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 مقدمه:

از سوی دشمنان انقالب اسالمي مورد استفاده جدی واقع  ابزاریها بعنوان  گردان امروزه شاهد اين واقعيت تلخ هستيم كه موادمخدر و روان

 ،های جامعه فروپاشي باورها و ارزش ،ای كه با ترويج و استفاده از آن به دنبال بحران هويت، تضعيف عزم و اراده ملت گرديده است، به گونه

استراتژی دشمنان نظام مقدس جمهوری  به تغيير با نگاهيهایِ كهنِ سنت همچون مذهب و انسجام اجتماعي هستند.  تضعيف ريشه

،مشخص مي گردد كه به جای ها( گردان )ترويج موادمخدر و روانبه رويکرد غير مستقيم)جنگ تحميلي( از رويکرد مستقيماسالمي ايران 

باشد ولي رويکرد  مي فرسا محيطي و طاقت ،با جغرافيای محدود انساني ،زمان زياد های بسيار زياد،هزينه رويکرد مستقيم كه مستلزم صرف 

 ،های آمفتامين و متامفتامين محرك ،زا مواد توهم ،موادمخدر ی ضد اجتماعي مانند مصرفها فرهنگ  طريق ترويج خرده غير مستقيم كه از

های  بخش ترو  بسيار كمتری دارد بلکه اثر آن نيز بسيارسريعهزينه  كه نه تنهااخالقي غيرمشروبات الکلي و نيز روابط  ،داروهای اعتيادآور

دنبال براندازی نرم فرهنگي و ه صورت آرام و خاموش، به بحياتي كشور مراكز اجتماعي به روی  و با نشانهرا نيز با خود درگير نموده وسيعي 

 ند. مي باشاجتماعي در كشور عزيزمان 

در امر كاهش عرضه از سوی نيروهای  قت فرسادر طول چهل سال مبارزه طانفي و اغراق بايد بپذيريم  ،سکوت دور از هرگونه انکار،به 

ها در  گردان مخدر و رواننفر جانباز، مقوله مواد 00333شهيد گرانقدر و بيش از  0033امنيتي و قضايي با تقديم بيش از  ،پرتالش انتظامي

ای كه  ری رسوخ كرده است. به گونهاداری و كارگ ،نظامي ،های كاریِ صنعتي محيط ،شهری و روستايي،مراكز ها دانشگاه ،مدارس خانواده،

های نظام مقدس جمهوری  هزار جانباز برای صيانت از آرمان 033هزار نفر شهيد و  003( مجموعاً رويکرد مستقيمهای دفاع مقدس) در سال

حداقل بين دو ميليون نفر دارای اختالل مصرف مواد مخدر و روانگردان و  رويکرد غير مسقيمبيش ازگرديد، ليکن در  كشور اسالمي تقديم

 اند. بهداشتي و اقتصادی قرار گرفته ،اجتماعي ،ها آسيبِ فرهنگي ميليون نفر از همسران و فرزندان آنان در معرض ده 03تا  9

ها، حکايت از اين واقعيت است  گردان خدر و روانهای اخير در خصوص موادم های مقام معظم رهبری باالخص طي سال به دغدغهبا نگاهي 

بان انقالب، به خوبي تهديدات و تهاجمات فرهنگي را رصد نموده و با هشدارهای به موقع به مسئوالن كشور،  كه اين تئوريسين و ديده

های کلی در باب  الغ سیاستاباند. از جمله اين موضوعات  تر به منظور پاسداری و صيانت از انقالب را خواستار شده اهتمام جدی

 ،گانه خواهان برآورد درست بوده كه رهبر معظم انقالب طي فرماني به رؤسای محترم قوای سه7631موادمخدر در دهم مهرماه سال 

ند. ا مطالبه نموده رابدون فوت وقت  قاطعيت و ،های ابالغي با سرعت های مربوطه و اجرايي كردن يازده بند سياست تعيين سهم دستگاه
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های  شناسي حلقه برآوردی از ميزان تحقق مراتب مزبور داشته باشند تا ضمن آسيب قضائیه و مجریه ،قوای محترم مقننهضرورت دارد 

 های آتي باشيم.   تر در اجرايي كردن آنها در سال های اساسي مفقوده، شاهد گام

اجتماعي و فرهنگي جمهوری  ،برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادیهای كلي  البته بايد يادآور شد كه رهبری انقالب مجدداً در سياست

های كلي مبارزه با موادمخدر)در ابعاد مختلف  ها و اهتمام به اجرای سياست گردان جانبه با موادمخدر و روان اسالمي ايران، بر مبارزه همه

گر موضوعاتي كه نبايد از آن غافل شد بيانات رهبر معظم انقالب اند. از دي كاهي و...( تأكيد ورزيده زيان ،درمان ،پيشگيری ،مبارزه با عرضه

به طوری كه در مراسم نوزدهمين  باشد ( می71/1/31های کلی مبارزه با مواد مخدر) های پس از تصویب و ابالغ سیاست در سال

نان برای ترويج موادمخدر با باندهای به توطئه خطرناك و سازمان يافته دشم 01/0/0001در مورخ  )ره(سالگرد ارتحال حضرت امام خميني

اند و مبارزه با موادمخدر را  هدايت شده و ترويج فحشا با هدف زدودن روحيه نشاط و تندرستي و عزم و اراده راسخ جوانان كشور تأكيد نموده

اند كه با جد و  شور تأكيد نمودهاند و به مسئوالن ك به مانند يك جهاد بزرگ و يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران برشمرده

 جهد در اين راه تالش كنند. 

  تر   تر و جدی بار ديگر موضوع قتل عام نسل جوان را از طريق موادمخدر يادآور شده و بر لزوم اقدامات قوی 0001در آبان ماه سال

 اند.  به مسئوالن ذيربط تأكيد نموده

  نابودی جوانان، توسط سيل عظيم هدايت شده موادمخدر را كه با طراحي و روی و  نشانه  نيز مجدداً 0000در فروردين سال

 ريزی در حال اقدام است را به مسئوالن ذيربط يادآور شدند.  برنامه

  مرداد ماه)ديدار با مسئوالن نظام( ،مرحله يعني در فروردين ماه)در حرم مطهر رضوی( 1نيز طي  0093در شهريور ماه سال،  

د از دانشگاه علوم انتظامي( و مهر ماه)در ديدار با مردم گيالن غرب( برای چندمين بار متوالي، رهبر انقالب به شهريور ماه)بازدي

بندوباری با هدف ناامني اجتماعي و  های پشت صحنه توسط سياستگذاران استکبار از طريق ترويج موادمخدر و ترويج بي طراحي

 اند.  ادراتي غرب بعنوان راهي برای نفوذ استعمار در كشور قلمداد نمودهناامني اخالقي تأكيد داشته و آن را فرهنگ ص

  بار ديگر در سفر ايشان به استان خراسان شمالي، خواستار بررسي پيرامون علل گرايش جوانان به مواد  0090در مهر ماه سال

 های كشور شدند. مخدر در برخي از استان
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 كه در  های اجتماعي به خصوص مواد مخدر تاكيد فرموده تا جايي اهميت كنترل آسيب نيز كراراً به موضوع 99تا  90های  در سال

اجتماعي كشور اعالم نموده و از سران قوا و ساير    اعتياد و مواد مخدر را به عنوان مهمترين و اولويت دارترين آسيب 0091سال 

 مسئولين كشور خواهان توجه جدی به اين تهديد اجتماعي شدند.

های ابالغي امر مبارزه با  به منظور تحقق كامل سياست یتر های جدی با اهتمام كليه مسئوالن ذيربط،گام  های آتي سالرود در  اميد مي

های صورت پذیرفته  گیری از نتایج پژوهش مبتنی بر علم و با بهرههای كاهش عرضه و كاهش تقاضا  موادمخدر، اقدامات الزم در عرصه

تا بدين ترتيب شاهد مهار و كنترل اين پديده شوم در جامعه  برداشته شوداجتماعی، فرهنگی و ... در ابعاد مختلف و در حال اجراء 

 مان باشيم.  اسالمي
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 :مطالب فهرست

 1 صفحه         ها: پژوهش -7

 1صفحه        های ملی پژوهش -7.7

 11صفحه       های استانی پژوهش -7.1

 61صفحه      های تحصیالت تکمیلی پایان نامه -7.6

 

 30صفحه         :و کتابخانه مطالعات -1

 30صفحه      کتاب و تالیف چاپحمایت،  -1.7

 01صفحه          فصلنامه -1.1

 00صفحه       کتابخانه دیجیتال -1.6

 

 01صفحه          آموزش: -6

 01صفحه        ها همایش -6.7

 771صفحه     های آموزشی ویژه کارکنان کارگاه -6.1

 

 760صفحه          سایر اقدامات  -0

 761صفحه          اعتبارات  -1

 761صفحه           مصوبات  -3

 763صفحه           تحلیل  -1

 707صفحه          پیشنهادات  -3
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 ها: پژوهش -7

پذيرفته از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد از بدو تاسيس ستاد تاكنون های ملي صورت  پژوهشهای ملی:  پژوهش -7.7

 باشد: به شرح زير مي

ها از سوی دفتر تحقيقات و  گردان هيچگونه پژوهشي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و روان 0010لغايت  0031های  از سالتوضیح:

همزمان با شروع به كار دفتر تحقيقات و آموزش در  0013البته چندين پژوهش از سال  نپذيرفته است.اتمام آموزش دبيرخانه ستاد 

نيز به داليلي هيچ تحقيقي توسط دفتر تحقيقات و آموزش  0000تا سال  0000سال  شورای تحقيقات تصويب و در حال اجرا بودند. از

 اجراء نشده بود.

