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تاثیر قطعیت و فوریت اجراي مجازات در بازدارندگی و عدم تکرار جرائم مواد مخدر، روانگردان ها و پیش  -
  سازها.

  بررسی اعمال محدودیت قانونی بر حقوق اجتماعی معتادان به مواد مخدر و روانگردان ها . -
  دان ها.بررسی تاثیر جرم انگاري یا جرم زدایی در کنترل مصرف مواد مخدر و روانگر -
مطالعه تطبیقی نحوه اعطاي عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر و روان گردان ها در کشورهاي  -

  موفق در کاهش جرایم مواد مخدر و تاثیر آنها در صورت به کارگیري در کشور ایران.
ابله با و تاثیر مجازات اعدام در مق 12/7/1396) الحاقی مصوب 45بررسی عوامل مؤثر بر تصویب ماده ( -

  المللی. قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در حوزهاي داخلی و بین
المللی و قوانین داخلی  ي مجرمیت در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران با اسناد بین بررسی تطبیقی آماره -

  سایر کشورها.
(امکان وضع این ي مجرمیت در جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان ها  حقوقی آماره -بررسی فقهی -

  .اماره، گستره وضع و مرزهاي آن)
  کارهاي بهینه سازي آن. هاي امر مبارزه با مواد مخدر و راه اثر بخشی پرداخت  حق کشف به دستگاه -
و  12/7/1396مبناي جرم انگاري در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -

  مواد مخدر.کنوانسیون هاي بین المللی مربوط به 
  ضرورت تدوین راهبردهاي قانونگذاري در حوزه موارد مخدر و روانگردان ها. -
  چالش هاي اجراي کنوانسیون هاي بین المللی امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان هادر کشور ایران. -
  موازین حقوق بشري و مقابله با مواد مخدرو روانگردان ها. -
  حقوق بین الملل و حقوق ایران. مقایسه ساختار منع مواد مخدر در -
  هاي پیش بینی شده براي قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در منطقه آسیا. مجازات -
  مجازات هاي پیش بینی شده براي قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در اتحادیه اروپا. -
  دادرسی کیفري افتراقی در مورد جرایم مواد مخدرو روانگردان ها. -

پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و رساله دکترابراي مصوب  هاي اولویت  
 دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوري
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در و روانگردان هادر قلمرو حقوق کیفري عمومی ( از قبیل معاونت ، مشارکت ، تعدد وتکرار جرایم مواد مخ -
  جرم ومجازات آن و ...).

  جرایم مواد مخدر و روانگردان ها ، ارکان وعناصر تشکیل دهنده آنها. -
  واکنش اجتماعی در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان ها و اثر بازدارندگی آن. -
هاي  ها با کنوانسیون ق قوانین و مقررات داخلی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانمقایسه انطبا -

  المللی. بین
 . هاي مختلف معتادان بررسی سیر و پیش آگهی اعتیاد در گروه - 

 . بررسی عوامل موثر بر تشدید اعتیاد و بروز عوارض اجتماعی و شغلی (تاثیر استیگما) - 

 . ارتکاب جرم بررسی ارتباط میان اعتیاد و - 

بررسی اثربخشی مداخالت دارویی در درمان مسمومیت و بیش مصرف مواد محرك بررسی اثربخشی مداخالت  - 
 . اجتماعی در درمان اعتیاد

 . بررسی کیفی عوامل موثر در عود مجدد معتادان - 

 .بررسی اثربخشی کاردرمانی بر درمان و بازتوانی اعتیاد  - 

 . درمانی خدمات تقاضاي رب مواد خلوص و قیمت تاثیر بررسی - 

هاي مقاربتی در معتادان و عوامل مرتبط با آن و توزیع  بررسی شیوع عفونت ایدز، هپاتیت سی و بی و بیماري - 
 .جغرافیایی آن 

 مرتبط عوامل ویژه به نوجوانان، در اعتیاد و مواد مصرف بروز براي آمیز مخاطره و کننده محافظت عوامل بررسی - 
 فرهنگی و سایر متغیرهاي بومی . و دینی باورهاي و مدرسه و خانواده با

  اعتیاد . و مواد مصرف براي زا آسیب مکانیسمهاي بررسی و خطر پر هاي جماعت اجتماعی مطالعات  - 
 ....) سرمایه اجتماعی،  نابرابري، غیررسمی، اسکان فقر،( اعتیاد اجتماعی هاي کننده تعیین رصد - 

