتبهنظام ارزشیابی و  (78
 (کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری) ردخم داوم اب هزرابم نوناق

 16و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  یباز توانخدمات درمان،  یبند رتبهنظام ارزشیابی و  (79
 (غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) ردخم داوم اب هزرابم نوناق

 15ندی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده نظام ارزشیابی و رتبه ب (81
 (PHCخصوصی، دولتی،  MMT) ردخم داوم اب هزرابم نوناق

 16و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  یباز توانخدمات درمان،  یبند رتبهنظام ارزشیابی و  (81
 (سیار یها میتاکز سیار، مراکز گذری، مر) ردخم داوم اب هزرابم نوناق
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 :کارشناسی ارشد های نامه پایان یاربعناوین مورد نظر 

 آن یساز نهیبه یراهکارها و مخدر مواد با مبارزه حوزه یروهاین به الکشف حق پرداخت یاثربخش (1

 سازها شیپ و گردان روان مخدر، مواد قاچاق از یریجلوگ در یمرز اقدامات ریتأث یبررس (2
 شورککالن در داخل  و خرد سطح در مواد تجارت سود و یمال گردش زانیم و حجم یبررس (3
 عرضه مواد کاهش حوزه در ستاد عضو یها دستگاه مخدر مواد با مبارزه ساختار یها ضعف و خألها یبررس (4
 سازها شیپ و گردان روان مخدر، مواد کشف در مصوب ریغ و مصوب یها یبازرس و ستیا عملکرد یبررس (5
 و ونقل حمل یها هکشب کیکتف به کشور، در سازها شیپ و ها گردان روان مخدر، مواد انتقال یرهایمس و ها وهیش یبررس (6

 یا مقابله اقدامات و کارها راه یاثربخش
 کشور در/به/از سازها شیپ و ها گردان روان مخدر، مواد قاچاق در گانهیب اتباع نقش یبررس (7
 مواد مخدر ابیرد موجود شرفتهیپ زاتیها و تجه دستگاه تیموفق زانیم یابیارز (8
 سازها شیپ و ها گردان روان مخدر، مواد کشف جهت در یپست یها محموله کنترل یها روش و ها وهیش یبررس (9

 ها گردان روان و مخدر مواد با مبارزه عرصه در افتهی صیتخص یانسان منابع تیفیک (11
 نینو یها یفناور از استفاده با ها زندان داخل به مخدر مواد ورود با مقابله یها وهیش یبررس (11
 مواد قاچاق یها سر شبکهو  باندها انهدام و ییشناسا در آنان یها تیظرف از استفاده و یمردم اطالعات و اخبار نقش یبررس (12

 مخدر
 ها آن یارائکارتقاء  یارهاکو راه گردان روان و مخدر مواد یها محموله کشف در یبازرس یها ستگاهیرد اکعمل یبررس (13
 مقابله با آن یارهاکمرزها و راه یسو آن در کشورمان اتباع از گردان روان و مخدر مواد کشف شیافزا یابی علت و یبررس (14

 گردان روانمردم نهاد در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر و  یها سازمانآموزشی  یازسنجین (15
 مردم نهاد یها سازمانبر نقش  دیتأکاجتماعی با  یها تیحماتجارب موفق جهانی در حوزه  (16

اشتغال مورد  یها کارگاهدر  افتگانیبهبود یریپذ جامعهاز عود مجدد، خانواده پذیری و  یریجلوگاشتغال در  نقش کارآفرینی و (17
 حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر

 از اعتیاد دهید بیآس یها خانوادهو  افتگانیبهبودچگونگی ترغیب کارفرمایان به کارآفرینی اجتماعی در حوزه بکارگیری  (18

 یها سازمانبر نقش  دیتأکاجتماعی در حوزه صیانت از آسیب دیدگان اعتیاد با  یها مشارکتتجارب موفق جهانی در خصوص  (19
 مردم نهاد و طراحی مدل پیشنهادی ارائه خدمات صیانت در کشور

اجتماعی در روستاهای  یها بیآسیجاد نشاط و دوری از ورزش روستایی در ا یها خانهمطالعه موردی میزان موفقیت طرح  (21
 1411در سال در استان مورد نظر  شهرستان

 مقطع در در استان مورد نظر خیز آسیب و پرخطر مناطق اولویت با کودک مهدهای در یساز مصون طرح ریتأث مطالعه موردی (21
 1411 سال زمانی

در پیشگیرانه  یها آموزش به نسبت خصوصی بخش و صنعتی یها طیمح در کارفرمایان مشارکت پاییندالیل  موردی مطالعه (22
 1411در سال  استان مورد نظر