 راه اندازی گرديده است. 0013از سال  توضيح: دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد عمالً

 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 0010 0010 ملي كاربردی مشترك بررسي ديدگاه اسالم نسبت به مواد مخدر، اعتياد و  معتاد 0

 0013 0010 ملي ای توسعه مشترك مواد مخدركتابنامه اعتياد و  0

 0011 0010 ملي كاربردی حقوقي سير تحول قانونگذاری در زمينه مواد مخدر 0

 0011 0010 ملي كاربردی مشترك بررسي عوامل رواني و اجتماعي بازگشت مجدد به اعتياد 1

 0011 0010 ملي كاربردی مقابله بررسي چگونگي ورود كوكايين به ايران و آثار باليني آن 0

 0011 0011 ملي كاربردی مشترك بررسي رابطه اعتياد با ساير جرايم 3

 0011 0011 ملي كاربردی پيشگيری برنامه ملي پيشگيری، درمان و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر در ايران 1

 0011 0011 ملي كاربردی مشترك مبارزه بامواد مخدرساله ستاد  01نظارت، مشاوره، برنامه ريزی و ارزيابي عملکرد  0

 0011 0011 ملي كاربردی مقابله چگونگي و شيوع مصرف هرويين در جامعه 9

03 
های خياباني و هرويين ضبطي در  اندازه گيری و مقايسه هرويين ضبطي در نمونه

 TLCهای بياباني با روش  نمونه
 0011 0011 ملي كاربردی مقابله

 0010 0010 ملي ای توسعه مقابله تعاون جزای بين المللي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط با آنطرح  00

 0010 0010 ملي كاربردی مشترك بررسي دموگرافيك معتادين تحت پوشش مراكز بازپروری 00

 0010 0010 ملي كاربردی درمان ارزشيابي اثر بخشي درمان اعتياد 00

01 
های ويژه مواد مخدر شركت كنندگان در كارگاه آموزشي  از قضات دادگاه نظر سنجي

 0019قضات دی ماه 
 0019 0019 ملي كاربردی حقوقي

 0003 0003 ملي كاربردی پيشگيری بررسي وضعيت تحصيلي، حمايتي، رفتاری فرزندان دارای والدين معتاد 00
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

03 
با مواد مخدر و شوراهای هماهنگي نياز سنجي آموزشي كاركنان دبيرخانه ستاد مبارزه 

 استان ها
 0001 0000 ملي كاربردی آموزش

01 
بررسي ميزان سوء مصرف مواد در بين مصدومين و ارتباط آن با نوع حادثه در مراجعه 

 كنندگان به اورژانس بيمارستان های امدادی و واسعي سبزوار
 0001 0003 ملي كاربردی درمان

00 
دوپاميني در مغز موش سوری حساس شده با   D0تعيين اثر ليتيوم بر بيان ژن گيرنده 

 مورفين
 0000 0003 ملي بنيادی درمان

09 
تاثير توانبخشي عصبي شناختي توجه بر سوگيری توجه نسبت به محرك های مربوط به 

 مواد در افراد وابسته به مواد افيوني
 درمان

توسعه 
 ای

 0000 0003 ملي

03 
در بين دانش MMPI-ARFاستاندارد سازی مقياس گرايش به اعتياد )با تاكيد بر )

 آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي
 0000 0001 ملي كاربردی پيشگيری

 0000 0001 ملي كاربردی مشترك فرا تحليل تحقيقات ده ساله گذشته موجود در كتابخانه دفتر تحقيقات و آموزش 00

 0009 0001 ملي كاربردی پيشگيری سوء مصرف مواد در جوانان كشوربررسي فرآيند  00

 0009 0000 ملي كاربردی پيشگيری های مردمي در پيشگيری از مصرف مواد مخدر های جلب مشاركت روش 00

01 
تدوين مدلي برای تبيين نقش تاب آوری در برابر خشونت والدين در گرايش به اعتياد 

 فرزندان
 0009 0000 ملي كاربردی پيشگيری

 0009 0000 ملي كاربردی پيشگيری بررسي ميزان خطر ابتالء دانش آموزان به سوء مصرف مواد 00

 0009 0009 ملي كاربردی پيشگيری سنجش نگرش و ارزيابي شيوع سوء مصرف مواد در كشور 03

 0009 0009 ملي كاربردی پيشگيری سند جامع پيشگيری اوليه از اعتياد 01

00 

گيری قدرت طراحي و اجرای مقدماتي آزمون كامپيوتری خود مصرفي جهت اندازه
-های جامع تر بر روی گزينهتقويت كنندگي مت آمفتامين با هدف ايجاد امکان پژوهش

 های درمان دارويي مت آمفتامين

 0093 0000 ملي كاربردی درمان

09 
بررسي مقايسه سالمت رواني و كيفيت زندگي در دو گروه معتاد تحت درمان دو روش 

 NAدارو درماني و شركت در گروه 
 0093 0000 ملي كاربردی درمان

 0093 0009 ملي كاربردی درمان و روابط اجتماعي موثر بر بازگشت به اعتياد بررسي عوامل شخصيتي، خانوادگي 03

00 

مواد مصرفي والگوهای مصرف، عوامل مرتبط و تاثير متغيرهای بررسي ميزان، نوع 
خاص دوره خدمت وظيفه در شروع يا افزايش سوء مصرف مواد در بين سربازان شاغل 

 به خدمت در سپاه

 0093 0009 ملي كاربردی پيشگيری

00 
از مواد سبك به » بررسي عوامل موثر بر تغيير الگوی مصرف مواد مخدر در ميان جوانان

 سوی مواد سنگين
 0093 0009 ملي كاربردی پيشگيری
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

00 
كاربرد همزمان داروهای رسپريدون و فلوكستين همراه با گروه درماني كنترل تکانه و 

 متادون و تاثير آنها بر تکانشگری و لغزش معتادان كراك
 0090 0093 ملي كاربردی درمان

 0090 0009 ملي كاربردی پيشگيری شهروندان جمهوری اسالمي ايرانطرح ملي  شيوع شناسي مصرف مواد مخدر در ميان  01

00 
بررسي چگونگي بازنمايي مسئله اعتياد و معتادان در فيلم های سينمايي ايران پس از 

 انقالب اسالمي
 0090 0009 ملي كاربردی پيشگيری

 0090 0093 ملي كاربردی مقابله ارائه روش آناليزموادمخدرازروی اثرانگشت 03

01 
های تك نوكلئوتيدی ژنهای رسپتورهای اوپيوئيدی در  بررسي شيوع پلي مورفيسمي 

 مبتاليان زن و مرد به وابستگي مواد اوپيوئيدی در ايران
 0090 0093 ملي كاربردی درمان

00 
پروژه مطالعه مقدماتي اثربخشي آموزش پسخوراند عصبي بر بيماران وابسته به ماده 

 محرك شيشه
 0090 0093 ملي كاربردی درمان

 0090 0093 ملي كاربردی درمان بررسي تاثير درمان نگهدارنده متادون بر عملکردهای شناختي معتادان به مواد افيوني 09

13 

مطالعه تطبيقي شيوه عفو و تخفيف مجازات مجرمين مواد مخدر در كشورهای 
ايران،امريکا،استراليا،انگلستان،آلمان،ايتاليا،فرانسه،هلند،چين،روسيه، عربستان، ژاپن ، 

 پاكستان

 0090 0093 ملي كاربردی مقابله

 0090 0093 ملي كاربردی درمان تهيه سيستم های دارورساني آهسته رهش نالتروكسون جهت ترك اعتياد به مواد مخدر 10

10 

تعيين و مقايسه تغييرات ضخامت قشر مخ در گروه معتادان وابسته به هرويين كريستالي 
در ارتباط با  MRI)كراك( در مقايسه با گروه  سالم بوسيله آناليز ديجيتالي تصاوير 

 عملکرد های نوروپسيکولوژيك

 درمان
توسعه 

 ای
 0090 0093 ملي

10 

مقايسه با  سايراختالالت سايکوتيك بررسي سير و پيامد سايکوز ناشي از شيشه در 
اوليه)خلقي و غير خلقي( در بين مراجعه كنندگان به بيمارستانهای روزبه و ايران در يك 

 پيگيری يك ساله

 0090 0093 ملي كاربردی درمان

11 

و مقايسه توزيع فراواني مصرف مواد از   ASSISTاعتبار يابي و برآورد پايايي مقياس 
های  ها و كلينيك نظر نوع ماده مصرفي و شدت مصرف د رمراجعه كنددگان به كمپ