 پر خطر و ساکن در مناطق حاشیه نشین .زنان  در اعتیاد عوامل بر مطالعه  - 

 . صنعتی محیط هاي خطرزاي عوامل شناسایی  - 

  معتاد . والدین داراي فرزندان پذیري آسیب عوامل و زندگی شرایط بررسی  - 
  محرك . مواد و افیونی مواد به اعتیاد ژنتیکی عوامل بررسی  - 
 . اعتیاد به ابتالي و زندگی زاي استرس وقایع بین ارتباط بررسی  - 

 . متأهل افراد در مواد مصرف مستعدکننده عوامل و شرایط کیفی مطالعه  - 

 و پیشگیري در آنها تأثیر و) ریتالین ترامادول، مانند( مصرف سوء قابل داروهاي مصرف و دسترسی میزان بررسی  - 
 مواد. سایر به اعتیاد و مصرف بروز یا
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 . تحصیل چرخه از ارجخ کودکان و آموزان دانش زندگی هاي مهارت وضعیت بررسی  - 

 جوانان . مختلف هاي گروه در آوري تاب وضعیت بررسی  - 

  اعتیاد . از پیشگیري در فرزندپروري هاي مهارت آموزش اثربخشی بررسی - 
  نهاد.  مردم سازمانهاي افزایی ظرفیت و توانمندسازي بر موثر هاي برنامه اثربخشی بررسی و طراحی  - 
  . خانواده تقویت هاي هبرنام اثربخشی بررسی و سازي بومی  - 
    جایگزین . هاي فعالیت اثربخشی بررسی  - 
  اعتیاد . از پیشگیري براي سازمان ها انسانی نیروي کنونی وضعیت بررسی  - 
 . بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیري اجتماع محور - 

 . بررسی راه هاي موثر براي آگاه سازي عمومی در امر پیشگیري از اعتیاد - 

 . طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هاي موثر بر توانمندسازي و ظرفیت افزایی سازمانهاي مردم نهاد - 

   . بررسی مشکالت سازمان هاي دولتی و نیازسنجی براي فعال سازي آنها - 

 . بررسی نقش کنونی سازمان هاي مردم نهاد در پیشگیري از اعتیاد - 

 . نجی براي فعال سازي آنهابررسی مشکالت سازمان هاي مردم نهاد و نیازس - 

 . ارزشیابی کارکرد گروه هاي هم یاري و سایر سازمان هاي مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان - 

مطالعه تطبیقی در باره روش هاي جلب مشارکت اجتماعی و فعال سازي سازمان هاي مردم نهاد و اجتماع محور  - 
 . در کنترل اعتیاد

هاي عملیاتی و اطالعاتی در ضربه زدن به باند هاي قاچاق مواد مخدر، روانگردان  لیتها و فعا آسیب شناسی برنامه - 
  و پیش سازها

  .بررسی تاثیر اقدامات مرزي در جلوگیري از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها - 
 .آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها - 

لکرد حوزه مقابله با عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان  و پیش ساز ها به بررسی میزان افزایش کارآمدي عم - 
 .تفکیک سازمانها

بررسی عوامل روانی اجتماعی اقتصادي و سیاسی گرایش به قاچاق و توزیع مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها  - 
  .به تفکیک نواحی مرزي و داخلی

 .واد در سطح خرد و کالنبررسی حجم و میزان گردش مالی و سود تجارت م - 

 بررسی خأل ها و ضعف هاي ساختار مبارزه با مواد مخدر دستگاه هاي عضو ستاد در حوزه کاهش عرضه .  - 

 .هاي مقابله با ورود مواد مخدر به زندانها در سطح کشور بررسی اثربخشی راهکارها و فناوري - 

 .ف مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهابررسی میزان موفقیت ایست و بازرسی هاي مصوب و غیرمصوب در کش - 
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بررسی شیوه ها و مسیرهاي انتقال مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها در کشور و به تفکیک شبکه هاي حمل و  - 
 .  نقل

 . بررسی نقش اتباع بیگانه در قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها از/به/در کشور - 

 . ارزیابی میزان موفقیت دستگاههاي پیشرفته موجود ردیاب مواد - 

 .در کشوربررسی میزان هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم مبارزه با مواد مخدر در سطح خرد و کالن  - 

 . تجزیه (آنالیز) مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهاي مکشوفه در جهت کشف معابر و مسیرهاي آنها - 

 بررسی شیوه ها و روش هاي کنترل محموله هاي پستی در جهت کشف مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها . - 

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

کاهش  -گردانها (کاهش عرضه کیفیت منابع انسانی تخصیص یافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان -
 تقاضا).