 1411 سال در در استان مورد نظر شهری یها طیمح در  اجتماع محور یها طرح یاثربخشمیزان  بررسی (23

 1411 سال در در استان مورد نظر روستایی  یها طیمح در محور اجتماع یها طرح  یاثربخشمیزان  بررسی (24
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دانش آموزان دوره ابتدایی  خود مراقبتی در پیشگیری از اعتیاد یها مهارتمیزان اثربخشی طرح توانمندسازی و آموزش  بررسی (25
 1411در سال  در استان مورد نظر

استان  درمیزان اثربخشی کارآمدی طرح توانمندسازی در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه  بررسی (26
 1411سال در  مورد نظر

در دوره ابتدایی  دهید بیآسمیزان کارآمدی طرح مدیریت مورد در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان در معرض خطر و  بررسی (27
 1411سال در  استان مورد نظر

دوره  دهید بیآسمیزان موفقیت و کارآمدی طرح مدیریت مورد در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان در معرض خطر و  بررسی (28
 1411در سال  در استان مورد نظرمتوسطه اول و دوم 

 1411 در استان مورد نظرمطالعه میزان موفقیت طرح یاریگران زندگی در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره ابتدایی  (29

 در استان مورد نظرمیزان موفقیت طرح یاریگران زندگی در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم  بررسی (31
 1411 در سال

در  در استان مورد نظرمطالعه میزان کارآمدی محتوای آموزشی فضای مجازی در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره ابتدایی  (31
 1411سال 

در استان دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم  مدی محتوای آموزشی فضای مجازی در پیشگیری از اعتیادمطالعه میزان کارآ (32
 1411در سال  مورد نظر

 در استان مورد نظردانش آموزان دوره ابتدایی  در پیشگیری از اعتیاد مطالعه موردی اثر برگزاری جشنواره استانی نوجوانان سالم (33
 1411در سال 

در در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم  مطالعه موردی اثر برگزاری جشنواره استانی نوجوانان سالم (34
 1411در سال  استان مورد نظر

 1411در سال  مورد نظردر استان  ها گردان روان و مخدر مواد مصرف کنترل در ییزدا جرم ای یانگار جرم ریتأث مطالعه (35

در سال  مورد نظرآن در استان  یبازدارندگ اثر و ها گردان روان و مخدر مواد جرائم قبال در یاجتماع واکنش موردیمطالعه  (36
1411 

 1411در سال ... معتادان در استان  مختلف یها گروه در ادیاعت یآگه شیپ و ریس مطالعه موردی (37

 1411در سال  مورد نظردر استان )گمایاست ریتأث ( یشغل و یاجتماع عوارض بروز و ادیاعت دیتشد بر مؤثر عوامل (38

 1411در سال  مورد نظرمعتاد در استان  نیوالد یدارا فرزندان یریپذ بیآس عوامل و یزندگ طیمیزان اثر شرا بررسی (39

 1411در سال  مورد نظراد در استان یاعت به یابتال و یزندگ یزا استرس عیوقا نیب میزان ارتباط بررسی (41

 بروز ای و یریشگیدر پ ها آن ریتأث و (نیتالیر ترامادول، مانند ( سوءمصرف قابل یداروها مصرف و یدسترس مطالعه موردی (41

 1411در سال ... مواد در استان  ریسا به ادیاعت و مصرف

 1411در سال مورد نظر ل در استان یتحص چرخه از خارج کودکان و آموزان دانش یزندگ یها مهارت تیوضع مطالعه موردی (42

 1411در سال  مورد نظراد در استان یاعت از یریشگیپ در یفرزند پرور یها مهارت آموزش یاثربخش موردیمطالعه  (43

 1411در سال  مورد نظرخانواده در استان  تیتقو یها برنامه یاثربخش یبررس و یساز یبوم مطالعه موردی (44

 1411در سال  مورد نظرمحور در استان  اجتماع یریشگیپ خدمات دهیفا نهیهز و یاثربخش نهیمیزان هز بررسی (45

 کیکتف به ش سازهایپ و گردان روان مخدر، مواد عیتوز و قاچاق به شیگرا یاسیس و یاقتصاد یاجتماع یروان عوامل بررسی (46
 1411در سال  مورد نظردر استان  یداخل و یمرز ینواح
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 و دانش آموزان در استان انیمرب ن،یوالد ژهیو ( دوم متوسطه مدارس در ادیاعت از یریشگیپ یها برنامه یاثربخش یابیارزش (47
 1411در سال  مورد نظر