ترك اعتياد و مقايسه تطبيقي اين دو مركز درماني از نظر ميزان بهبود و بازگشت موارد 
 بهبود يافته

 0090 0093 ملي كاربردی پيشگيری

 0090 0093 ملي كاربردی درمان اجتماعي و درمان اعتياد كشورسند جامع حمايت های  10

13 
های تابع وزارت بهداشت، درمان  شيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان دانشگاه

 و آموزش پزشکي و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده
 0090 0093 ملي كاربردی پيشگيری
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

11 
های تابع وزارت علوم تحقيقات و  دانشگاهشيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان 

 فناوری و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده
 0090 0093 ملي كاربردی پيشگيری

10 
برآورد شيوع مصرف مواد مخدر و محرك و داروهای روان گردان در بين كاركنان مراكز 

 صنعتي كشور
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

19 
های مقاطع دكتری و كارشناسي ارشد )موجود در  نامه پايانها و  خالصه سازی پژوهش

 كتابخانه دبيرخانه ستاد(
 0090 0090 ملي كاربردی مشترك

 0091 0090 ملي كاربردی پيشگيری بررسي ميزان شيوع و وضعيت اعتياد در جانبازان، آزادگان و خانواده شاهد 03

 ها)كل كشور(مصرف آنها و نحوه نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان 00
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان آذربايجان شرقي(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 00
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان آذربايجان غربي(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 00
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان اردبيل(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر  و  روانگردان 01
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان   اصفهان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 00
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان البرز(ها و نحوه مصرف آنمواد مخدر و روانگردان نگرش  مردم به 03
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان ايالم(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 01
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان بوشهر(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 00
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان تهران(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 09
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

33 
ها)استان چهارمحال و ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 بختياری(

بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان خراسان جنوبي(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 30
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها) استان خراسان رضوی(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 30
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 ها) استان خراسان شمالي(ها و نحوه مصرف آنمواد مخدر و روانگرداننگرش  مردم به  30
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان قزوين(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 31
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها) استان خوزستان(آنها و نحوه مصرف نگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 30
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  زنجان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 33
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان سمنان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 31
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

30 
ها)استان  سيستان و ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 بلوچستان(

بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  فارس(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 39
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  قم(ها و نحوه مصرف آنمخدر و روانگرداننگرش  مردم به مواد  13
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  كردستان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 10
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 كرمان(ها)استان  ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 10
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  كرمانشاه(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 10
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

11 
ها)استان  كهگيلويه و بوير ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 احمد(

بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  لرستان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 10
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان گلستان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 13
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  گيالن(ها و نحوه مصرف آنروانگردان نگرش  مردم به مواد مخدر و 11
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  مركزی(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 10
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 مازندران(ها)استان ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 19
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 ها)استان هرمزگان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 03
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  همدان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 00
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 ها)استان  يزد(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 00
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 0091 0090 ملي كاربردی پيشگيری در سطح كشور 03ارزيابي ميزان اثربخشي خدمات درماني مراكز ماده  00

01 
های دولتي وزرات دستگاهارزيابي اثربخشي دوره آموزشي پيشگيری از اعتياد)در 

 تعاون،كار و رفاه اجتماعي و جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمي ايران(
 0091 0090 ملي كاربردی پيشگيری

 0091 0090 ملي كاربردی پيشگيری های شهری و روستاييارزشيابي طرح اجتماع محور درمحله 00

03 
مرز و جلوگيری از قاچاق مواد اثربخشي استفاده از ظرفيت اقوام و طوايف در كنترل 

 مخدر و روان گردان
 0091 0090 ملي كاربردی مقابله

 خالصه كتاب ها و طرح های ستاد مبارزه با مواد مخدر 01
بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری بررسي ميزان اثربخشي اقدامات رسانه ای در ا مر مبارزه با مواد مخدر 00

09 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در كل كشور
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

93 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان آذربايجان شرقي
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

90 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان آذربايجان غربي
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

90 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان اردبيل
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

90 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان اصفهان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

91 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان البرز
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

90 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان ايالم
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

93 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان بوشهر
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

91 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان تهران
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

90 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان چهارمحال بختياری
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

99 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان خراسان جنوبي
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

033 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان خراسان رضوی
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

030 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان خراسان شمالي
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

030 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان خوزستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

030 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان زنجان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

031 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان سمنان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

030 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان سيستان و بلوچستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

033 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان فارس
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

031 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان قزوين
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

030 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان قم
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

039 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان كردستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

003 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان كرمان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

000 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان كرمانشاه
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 بويراحمدعمومي در استان كهکيلويه و 
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان گلستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

001 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 گيالنعمومي در استان 
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان لرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

003 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 مازندرانعمومي در استان 
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

001 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان مركزی
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 هرمزگانعمومي در استان 
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

009 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 عمومي در استان همدان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

003 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت 

 يزدعمومي در استان 
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های  استان های كشور و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان تهران های شهرستان هنرستانو 
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های شهر تهران و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

001 
دانش آموزان دوره متوسطه بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در 

 های استان آذربايجان شرقي و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری



 15 دفتر تحقیقات و آموزش

 

 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان آذربايجان غربي و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

003 
مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه بررسي ميزان شيوع 

 های استان اردبيل و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

001 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان اصفهان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان البرز و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

009 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان ايالم و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

003 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان بوشهر و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 چهارمحال و بختياریهای استان  و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان خراسان شمالي و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
آموزان دوره متوسطه بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش 

 های استان خراسان رضوی و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

001 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان خراسان جنوبي و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه بررسي ميزان شيوع مصرف مواد 

 های استان خوزستان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

003 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان زنجان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

001 
ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه بررسي 

 های استان سمنان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان سيستان و بلوچستان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری



 16 دفتر تحقیقات و آموزش

 

 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

009 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان فارس و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

013 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 قزوين های استان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

010 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان قم و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

010 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان كرمان هنرستانو 
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

010 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان كردستان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

011 
آموزان دوره متوسطه بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش 

 های استان كرمانشاه و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

010 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان كهگيلويه و بويراحمد و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

013 
مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه بررسي ميزان شيوع مصرف 

 های استان گلستان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

011 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان گيالن و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

010 
ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه  بررسي

 های استان لرستان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

019 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان مازندران و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

003 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان مركزی و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان هرمزگان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان همدان و هنرستان
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری



 17 دفتر تحقیقات و آموزش

 

 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

000 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه 

 های استان يزد هنرستانو 
 0090 0090 ملي كاربردی پيشگيری

 0090تا مهر  0030تحليل محتوای  مصوبات جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال  001
بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

000 
سند جامع تحقيقات مبارزه همه جانبه با مواد مخدر ، روان گردان ها و پيش سازها با 

 اجتماعيرويکرد 
 0093 0090 ملي كاربردی مشترك

 0093 0090 ملي كاربردی مقابله اقتصاد مواد مخدر در ايران، يك نگرش پويای سيستمي 003

001 
سند جامع راهبردی مقابله با عرضه موادمخدر، روان گردان ها و مواد شيميايي پيش 

 0090ساز
 0093 0090 ملي كاربردی مقابله

000 
رواني، راهبردهای مقابله ای و سبك های دلبستگي معتادان به شيشه مقايسه وضعيت 

 خود معرف، افراد ترك كرده و افراد بهنجار
 0093 0091 ملي كاربردی درمان

 0093 0091 ملي كاربردی پيشگيری طرح كاربست شيوع شناسي اعتياد در جامعه كار و توليد )كاج( 009

033 
مخدری در كشور با تاكيد بر سطوح توسعه يافتگي مطالعه جامعه شناختي جرائم مواد 

 (0003-0090اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي)
 0093 0090 ملي كاربردی مقابله

 0093 0093 ملي كاربردی مقابله تحليل جغرافيايي و فضايي مواد مخدر در كشور)كاهش عرضه، كاهش تقاضا( 030

030 
شيوع شناسي اعتياد به مواد مخدر در فرا تحليلي بر پژوهش های انجام شده در حوزه 

 0090تا  0010ايران از سال 

بين 
 بخشي

 0091 0090 ملي كاربردی

030 
شيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان دانشگاههای تابع وزارت علوم، تحقيقات 

 و  فنآوری و بررسي عوامل خطر و محافظت كننده
 0091 0093 ملي كاربردی پيشگيری

 0091 0093 ملي كاربردی پيشگيری اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدرسند  031

030 
ی منابع انساني ستاد مبارزه با مواد  ميزان اثربخشي آموزش های ضمن خدمت در توسعه