از  کسازها در هری ها و پیش گردان تهیه و تدوین نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان -
 هاي کشور.  اناست

و هنجارهاي اجتماعی (سنت، فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثیر آن بر شروع بررسی جامعه شناختی میزان انگ  - 
 .مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ایرانی)

 آموزان).  هاي پیشگیري از اعتیاد در مدارس متوسطه دوم (ویژه والدین، مربیان و دانش ارزشیابی اثربخشی برنامه - 

  .هاي دولتی  گیري از اعتیاد در دانشگاههاي پیش ارزشیابی اثربخشی برنامه -
 تجارب نوین پیشگیري اولیه از اعتیاد در کشورهاي توسعه یافته . - 

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

ردم نهاد حوزه کاهش تقاضا و توسعه هاي م هاي توانمندسازي سازمان ارزشیابی و سنجش اثربخشی برنامه - 
  و ارائه مدل .  1396تا 1392هاي  هاي مردمی طی سال مشارکت

نیازسنجی آموزشی و طراحی مدل آموزشی سازمان هاي مردم نهاد در حوزه کاهش تقاضاي مواد مخدر و  - 
  ها.  گردان روان
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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 استان استفاده از ظرفیت هاي منطقه امکان سنجی - 

  ها و پیش سازها در داخل کشور. آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان - 

شی راه کارها و بررسی شیوه ها و مسیرهاي انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها به داخل کشور و اثر بخ - 
  اقدامات مقابله اي.

  مواد مخدر و تاثیر آن در اقتصاد کشور.شیوه 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 - 

با مواد مخدر در ایران طی یفري حاکم بر امر مبارزه و ک(تقنینی، قضایی و اجرایی) آسیب شناسی سیاست جنایی  - 
  .1397تا  1367هاي  سال

بررسی اثر بخشی مجازات هاي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال، مجازات هاي سالب  - 
  حیات و ...).

  تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان ها . - 

  .تنقیح قوانین حوزه مواد مخدر  - 

نسبت به میزان اثر بخشی مجازات هاي  ، روانگردان ها و پیش سازهابررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر - 
  قضایی. پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر  و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکم

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

  .هاي کشور طراحی نظام ثبت اطالعات مشکالت اورژانس معتادان اورژانس بیمارستان - 
 .هاي اجتماعی با الگوهاي بومی هاي درمان و حمایت طراحی و بررسی اثربخشی مدل - 

ی، ها، زنان خیابان هاي خاص معتادان شامل بی خانمان طراحی مداخالت درمان و حمایت اجتماعی براي گروه - 
 .نوجوانان، زندانیان و بررسی اثربخشی آنها
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 .اي در ماندگاري در درمان طراحی راهکارهاي ارتقاي بیمه براي پوشش خدمات اعتیاد و بررسی تاثیر حمایت بیمه - 

هاي بهداشتی اولیه و میزان به  ارزشیابی اثربخشی و کارآیی برنامه ادغام پیشگیري و درمان اعتیاد در نظام مراقبت - 
 .ري پروتکل وزارت بهداشت در فیلدکارگی

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

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

هاي درمانی و بررسی میزان هزینه  بررسی کارکرد مداخالت درمانی در زندان و میزان به کارگیري پروتکل - 
 .اثربخشی برنامه ارائه سرنگ

 .هاي نظارت مطلوب بر مراکز درمانی اعتیاد بررسی روش - 

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

 .و کاهش آسیب طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد - 

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

 .تعیین قیمت تمام شده مداخالت درمانی و کاهش آسیب درکشور - 

 .اخالت پیشگیري از بیش مصرف و مرگ و میر ناشی از مواداثربخشی مد -بررسی میزان اثربخشی و هزینه - 

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

 .هاي مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان هاي همیاري و سایر سازمان ارزشیابی کارکرد گروه - 

هاي مختلف  ریزي، تخصیص اعتبار و هزینه کرد بودجه در سازمان منابع مالی، نظام بودجه هاي تامین بررسی 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

 .رنامه ها براي اجرا در ابعاد ملیالعه تطبیقی راه کارهاي اثرگذار پایداري در ترك اعتیاد و تسري بمط - - 

بررسی روش هاي درمانی بر روي جمعیت تحت درمان و تعیین دالیل بازگشت به اعتیاد و تعیین دالیل پایداري  - - 
  .در درمان اعتیاد

  .هاي قانونی مبارزه با مواد مخدر تبیین خالء - - 
 .ش سرمایه اجتماعی در دو دهه اخیرررسی عملکرد سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در افزایب - 

بررسی میزان اثر بخشی فعالیت سازمان هاي مردم نهاد حوزه مبارزه با اعتیاد در کنترل و کاهش تقاضاي مواد  - 
 مخدر و روان گردان در دو دهه گذشته.
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دارویی و غیردارویی مواد مخدر و روان گردان در کشور با تاکید بر میزان هزینه بررسی مقایسه اي درمان هاي  - 
 هاي جاري.