 در)شدن یمردم ( کشور یعموم تیجمع فعال مشارکت و یابیت یحما ،یحساس ساز کارآمد و مؤثر یها روش بررسی (48

 1411در سال  مورد نظر اد در استانیاعت از هیاول یریشگیپ

در سال  مورد نظردر استان  یکار و ییروستا ،یشهر یها طیمح در ادیاعت از یریشگیپ اجتماع محور یها طرح یشناس بیآس (49
1411 

در  مورد نظردر استان  گردان روان و مخدر مواد مصرف یالگو رییتغ در یاقتصاد و یاجتماع ،یشناخت روان عوامل نقش بررسی (51
 1411سال 

 ...( و DIC، TC، Shelter متادون، با نگهدارنده درمان مراکز شامل) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 15 ماده مراکز ساخت تیپ (51
 ردخم داوم اب هزرابم قانون 16 ماده آسیب کاهش و درمان نگهداری، مراکز و

 COVID_19 به مبتال افراد در( زا توهم و محرک مخدر،) یرقانونیغ مواد انواع به اعتیاد شیوع میزان (52

 مخدر مواد به معتادین در COVID_19 از ناشی( mortality rate) ریوم مرگ نرخ (53

 آسیب کاهش و درمان مراکز به مخدر مواد کنندگان مصرف مراجعه کاهش بر COVID_19 گیری همه تأثیر (54

 اثربخشی مداخالت دارویی در درمان مسمومیت و بیش مصرفی مواد محرک (55

 درمان در ماندگاری در ای بیمه حمایت ریتأث بررسی و اعتیاد خدمات پوشش یا مهیب ارتقای راهکارهای طراحی (56

 وزارت متادون با درمان پروتکل بکارگیری میزان بررسی و کشور درمانی مراکز در متادون با نگهدارنده درمان برنامه ارزشیابی (57
 درمانی مراکز در بهداشت

 مواد از ناشی ریوم مرگ و مصرفی بیش از پیشگیری مداخالت اثربخشی _هزینه و اثربخشی میزان بررسی (58

 گردان روانو  مواد مخدرحوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضای مردم نهاد  یها سازمان یها تیفعالمیزان اثربخشی  (59
 در دو دهه گذشته

 دهید بیآس یها خانوادهاجتماعی در معتادان بهبودیافته و  یها تیحمابررسی ابعاد  (61

 جایگزین در پیشگیری از اعتیاد یها تیفعالبررسی اثربخشی  (61

 والدین، مربیان و دانش آموزان در مدارس متوسطه دوم ژهیبه واعتیاد پیشگیری از  یها برنامهارزشیابی اثربخشی  (62

 و ارائه راهکارهای پیشگیری ها گردان روانو  مواد مخدرعلل گرایش برخی از دختران و زنان به  یپژوه ندهیآ (63

کمپ، اجتماع ) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 15و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده  یباز توانمیانگین هزینه درمان،  (64
 (درمان مدار، بستری

غربالگری، ) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 16و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده  یباز توانمیانگین هزینه درمان،  (65
 (قرنطینه، کمپ، سرپناه

 MMT) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 15و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده  یباز توانمیانگین هزینه درمان،  (66
 (PHCخصوصی، دولتی، 

مراکز گذری، ) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 16و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده  یباز توانهزینه درمان، میانگین  (67
 (سیار یها میتمراکز سیار، 

کمپ، اجتماع ) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 15و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده  یباز تواناثربخشی خدمات درمان،  (68
 (درمان مدار، بستری
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 ردخم داوم اب هزرابم نوناق 16و کاهش آسیب در مراکز اقامتی موضوع ماده  یباز تواناثربخشی خدمات درمان،  (69
 MMT) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 15اثربخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده  (71

 (PHCخصوصی، دولتی، 

راکز گذری، م) ردخم داوم اب هزرابم نوناق 16اثربخشی خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در مراکز سرپایی موضوع ماده  (71
 (سیار یها میتمراکز سیار، 

 15دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  ارائهاستانداردهای مراکز  (72
 (کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری) ردخم داوم اب هزرابم نوناق

 16دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  ارائهاستانداردهای مراکز  (73
 (غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) ردخم داوم اب هزرابم نوناق

 15موضوع ماده  دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی ارائهاستانداردهای مراکز  (74
 (PHCخصوصی، دولتی،  MMT) ردخم داوم اب هزرابم نوناق

 16دهنده خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  ارائهاستانداردهای مراکز  (75
 (سیار یها میتمراکز گذری، مراکز سیار، ) ردخم داوم اب هزرابم نوناق