 مخدر
 0091 0093 ملي كاربردی آموزش

033 
زمينه يابي الگوهای بومي مشاركت اجتماعي سازمان های مردم نهاد در برنامه های 

 پيشگيری از اعتياد
 0091 0093 ملي كاربردی پيشگيری

 0091 0093 ملي كاربردی پيشگيری ارزشيابي سند جامع پيشگيری اوليه از اعتياد 031

030 

بررسي ميزان ماندگاری در ترك و تعيين وضعيت كيفيت زندگي، سالمت روان و عقايد 
وسوسه انگيز در معتادين درمان شده با بيش از يك سال قطع مصرف در سازمان مردم 

 و شربت ترياك به تفکيك متغيرهای جمعيت شناختي DSTبا روش  33نهاد كنگره 

 0091 0093 ملي كاربردی درمان

039 
سبب شناسي )علل و عوامل گرايش به اعتياد در كشور )مطالعه مروری و بررسي 

 فراتحليل(
 0091 0093 ملي كاربردی پيشگيری
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 0091 0093 ملي كاربردی درمان ( RSAارزيابي سريع وضعيت اختالل مصرف مواد در ايران) 013

 0091 0093 ملي كاربردی مقابله ها گردان روانبررسي تاثير اقدامات مرزی در جلوگيری از قاچاق مواد مخدر و  010

010 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )گزارش  ملي(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

010 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان آذربايجان شرقي(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

011 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان آذربايجان غربي(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

010 
 31تا  00ها در گروه سني آنها و نحوه مصرف نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  كشور( )استان اردبيل(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

013 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان اصفهان(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

011 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان البرز(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

010 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان ايالم(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

019 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آنروانگرداننگرش مردم به مواد مخدر و 

 سال  )استان بوشهر(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

003 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان تهران(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

000 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آنمخدر و روانگردان نگرش مردم به مواد

 سال  )استان چهارمحال و بختياری(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

000 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان خراسان جنوبي(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

000 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  ) استان خراسان رضوی(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

001 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال   ) استان خراسان شمالي(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

000 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان قزوين(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

003 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 خوزستان( سال  )استان

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

001 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان  زنجان(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

000 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان سمنان(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

009 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 وبلوچستان( سال  )استان سيستان

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

093 
 31تا  00گروه سني  ها درها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان  فارس(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

090 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان  قم(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

090 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان كردستان(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

090 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان  كرمان(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

091 
 31تا  00ها در گروه سني نحوه مصرف آنها و نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان  كرمانشاه(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

090 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان كهگيلويه و بوير احمد(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

093 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آنمواد مخدر و روانگرداننگرش مردم به 

 سال  )استان  لرستان(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

091 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  ( )استان گلستان(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

090 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان  گيالن(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی
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 های ملی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح

گستره 

 طرح

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

099 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان  مركزی(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

033 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان مازندران(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

030 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان هرمزگان(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

030 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان  همدان(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

030 
 31تا  00ها در گروه سني ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سال  )استان  يزد(

بين 
 بخشي

 0090 0091 ملي كاربردی

 طراحي نظام مديريت دانش دبيرخانه  ستاد مبارزه با مواد مخدر 031
بين 
 بخشي

 0090 0093 ملي كاربردی

030 
ای كشور برای توسعه كسب و كار و اشتغال  امکان سنجي استفاده از ظرفيت های منطقه

 بهبوديافتگان
 0090 0091 ملي كاربردی درمان

 0090 0091 ملي كاربردی مقابله شناسايي روش های پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر در كشور 033

031 
شناسايي مولفه های اصلي در اشتغال بهبوديافتگان و طراحي مدل ايجاد اكوسيستم 

 كارآفريني دانش بنيان در سمن های فعال در حوزه صيانت
 0090 0091 ملي كاربردی درمان

030 
شناسي سياست جنايي )تقنيني، قضايي و اجرايي( و كيفری حاكم  بر  امر مبارزه آسيب 

 0091تا  0031با مواد مخدر در ايران طي سال های 
 0090 0091 ملي كاربردی حقوقي

039 
الحاقي به قانون مبارزه با مواد  10ارزيابي جامع سياست كيفری قانونگذار ايران در ماده 

 الحاقي 10دو دوره قبل و بعد از اجرای ماده  مخدر با نگاه تطبيقي در
 0133 0090 ملي كاربردی حقوقي

 

های استاني صورت پذيرفته از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد از بدو تاسيس ستاد  پژوهشهای استانی:  پژوهش -7.1

 باشد: تاكنون به شرح زير مي

 های پژوهشي در سايت دبيرخانه ستاد بارگذاری شده است. كليه اولويتبه منظور جلوگيری از هرگونه رانت احتمالي، توضیح: 

 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 0011 0013 خوزستان كاربردی  مشترك بررسي علل گرايش افراد متاهل به مواد مخدر در زندانيان شهرستان اهواز 0
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 0011 0011 كرمان كاربردی  مقابله تاثير اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر در استان كرمان 0

 0011 0011 تهران كاربردی  مقابله نگرش شهروندان تهراني درباره اعدام قاچاقچيان مواد مخدر 0

 0011 0011 تهران كاربردی مشترك  معتادان و سوداگران مرگ نگرش شهروندان تهراني در باره تشديد مجازات 1

0 
های تبليغاتي برای  نظر سنجي از شهروندان تهراني در باره بهترين شيوه
 پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر

 0011 0011 تهران كاربردی مشترك 

 0010 0010 مازندران كاربردی  مشترك تطبيقي ميزان اعتياد به مواد مخدر در استان مازندران –مطالعه طولي  3

 0010 0010 خوزستان كاربردی  مشترك بررسي علل گرايش كاركنان دولت به مواد مخدر در شهرستان اهواز 1

 0019 0019 خوزستان كاربردی درمان  بررسي وضعيت مراجعين مركز درمان معتادين خودمعرف شهرستان اهواز 0

9 

از سواد آموزان )تاثير كتاب  00333فرهنگي و آگاه سازی  –طرح آموزشي 
اعتياد و اسارت انسان بر مخاطبين( در سطح چهار استان خراسان، كرمان، 

 سيستان و بلوچستان و خوزستان

 كاربردی پيشگيری 

خراسان، كرمان، 
سيستان و 
بلوچستان و 

 خوزستان

0019 0019 

03 
مخدر و اعتياد با نوع نگرش مثبت به  بررسي رابطه بين ميزان آگاهي از مواد

 آن در دانش آموزان مقطع متوسطه استان بوشهر
 0000 0000 بوشهر كاربردی  پيشگيری

00 
های قاطعيت در تغيير نگرش دانشجويان  تاثير برنامه آموزش ارتقای مهارت

 های عالمه طباطبايي و تهران نسبت به سوء مصرف مواد دانشگاه
 0001 0000 تهران كاربردی پيشگيری

00 
های مردم نهاد در درمان  ارزيابي عملکرد مراكز ترك اعتياد وابسته به سازمان

 معتادان استان تهران
 0001 0003 تهران كاربردی درمان

00 
شيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکي 

 0009شهريور  -شهر تهران؛ بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده 
 0009 0001 تهران كاربردی پيشگيری

01 
جوی مراكز  ای الگوی مصرف مواد اعتياد آور در معتادان درمان بررسي دوره

 درماني در سطح تهران
 0009 0009 تهران كاربردی درمان

00 

بررسي اثربخشي چهارروش پيشگيری از سوء مصرف مواد بر تغيير نگرش و 
آموزان دوره راهنمايي دارای والدين معتاد استان   دانشای  های مقابله مهارت 

 چهارمحال و بختياری

 كاربردی پيشگيری
چهارمحال 
 وبختياری

0009 0009 

03 
های دريافتي ازآن در پايداری  بررسي نقش شبکه روابط اجتماعي و حمايت

 در اصفهان NAترك اعتياد اعضای گروه 
 0093 0093 اصفهان كاربردی درمان

01 
های فرزند پروری والدين و سبك دلبستگي با گرايش به  بررسي رابطه شيوه

 (90-93آموزان دوره متوسطه شهر ايالم ) سال  مواد مخدر در دانش
 0090 0090 ايالم كاربردی پيشگيری

 0090 0093 خراسان رضوی كاربردی درمان مقايسه وضعيت سالمت رواني كودكان پدران معتاد با پدران غير معتاد 00
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

09 
های حل مساله و خود آگاهي بر افزايش تاب آوری و  اثر بخشي آموزش مهارت

 كاهش اضطراب معتادين تازه ترك
 0090 0090 خراسان رضوی كاربردی پيشگيری

 0090 0090 خراسان رضوی كاربردی درمان گرايي و خطاهای شناختي رايج در ميان افراد معتاد بررسي كمال 03

 0090 0090 خراسان رضوی كاربردی درمان هيجاني و هوش معنوی در معتادان و افراد عادیمقايسه هوش  00

 0090 0090 خراسان رضوی كاربردی درمان بررسي خصوصيات شخصيتي معتادان با استفاده از مدل پنج عاملي شخصيت 00