 تعیین مولفه هاي اجتماعی موثر بر افزایش اعتیاد در جامعه . - 

 بررسی ابعاد حمایت هاي اجتماعی در معتادان بهبود یافته و خانواده هاي آسیب دیده. - 

هاي مردم نهاد حوزه کاهش تقاضا و توسعه  انمندسازي سازمانهاي تو ارزشیابی و سنجش اثربخشی برنامه - 
 و ارائه مدل. 1396تا 1392هاي  هاي مردمی طی سال مشارکت

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

 ه مواد مخدر و روانگردانها و ارائه راهکارهاي پیشگیري.پژوهی علل گرایش برخی از دختران و زنان بآینده - 

یابی و مشارکت فعال جمعیت عمومی کشور (مردمی کردن) سازي، حمایتهاي موثر و کارآمد حساسبررسی روش - 
 در پیشگیري اولیه از اعتیاد.

 .هاي شهري، روستایی و کاريمحور پیشگیري از اعتیاد در محیطهاي اجتماعشناسی طرحآسیب - 

هاي  بررسی اثربخشی و هزینه اثربخشی مداخالت مختلف دارویی و غیردارویی اختالالت مصرف مواد در ستینگ - 
 مختلف سرپایی ، اقامتی و بستري و...در ماندگاري بر درمان به تفکیک.

   بررسی نقش عوامل روانشناختی ،  اجتماعی و اقتصادي در تغییر الگوي مصرف مواد مخدر و روانگردان. - - 

 بررسی نقش عوامل روانشناختی ،  اجتماعی و اقتصادي در بروز عود مجدد پس از فروکش یا بهبودي. - - 

 علل افزایش کشت خشخاش و شاهدانه در کشور. - 

هاي  بررسی نقش اخبار و اطالعات مردمی و استفاده از ظرفیت هاي آنان در شناسایی و انهدام باندها و سرشبکه - - 
  .قاچاق مواد مخدر

  هاي بازرسی در کشف محموله هاي مواد مخدر و روانگردان. عف ایستگاهعلت ض - - 
  بررسی علت افزایش فعالیت اتباع کشورمان در قاچاق مواد مخدر و روانگردان. - - 
  بررسی و علت یابی افزایش کشف مواد مخدر و روانگردان از اتباع کشورمان در آن سوي مرزها. - - 
  منظور ضربه زدن به بنیان هاي مالی قاچاقچیان مواد مخدر.بررسی روش ها و راهکارهاي الزم به  - - 
 بررسی علل و عوامل نقض احکام مصادره موضوع قانون م.م.م . - - 

برآورد حجم پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، روانگردان  و پیش ساز ها در سطح کشور و و تعیین عوامل  - - 
  مرتبط با آن .

 گی قانون مبارزه بامواد مخدر در شناسائی ، توقیف و مصادره اموال قاچاقچیان.بررسی میزان تاثیرگذاري و بازدارند - 

 در جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر. بررسی تاثیر پیشگیري کیفر مدار مجازات اعدام - 
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  مطالعه تطبیقی در مجازات هاي قانون مبارزه با مواد مخدر ایران با انگلستان, ایتالیا , مکزیک و آمریکا. - - 
  ساله. 35تا  17ررسی تاثیر پیشگیري وضعی از جرایم مبارزه با مواد مخدر در عدم میل به اعتیاد جوانان ب - - 
  ارائه الگوي جایگزین موثر در مقابل مجازات هاي اعدام و حبس ابد مبتنی بر قاعده تناسب جرم با مجازات. - - 
  ا مواد مخدر در ایران. تحلیل حقوقی انتقادي وضعیت سیاست جنایی حاکم بر امر مبارزه ب  - - 
و آثار آن بر موضوع مبارزه با مواد مخدر  12/7/1396) الحاقی مصوب 45بررسی عوامل مؤثر بر تصویب ماده ( - - 

 المللی ي داخلی و بین (اعم از حوزه

 هاي هاي مالی به ویژه ضبط و مصادره اموال قاچاقچیان، نسبت به سایر مجازات ارزیابی میزان اثرگذاري مجازات - 
 هاي سالب حیات. بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر به ویژه مجازات پیش

الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با نگاه  45ارزیابی جامع سیاست کیفري ارفاقی قانونگذار ایران در ماده  - 
 .تطبیقی

 -   
 دفتر تحقیقات و آموزش                                                                                   