 نوناق 15و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  خدمات درمان، بازتوانی یابیش و ارزینظام پا (76
 (کمپ، اجتماع درمان مدار، بستری) ردخم داوم اب هزرابم

 نوناق 16خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز اقامتی موضوع ماده  یابیش و ارزینظام پا (77
 (غربالگری، قرنطینه، کمپ، سرپناه) ردخم داوم اب هزرابم

 نوناق 15خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  یابیش و ارزیم پانظا (78
 (PHCخصوصی، دولتی،  MMT) ردخم داوم اب هزرابم

 نوناق 16و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در مراکز سرپایی موضوع ماده  یباز توانخدمات درمان،  یابیش و ارزینظام پا (79
 (سیار یها میتذری، مراکز سیار، مراکز گ) ردخم داوم اب هزرابم

 اختالل مصرف مواد در ایران یا بهبودیش کدر عود مجدد پس از فرو یشناخت رواننقش عوامل  (81

 اختالل مصرف مواد در ایران یا بهبودیش کدر عود مجدد پس از فرو ینقش عوامل اجتماع (81
 مواد در ایراناختالل مصرف  یا بهبودیش کدر عود مجدد پس از فرو ینقش عوامل اقتصاد (82
 تولید، توزیع، عرضه و مصرف قانونی متادن در ایران( حجمی و ریالی)تعیین میزان  (83

 تولید، توزیع، عرضه و مصرف غیرقانونی متادن در ایران( حجمی و ریالی)تعیین میزان  (84
 ف در ایراننشت و قاچاق غیرقانونی متادون در مبادی تولید، توزیع، عرضه و مصر( حجمی و ریالی)تعیین میزان  (85
 بر نشت و قاچاق غیرقانونی متادون در مبادی تولید، توزیع، عرضه و مصرف در ایران مؤثرشناخت علل و عوامل  (86
 شناخت راهکارهای پیشگیری از نشت متادون در ایران (87
 پیشگیری از نشت متادون در ایران یها استیستدوین  (88
 قانونی بوپره نورفین در ایرانتولید، توزیع، عرضه و مصرف ( حجمی و ریالی)تعیین میزان  (89

 تولید، توزیع، عرضه و مصرف غیرقانونی بوپره نورفین در ایران( حجمی و ریالی)تعیین میزان  (91
 شناخت علل سهم پایین داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد از دیدگاه درمانگران (91
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یبات آن در درمان اختالل مصرف مواد از دیدگاه مبتالیان به اختالل مصرف شناخت علل سهم پایین داروی بوپره نورفین و ترک (92
 مواد

 شناخت راهکارهای افزایش سهم داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در ایران (93
 رانافزایش سهم داروی بوپره نورفین و ترکیبات آن در درمان اختالل مصرف مواد در ای یها استیستدوین  (94
 و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران یباز توانتعیین مصادیق تعارض منافع در درمان،  (95
 و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران یباز توانشناخت آسیب ناشی از تعارض منافع در درمان،  (96
 مواد در ایرانو کاهش آسیب اختالل مصرف  یباز توانشناخت راهکارهای پیشگیری از تعارض منافع در درمان،  (97
 و کاهش آسیب اختالل مصرف مواد در ایران یباز توانپیشگیری از تعارض منافع در درمان،  یها استیستدوین  (98

 

 0011 لاس – یروهمج تسایر ردخم داوم اب هزرابم داتس شزومآ و تاقیقحت رتفد :میظنت و هیهت

 

 قابل توجه دانشجویان محترم

  :شرایط حمایت

 عمومی و تخصصی پزشکی باشد یها دورهمربوط به مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و یا  نامه انیپا. 

 
  در گهروه   نامهه  انیپادر زمان ارائه درخواست حمایت، نباید بیش از یک ماه از تاریخ تصویب پروپوزال

 .گذشته باشد ربط ذیآموزشی و دانشگاه 

 
  179)اعالمهی   یهها  تیه اولووب از طهرف دانشهجو در راسهتای    به منظور حمایت، باید پیشنهاد مکته 

بهه شهورای    ربهط  ذیو تصویب عنوان به انضمام پروپوزال مصوب گروه آموزشی و دانشهگاه  ( اولویت
   .هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس تحویل گردد

 
 
 داخلی یک  ۲۳۳۲۳۳۳۳ - ۲۳۳۲۳۳۳۶ - ۲۳۳۲۳۲۶۳ یها شمارهبا جهت کسب اطالعات بیشتر

  .شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس تماس حاصل نمایید( بخش پژوهش)

 

 