00 
تکانشي های حل مساله در زندانيان بزهکار و معتاد مبتال به رفتار  مقايسه سبك

 شهرستان نيشابور
 0090 0090 خراسان رضوی كاربردی درمان

01 
بررسي ميزان اثر بخشي طرح مروج سالمت در رفتار دانش آموزان مقطع 

 متوسطه استان كرمان
 0090 0093 كرمان كاربردی پيشگيری

00 
های وارده بر خانواده  بررسي كيفي زنان معتاد شهر كرمان با تاكيد بر آسيب

 كرمان
 0090 0093 كرمان كاربردی پيشگيری

 0090 0093 كرمان كاربردی پيشگيری تحليل روايتي چگونگي معتاد شدن در افراد وابسته به مواد  03

01 
بررسي عوامل مرتبط با مصرف شيشه و تعيين سهم و نقش هريك از آن در 

 بين نوجوانان و جوانان شهر تهران
 0090 0093 تهران كاربردی پيشگيری

00 

بررسي ميزان فرسودگي شغلي در پزشکان و روانشناسان شاغل در كلينيك 
ها در  های درمان اعتياد و مقايسه آن با پزشکان و روانشناسان ساير كلينيك 

 استان  تهران

 0090 0093 تهران كاربردی درمان

09 
-03آوری در فرزندان  های هويت با تاب مقايسه خودشناسي انسجامي و سبك

 خراسان رضوی -افراد سالم و بهبوديافتگان اعتياد سال  01
 0090 0090 خراسان رضوی كاربردی پيشگيری

03 
كنندگان مواد  ی اثربخشي باليني مدل ماتريکس در درمان سوء مصرف مطالعه

 خراسان رضوی -گردان مخدر و روان
 0090 0090 خراسان رضوی كاربردی درمان

 0090 0090 خراسان رضوی كاربردی درمان 0090معتادان خياباني شهر مشهد در سال بررسي مشخصات دموگرافيك  00

00 
بررسي اثربخشي ميزان كارايي مراكز درماني اقامتي گروههای همتا در 

 پيشگيری از عود معتادان شهر اهواز
 0090 0090 خوزستان كاربردی درمان

00 
پيشگيری اوليه از  بررسي ميزان اثر بخشي برنامه آموزش مروج سالمت بر

 90-93اعتياد در دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم در سال تحصيلي 
 0090 0093 قم كاربردی پيشگيری

01 
های زندگي بر پيشگيری اوليه از  بررسي ميزان اثربخشي برنامه آموزش مهارت

 90تا  93اعتياد در دانش آموزان مقطع متوسطه استان قم  در سال تحصيلي 
 0090 0090 قم كاربردی پيشگيری
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

00 

بررسي مقايسه ای كيفيت خواب و عوامل موثر بر آن در معتادين كراك قبل و 
پرهيز  –بعد از مداخله دو شيوه درمان نگهدارنده با متادون و درمان ايمان مدار 

 مدار

 0090 0093 مركزی كاربردی درمان

 0090 0093 اصفهان كاربردی پيشگيری اصفهان های صنعتي تعيين ميزان شيوع اعتياد در محيط 03

01 
بررسي هنجارها و نگرش های تسهيل كننده مصرف مواد مخدر در ميان خرده 

 فرهنگ های قومي شهركرد
 كاربردی پيشگيری

چهارمحال 
 وبختياری

0090 0090 

00 
ارزيابي طرح پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر در آموزش و پرورش استان 

 كردستان
 0090 0093 كردستان كاربردی پيشگيری

09 
های اخالقي در افراد اقدام كننده به  های زندگي و بنيان بررسي رابطه  سبك

 ترك  وابستگي به مواد مخدر استان كردستان
 0090 0090 كردستان كاربردی پيشگيری

13 
بررسي وضعيت رواني معتادان به شيشه مرد مراجعه كننده به مركز درماني 

 0090سنندج در سال شهر 
 0090 0090 كردستان كاربردی درمان

 0090 0090 كردستان كاربردی پيشگيری بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر نوظهور در استان كردستان 10

10 
بررسي رابطه ارزشهای ديني خانواده با گرايش به اعتياد در نوجوانان و جوانان 

 شهر تبريز
 0091 0090 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

10 
بررسي مشکالت افراد ترخيص شده از مراكز ترك اعتياد استان آذربايجان 

 ها )آذربايجان شرقي(شرقي و عوامل مؤثر بر عود مجدد مصرف در ميان آن
 0091 0090 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

11 

مراكز درمان و  تعيين وضعيت جمعيت شناختي زنان معتاد مراجعه كننده به
بررسي ميزان آسيب ديدگي فردی ، اجتماعي ،خانوادگي و اقتصادی آنان 

 )مطالعه موردی زنان معتاد  مراجعه كننده به مراكز درمان شهر اروميه(

 0091 0090 آذربايجان غربي كاربردی پيشگيری

10 
اثر بخشي مداخالت درمان، كاهش آسيب و حمايتهای اجتماعي در كاهش 

 بيماريهای همراه جسمي و رواني استان آذربايجان غربي
 0091 0090 آذربايجان غربي كاربردی درمان

 0091 0090 اردبيل كاربردی پيشگيری بررسي خرده فرهنگهای اعتياد در شهر اردبيل 13

11 
های ترك اعتياد غير قانوني شهر تهران  بررسي آزمايشگاهي محتوای كپسول

 0091تا  0090ها( در سال  شده توسط ماهواره)دست ساز و تبليغ 
 0091 0090 تهران كاربردی درمان

 0091 0090 خراسان شمالي كاربردی پيشگيری بررسي علل موثر در گرايش به اعتياد  درشهرستان شيروان 10

19 
بررسي ميزان شيوع مواد مخدر و رابطه آن با ويژگي های جمعيت شناختي در 

 شهرستان شيروان
 0091 0090 خراسان شمالي كاربردی پيشگيری
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

03 

مقايسه ميزان موفقيت در درمان در سه روش درمان نگهدارنده با متادون ، 
تنتور ترياك و بوپره نورفين در بيماران مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد 

 شهرستان شيروان

 0091 0090 خراسان شمالي كاربردی درمان

00 

ديني / معنوی در پيشگيری از گرايش به مصرف مت مقايسه نقش باورهای 
آمفتامين در بين جوانان مراجعه كننده به كلينيك های ترك اعتياد و جوانان 

 عادی استان خراسان شمالي

 0091 0090 خراسان شمالي كاربردی پيشگيری

00 
بررسي ميزان دانش و نگرش دانش آموزان پسر مقطع  سوم دبيرستان و 

 ها اهواز در خصوص مواد مخدر و محركهنرستان شهر 
 0091 0090 خوزستان كاربردی پيشگيری

 0091 0090 سمنان كاربردی درمان تدوين اطلس جامع حوزه درمان كاهش آسيب اعتياد استان سمنان 00

01 
بررسي رابطه مولفه های خانوادگي با نگرش به اعتياد در دانش آموزان 

 دبيرستاني شهر سمنان
 0091 0090 سمنان كاربردی درمان

00 
بررسي علل گرايش زنان به موادمخدر و روانگردان و روشهای پيشگيری از ا 

 عتياد
 0091 0091 سيستان وبلوچستان كاربردی پيشگيری

 0091 0090 فارس كاربردی پيشگيری نقش تعارضات زناشويي در اعتياد فرزندان در استان فارس 03

01 
به موادمخدر و روانگردان و روش های پيشگيری از بررسي علل گرايش زنان 

 اعتياد آنها در شهر قزوين
 0091 0090 قزوين كاربردی پيشگيری

00 
بررسي روابط ساختاری عوامل روان شناختي خطر زا و حفاظت كننده مصرف 

 صنعتي( در جوانان شهر قزوين -مواد مخدر)سنتي
 0091 0090 قزوين كاربردی پيشگيری

09 
ميزان دانش و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه دوم درخصوص بررسي 

 مواد مخدر و محركها در قزوين
 0091 0090 قزوين كاربردی پيشگيری

33 
بررسي آگاهي و نگرش سربازان وظيفه درخصوص سوءمصرف موادمخدر و 

 ها و عوارض آن در قزوين روانگردان
 0091 0090 قزوين كاربردی پيشگيری

30 
تغيير الگوی مصرف موادمخدر از سنتي به صنعتي و شيميايي در بررسي علل 

 سطح استان قزوين
 0091 0090 قزوين كاربردی پيشگيری

30 
بررسي عوامل موثر بر گرايش زنان به اعتياد به مواد مخدر و روانگردانها  در 

 كردستان
 0091 0090 كردستان كاربردی پيشگيری

30 
موادمخدردرافراد متاهل استان بررسي عوامل مستعدكننده مصرف 

 كردستان)مورد مطالعه شهر سنندج (
 0091 0090 كردستان كاربردی پيشگيری
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح
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 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

31 
بررسي رابطه باورهای غيرمنطقي و مهارت نه گفتن با سطح تحمل ناكامي در 

 معتادان به مواد مخدر كلينيك های ترك اعتياد شهر سنندج
 0091 0090 كردستان كاربردی پيشگيری

30 
ساله(    09 -00آسيب شناسي علل شيوع مواد مخدر صنعتي در بين جوانان )

 شهر كرمانشاه
 0091 0090 كرمانشاه كاربردی پيشگيری

33 
برميزان قاچاق ومصرف 09نقش اصالح قانون مبارزه باموادمخدرسال 

 (90-09موادمخدرصنعتي )مطالعه موردی شهر كرمانشاه 
 0091 0090 كرمانشاه كاربردی مشترك

31 
بررسي علل و عوامل موثر بر گرايش به اعتياد زنان در استان گلستان )مطالعه 

 موردی: استان گلستان(
 0091 0090 گلستان كاربردی پيشگيری

30 
شناسايي عوامل تاثيرگذار بر گرايش جوانان استان گلستان به سوء مصرف 

 موادمخدر صنعتي
 0091 0090 گلستان كاربردی پيشگيری

39 
بررسي عوامل روانشناختي، اجتماعي و فردی گرايش به مصرف مواد محرك 

 در معتادان به شيشه در استان گيالن
 0091 0090 گيالن كاربردی پيشگيری

 0091 0090 گيالن كاربردی درمان بررسي وضعيت رواني معتادان زن مراجعه كننده به مراكز درماني استان گيالن 13

10 
-ها، مراكز ورزشي، قهوهها، پارك عمومي مثل آرايشگاهبررسي نقش فضاهای 

 ها و... در گرايش به اعتياد درشهريزدشاپها وكافيخانه
 0091 0090 يزد كاربردی پيشگيری

 0091 0090 يزد كاربردی پيشگيری بررسي نقش مهاجرين در گرايش به اعتياد در شهر يزد 10

10 
های پيشگيری  ها و روش روان گردانبررسي علل گرايش زنان به مواد مخدر و 

 از اعتياد آنان در شهر تبريز
 0090 0091 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

11 
 -بررسي جامعه شناختي در خصوص نقش عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد 

 استان آذربايجان شرقي
 0090 0091 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

10 
 -اجتماعي و صيانت اجتماعي در معتادان بهبود يافتهبررسي رابطه اعتماد 

 استان آذربايجان شرقي
 0090 0091 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

13 

های اجتماعي  بررسي ميزان اثربخشي مداخالت درمان، كاهش آسيب و حمايت
استان  -فايده و هزينه اثربخشي( -در ايران )شامل بررسي اثرگذاری، هزينه
 شرقي آذربايجان

 0090 0091 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

 0090 0091 اردبيل كاربردی پيشگيری بررسي علل بومي گرايش به اعتياد در استان اردبيل 11

10 
ميزان شيوع بيماريهای همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، 

 كاهش آسيب و حمايت اجتماعي استان اردبيل
 0090 0091 اردبيل كاربردی پيشگيری
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 
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 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

19 
اجتماعي موثر بر ماندگاری در ترك  -بررسي تعيين كننده های روانشناختي

 افراد موفق به ترك استان اردبيل
 0090 0091 اردبيل كاربردی درمان

03 

ها )مانند  بررسي تاثير متقابل آسيب های اجتماعي ناشي از اعتياد با ساير مولفه
دزدی، گرايش به خودكشي، انحرافات جنسي، بيکاری، فقر، طالق، سرقت و 

 استان اردبيل -گدايي، ايدز، پرخاشگری در جامعه 

 0090 0091 اردبيل كاربردی پيشگيری

00 
مقايسه عوامل دموگرافيك و پايگاه هويت در زنان و مردان مبتال به سوء 

 مصرف مواد
 0090 0091 اردبيل كاربردی پيشگيری

00 
معين( و مهارتهای شغل در ماندگاری درمان  بررسي تاثير شغل )درآمد

 بهبوديافتگان از اعتياد استان اردبيل
 0090 0091 اردبيل كاربردی درمان

00 
كننده مصرف مواد مخدر در ميان خرده  های تسهيل بررسي هنجارها و نگرش

 های ساكن شهر اصفهان فرهنگ
 0090 0090 اصفهان كاربردی پيشگيری

01 
آموزش مدل اعتقاد سالمت بر ميزان دانش و آگاهي در بررسي  اثربخشي 

 پيشگيری از اعتياد كارگران شهرك ذوب آهن
 0090 0090 اصفهان كاربردی پيشگيری

00 
بررسي نقش و تاثير مشاركت های اجتماعي در بهبود رفتار رواني اجتماعي و 

 بازتواني بيماران معتاد
 0090 0091 اصفهان كاربردی پيشگيری

03 
بررسي تاثير متقابل آسيب های اجتماعي ناشي از اعتياد با ساير مولفه ها در 

 جامعه
 0090 0091 اصفهان كاربردی پيشگيری

01 
بررسي وضعيت مصرف مواد مخدر و عوارض رواني اجتماعي آن در فرزندان 

 معتادان ساكن شهر اصفهان
 0090 0091 اصفهان كاربردی پيشگيری

00 
روش های انتظامي مقابله ای با جرائم مواد مخدر از  بررسي و آسيب شناسي

 منظر فرماندهان و كارشناسان انتظامي استان بوشهر و ارايه راهکارهای مناسب
 0090 0091 بوشهر كاربردی مقابله

 0090 0090 تهران كاربردی پيشگيری بررسي نگاهي آسيب شناسانه به اعتياد در خانواده های تهراني 09

93 
 -تجربيات كشورهای منتخب و در حال توسعه در پيشگيری از اعتياد بررسي 

 استان تهران
 0090 0091 تهران كاربردی پيشگيری

90 
سبب شناسي حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتياد آور در شهر 

 0090تا  0091تهران 
 0090 0091 تهران كاربردی پيشگيری

90 
و اشتغال معتادان بهبود يافته در كاهش آسيب  بررسي رابطه بين كارآفريني

 های اجتماعي و زيست محيطي
 كاربردی پيشگيری

چهارمحال 
 وبختياری

0091 0090 
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 
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نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 0090 0091 خراسان رضوی كاربردی پيشگيری شهرك شجاعت و تدبير 90

91 
بررسي كيفيت و تفاوت ارايه خدمات مراكز كاهش آسيب )مراكز گذری و 

 استان خراسان شماليسرپناه شبانه( 
 0090 0091 خراسان شمالي كاربردی درمان

90 
مداخالت درمان،   های همراه رواني و جسمي در متقاضيان ميزان شيوع بيماری

 ها اجتماعي كاهش آسيب و حمايت
 0090 0091 خوزستان كاربردی درمان

 0090 0090 زنجان كاربردی پيشگيری 90و 90تحليل جامعه شناختي اعتياد زنان در شهر زنجان در سال  93

91 
ماهه اول  3و  90مطالعه تطبيقي و تحليل سيمای اعتياد شهر زنجان در سال 

90 
 0090 0090 زنجان كاربردی پيشگيری

90 
بررسي ميزان شيوع اختالالت رواني و جسماني همراه در متقاضيان مداخالت 

 0090و  0091درمان و كاهش آسيب در سال های 
 0090 0090 زنجان كاربردی درمان

99 

عاطفي با عود  -رابطه حمايت اجتماعي ادراك شده و احساس تنهايي اجتماعي
اعتياد در معتادان خودمعرف به مراكز ترك اعتياد وابسته به سازمان بهزيستي 

 زاهدان

 0090 0091 سيستان وبلوچستان كاربردی پيشگيری

033 
ماندگاری در درمان در مراكز ترك اعتياد شهر بررسي عوامل اجتماعي موثر بر 

 شيراز
 0090 0091 فارس كاربردی پيشگيری

030 
شناسايي عوامل اثرگذار بر قاچاق مواد مخدر در جامعه شهری و شيوه های 

 برخورد با آن
 0090 0091 قزوين كاربردی مقابله

030 

اجرايي  بررسي و شناسايي ظرفيت ها)امکانات( و محدوديت های دستگاههای
در عرصه مبازه با مواد مخدر شهر قزوين در حوزه پيشگيری از مصرف مواد 

 مخدر

 0090 0091 قزوين كاربردی پيشگيری

030 
آسيب شناسي و نقش سازمان های مردم نهاد در حمايت اجتماعي از معتادان 

 بهبود يافته در استان قزوين
 0090 0091 قزوين كاربردی درمان

031 
اثربخشي اقدامات سازمانهای مردم نهاد در عرصه صيانت و حمايت بررسي 

 اجتماعي از خانواده معتادان بهبود يافته در مقايسه با اقدامات دولتي
 0090 0091 قزوين كاربردی درمان

030 

بررسي عوامل اثرگذار در محله های آلوده و پر خطر در ايجاد گرايش نسبت به 
ساله شهر  00تا  00نوجوانان و جوانان )مصرف مواد به خصوص در بين 

 قزوين( با تاكيد بر سيستم های تصميم گيری چند معياره

 0090 0091 قزوين كاربردی پيشگيری

033 
بررسي تاثير مداخالت درمان، كاهش آسيب و حمايت های اجتماعي در 

 كاهش  بار بيماری اعتياد
 0090 0090 قزوين كاربردی درمان
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031 
اعتياد در زنان استان قم و نقش عوامل روان شناختي، كاركرد بررسي علل 

 خانواده و حمايت های اجتماعي
 0090 0090 قم كاربردی پيشگيری

030 

استخراج و پيش تغليظ همزمان مورفين و كدئين در گونه های خون، ادرار، 
ترياك، شيره ترياك به روش استخراج فاز جامد مغناطيسي به كمك نانو ذرات 

 مغناطيسي پوشش داده شده

 0090 0091 كرمان كاربردی ای توسعه

039 
مدل سازی مصرف مواد در نوجوانان، نقش مستقيم و غير مستقيم عوامل 

 فردی، روان شناختي، خانوادگي و اجتماعي
 0090 0091 كرمان كاربردی پيشگيری

 0090 0091 كرمان كاربردی درمان موادبررسي سهم درمان و كاهش آسيب اعتياد در پيشگيری از سوء مصرف  003

000 
مصرف مواد شهر كرمان با استفاده از روش  برآورد جمعيت  زنان دارای سوء

prm و بررسي علت شناختي آن 
 0090 0091 كرمان كاربردی پيشگيری

000 
بررسي رابطه كارآفريني اجتماعي با اشتغال معتادان بهبود يافته در راستای 

 اجتماعي شهر كرمانكاهش آسيب های 
 0090 0091 كرمان كاربردی درمان

000 
طراحي مدل بررسي رابطه بين سطوح رفتارهای اخالقي با كاهش آسيب های 

 اجتماعي سوء مصرف مواد در شهر كرمان
 0090 0091 كرمان كاربردی پيشگيری

 0090 0091 كرمانشاه كاربردی مقابله اثرات لغو مجازات اعدام بر ارتکاب جرايم مرتبط با مواد مخدر 001

000 
و تداوم ترك اعتياد  NAبررسي رابطه ميزان سرمايه اجتماعي معتادان 

 استان كرمانشاه( NA)مطالعه موردی معتادان شركت كننده در انجمن های 
 0090 0091 كرمانشاه كاربردی درمان

003 
فروشان مواد بررسي ميزان اثربخشي اجرای طرح پاكسازی و برخورد با خرده 

 مخدر )مطالعه موردی كرمانشاه(
 0090 0091 كرمانشاه كاربردی مقابله

001 
اجتماعي موثر بر ماندگاری درمان  –بندی عوامل اقتصادی  شناسايي و اولويت

 بهبود يافتگان از اعتياد
 0090 0091 كرمانشاه كاربردی درمان

000 
ها با  مواد مخدر و روانگردانبررسي ميزان كارآمدی عملکرد حوزه مقابله با 

 ها تاكيد بر اشراف اطالعاتي بر شبکه
 0090 0091 كرمانشاه كاربردی مقابله

009 
بررسي تاثير مشاركت اجتماعي در بهبود رفتار رواني اجتماعي و بازتواني 

 بيماران اعتياد استان كرمانشاه
 0090 0090 كرمانشاه كاربردی پيشگيری

003 
بيماريهای رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، كاهش ميزان شيوع 

 آسيب و حمايتهای اجتماعي در استان كهکيلويه و بويراحمد
 كاربردی درمان

كهگيلويه 
 وبويراحمد

0091 0090 

000 
های كنترل آن در  بررسي عوامل موثر بر ميزان و نوع قاچاق مواد مخدر و راه

 استان گلستان
 0090 0090 گلستان كاربردی مقابله
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000 

بررسي ميزان شيوع مصرف همزمان مواد آمفتاميني و داروهای مورد استفاده 
در درمان نگهدارنده در مراجعين مراكز سوءمصرف مواد با داروهای اگونيست 

 در استان گلستان

 0090 0090 گلستان كاربردی درمان

000 
در فرزندان معتادان بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني و اجتماعي 

 استان گلستان
 0090 0091 گلستان كاربردی پيشگيری

001 
شناسايي و اولويت بندی ره شيوه های موثر فرماندهي مرزباني استان گلستان 

 در مقابله با قاچاق مواد مخدر
 0090 0091 گلستان كاربردی مقابله

000 
دبيرستاني شهر رشت و عوامل موثر در گرايش به مواد مخدر دانش آموزان 
 ارايه راه كارهای پيشگيری

 0090 0090 گيالن كاربردی پيشگيری

003 
بررسي نقش مشاوره خانوادگي در ميزان پذيرش و حمايت خانواده ها از 

 معتادان رشت
 0090 0091 گيالن كاربردی درمان

001 
معتاد بررسي  رابطه بين راهبردهای مقابله و ويژگيهای شخصيتي در زنان 

 مراجعه كننده به مراكز درمان و كاهش آسيب استان گيالن
 0090 0091 گيالن كاربردی پيشگيری

000 
پيش بيني مصرف مواد براساس مولفه های تنظيم هيجاني و تاب آوری در 

 دانشجويان
 0090 0091 گيالن كاربردی پيشگيری

009 
مخدر در استان بررسي علت گرايش دختران و خانم های جوان به سوء مواد 

 لرستان
 0090 0090 لرستان كاربردی پيشگيری

003 
بررسي رابطه طالق و اعتياد در زنان مطلقه تحت پوشش كميته امداد استان 

 لرستان
 0090 0091 لرستان كاربردی پيشگيری

 0090 0090 مازندران كاربردی پيشگيری بررسي اثرات مصرف مواد مخدر بر ساختار روابط خانواده استان مازندران 000

000 
بررسي عوامل موثر بر گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتي در استان 

 مازندران
 0090 0090 مازندران كاربردی پيشگيری

000 
بررسي تاثير آموزش مهارت های زندگي بر كاهش گرايش به اعتياد 

 0090دانشجويان دانشگاههای شهر اراك در سال 
 0090 0090 مركزی كاربردی پيشگيری

 0090 0091 همدان كاربردی پيشگيری بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادان 001

000 
اجتماعي و بازتواني  -نقش و تاثير مشاركت اجتماعي در بهبود رفتار رواني

 بيماران اعتياد استان يزد
 0090 0091 يزد كاربردی درمان

003 
رابطه كارآفريني و اشتغال معتادان بهبود يافته در كاهش آسيب های بررسي 

 اجتماعي و زيست محيطي
 0093 0091 آذربايجان شرقي كاربردی درمان
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

001 
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ماندگاری در درمان معتادان در بين معتادان 

 استان آذربايجان شرقي
 0093 0091 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

 0093 0091 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادان 000

009 
ميزان شيوع بيماريهای همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، 

 كاهش آسيب و حمايت های اجتماعي
 0093 0091 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

013 

-های اجتماعي بر مداخالت درمان، كاهش آسيب و حمايت بررسي تاثير شبکه

های افزايش اثربخشي های اجتماعي سوء مصرف مواد در ايران و ارايه شيوه
 آن

 0093 0091 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

010 
بررسي تاثير شغل )درآمد معين( و مهارتهای شغلي در ماندگاری درمان 

 از اعتيادبهبوديافتگان 
 0093 0091 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

010 
بررسي تاثير خانواده بر مداخالت درمان، كاهش آسيب و حمايت های اجتماعي 

 سوء مصرف مواد در ايران و ارايه شيوه های افزايش اثربخشي آن
 0093 0091 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

010 
بهبود رفتار رواني اجتماعي و بازتواني بررسي رابطه مشاركت اجتماعي در 

 بيماران
 0093 0090 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

011 
نقش مداخله اشتغال حين درمان در بهبود رفتار زيستي و اجتماعي در بيماران 

 بهبود يافته از اعتياد
 0093 0090 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

010 
مرتبط با معتادان از مداخالت درمان، كاهش بررسي ميزان آگاهي گروه های 

 آسيب و حمايتهای اجتماعي
 0093 0090 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

013 
بررسي تاثير مداخالت درمان، كاهش آسيب و حمايت های  اجتماعي در 

 كاهش بار بيماری اعتياد
 0093 0090 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

011 
كاهش آسيب و حمايت های اجتماعي و ارايه بررسي الگوهای مختلف 

 الگوهای بومي
 0093 0090 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

010 
ها در سطح استان  بررسي علل دسترسي آسان به مواد مخدر و روانگردان

   آذربايجان شرقي
 0093 0093 آذربايجان شرقي كاربردی مقابله

019 
و حمايت های اجتماعي در  بررسي تاثير مداخالت درمان، كاهش آسيب

 كاهش بيماريهای همراه رواني و جسمي در معتادان
 0093 0090 آذربايجان غربي كاربردی درمان

003 
ميزان شيوع بيماريهای همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، 

 كاهش آسيب و حمايت های اجتماعي
 0093 0090 آذربايجان غربي كاربردی درمان

 0093 0091 اردبيل كاربردی پيشگيری بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادان 000
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 0093 0091 اصفهان كاربردی پيشگيری بررسي تحليل روايت چگونگي ابتال به اعتياد در بين زنان: يك مطالعه كيفي 000

000 
ی كنترل و كاهش  بررسي اثربخشي اقدامات سازمانهای غيردولتي در عرصه

 مواد مخدر در مقايسه با اقدامات دولتي
 0093 0090 اصفهان كاربردی پيشگيری

001 

بررسي عوامل محافظت كننده يا مخاطره آميز برای بروز مصرف مواد مخدر و 
اعتياد در نوجوانان به ويژه عوامل مرتبط با خانواده و مدرسه، باورهای دبني و 

 فرهنگي 

 0093 0090 اصفهان كاربردی پيشگيری

000 
بررسي شيوع و مصرف مواد در محيط های كار خاص )مطالعه موردی 

 سالنهای زيبايي و اماكن ورزشي زنانه شهر اصفهان(
 0093 0090 اصفهان كاربردی درمان

 0093 0090 بوشهر كاربردی درمان بررسي كيفيت خدمات در مراكز ترك اعتياد با استفاده از مدل سروكوال 003

 0093 0091 تهران كاربردی پيشگيری طراحي الگوی بومي پيشگيری از تجربه مصرف مواد در مدارس تهران 001

 0093 0090 خراسان جنوبي كاربردی مقابله تاثير افزايش قيمت مواد مخدر بر جامعه استان خراسان جنوبي 000

009 
ارائه بررسي عوامل گرايش به قاچاق مواد مخدر در خراسان جنوبي و 

 راهکارهای اثربخش جهت اصالح گرايشات مذكور
 0093 0090 خراسان جنوبي كاربردی مقابله

033 

بررسي مقايسه ای اثربخشي مداخالت مختلف درمان اعتياد بر ميزان كاهش 
آسيب رفتارهای پرخطر زندانيان با سابقه سوء مصرف مواد در زندانيان زندان 

 مركزی مشهد

 0093 0091 رضوی خراسان كاربردی درمان

030 
بررسي رابطه بين مصرف مواد مخدر و عوارض رواني اجتماعي آن در خانواده 

 معتادان خراسان شمالي )مطالعه موردی فرزندان خانواده(
 0093 0091 خراسان شمالي كاربردی پيشگيری

030 
عوامل و ساختارهای اجتماعي در مداخالت درمان و كاهش  بررسي نقش 

      مواد آسيب سؤمصرف
 0093 0090 سمنان كاربردی درمان

 0093 0090 سيستان وبلوچستان كاربردی پيشگيری بررسي علل گرايش جوانان شهر زاهدان به مصرف داروهای آرام بخش 030

 0093 0091 سيستان وبلوچستان كاربردی پيشگيری بررسي نقش ارزش های ديني خانواده در پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر 031

030 

بررسي مقايسه ای ميزان مصرف مواد مخدر، روانگردان ها و مشروبات الکلي 
در بين دانشجويان خوابگاه های خودگردان و مجردی و خوابگاه های درون 

 دانشگاهي 

 0093 0091 سيستان وبلوچستان كاربردی پيشگيری

033 
در دانش آموزان  نقش عملکرد خانواده در استعداد به اعتياد و انگيزش پيشرفت

 مقطع متوسطه شهرستان زاهدان
 0093 0091 سيستان وبلوچستان كاربردی پيشگيری

031 
بررسي نقش محله های آلوده و پر خطر در ايجاد گرايش نسبت به مواد به 

 خصوص در نوجوانان و جوانان
 0093 0091 سيستان وبلوچستان كاربردی پيشگيری
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 0093 0091 سيستان وبلوچستان كاربردی پيشگيری  عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادبررسي وضعيت مصرف مواد و  030

 0093 0091 فارس كاربردی پيشگيری بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني و اجتماعي در فرزندان معتادان 039

013 
پذيری، تاثير اعتياد پدر بر روابط اجتماعي اعضای خانواده، كاركردهای جامعه 

 نقش اقتصادی و حمايتي خانواده
 0093 0090 فارس كاربردی پيشگيری

010 
بررسي نقش و تاثير مشاركت اجتماعي در بهبود رفتار رواني اجتماعي و 

 بازتواني بيماران اعتياد
 0093 0090 قزوين كاربردی درمان

010 
فرهنگي و..( بررسي امکانات مديريت پيشگيری )نيروی انساني، نرم افزارهای 

 های دولتي و مردم نهاد در سطح شهر قزوين در سازمان   
 0093 0090 قزوين كاربردی پيشگيری

010 
های مرتبط با معتادان از مداخالت درمان، كاهش  بررسي ميزان آگاهي گروه

 در شهر قزوين    های اجتماعي آسيب و حمايت
 0093 0090 قزوين كاربردی درمان

011 

محافظت كننده و مخاطره آميز برای بروز مصرف مواد و اعتياد بررسي عوامل 
در نوجوانان به ويژه عوامل مرتبط با خانواده و مدرسه و باورهای ديني و 

     فرهنگي و ساير متغيرهای بومي در استان قزوين

 0093 0090 قزوين كاربردی پيشگيری

010 
كارگران مهاجر استان درك چگونگي فرايند بروز اعتياد به مواد مخدر در 

 كردستان و ارايه مدل توصيفي مناسب
 0093 0091 كردستان كاربردی پيشگيری

 0093 0093 كردستان كاربردی مقابله   ارتباط ميان اعتياد و ارتکاب جرم  013

 0093 0091 كرمان كاربردی پيشگيری بررسي علل گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر صنعتي در شهر كرمان 011

 0093 0090 كرمان كاربردی مقابله بررسي تاثير متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان)و كاهش آسيب( اعتياد 010

 0093 0090 كرمان كاربردی درمان بررسي تاثير درمان اجباری بر درمان با رويکردهای اجباری 019

003 

محکوميت های جرائم مواد مخدر ارزيابي ميزان اثربخشي اعمال مجازات ها و 
و نتايج اعمال اين مجازات ها در مقابله با مواد مخدر )مطالعه موردی 

 كرمانشاه(

 0093 0090 كرمانشاه كاربردی مقابله

000 

بررسي ارتباط تروما با سوء مصرف مواد در بيماران مراجعه كننده به بخش 
پزشکي ياسوج در سال های اتفاقات بيمارستان های آموزشي دانشگاه علوم 

0090 

 كاربردی درمان
كهگيلويه 
 وبويراحمد

0090 0093 

000 
بررسي ميزان گرايش به اعتياد و ارتباط آن با عوامل )غيرطبي سالمت( 

 ساله استان كهگيلويه وبويراحمد 00-00اجتماعي، فردی و محيطي در جوانان 
 كاربردی پيشگيری

كهگيلويه 
 وبويراحمد

0090 0093 
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

000 
ای بر مداخالت درمان، كاهش آسيب و حمايتهای  بررسي تاثير حمايت بيمه

 اجتماعي سوء مصرف مواد در معتادان استان كهکيلويه و بويراحمد
 كاربردی درمان

كهگيلويه 
 وبويراحمد

0091 0093 

001 
ها )بيکاری، فقر، طالق  های اجتماعي ناشي از اعتياد و ساير مؤلفه تأثير آسيب

 ن( استا   و.
 كاربردی پيشگيری

كهگيلويه 
 وبويراحمد

0090 0093 

000 
نقش عوامل وساختارهای اجتماعي در مداخالت درمان،كاهش آسيب   بررسي 

 وحمايتهای اجتماعي در سوئ مصرف مواد مخدر شهر ياسوج
 كاربردی درمان

كهگيلويه 
 وبويراحمد

0090 0093 

003 
افزايش شيوع اعتياد به مواد مخدر در تعيين ميزان تاثير بي تفاوتي اجتماعي بر 

 جامعه و تبيين عوامل موثر آن
 0093 0091 گلستان كاربردی پيشگيری

001 
بررسي تاثير مجازات مجرمين مواد مخدر بر كيفيت زندگي خانواده زندانيان از 

 ديدگاه خانواده های زندانيان مواد مخدر استان گلستان
 0093 0091 گلستان كاربردی پيشگيری

000 

بررسي تاثير مداخالت درمان، كاهش آسيب و حمايت های اجتماعي سوء 
مصرف مواد در ارتقاء سالمت عمومي از ديدگاه كاركنان ترك اعيتاد استان 

 گلستان

 0093 0091 گلستان كاربردی درمان

009 
بررسي ميزان آگاهي گروههای مرتبط با معتادان از مداخالت درمان، كاهش 

 های اجتماعيآسيب و حمايت 
 0093 0090 گلستان كاربردی درمان

 0093 0091 لرستان كاربردی پيشگيری بررسي وضعيت رواني اجتماعي فرزندان معتادان شهر خرم آباد 093

090 
بررسي تاثير مشاركت اجتماعي در بهبود رفتار رواني و اجتماعي بيماران اعتياد 

 در شهر خرم آباد
 0093 0091 لرستان كاربردی درمان

090 
بررسي كيفيت و ارزيابي مداخالت غير دارويي در مراكز درمان اعتياد استان 

 91-90يزد در سال 
 0093 0091 يزد كاربردی درمان

090 
مطالعه تطبيقي روش های جلب مشاركت اجتماعي و فعال سازی سازمان های 

     مردم نهاد و اجتماع محور در كنترل اعتياد
 0091 0093 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

 0091 0093 آذربايجان شرقي كاربردی درمان بررسي نقش كار درماني بر درمان و بازتواني اعتياد و ا لگوهای مناسب ايراني 091

090 
بررسي برنامه ها و مدل های موفق توانمند سازی سمن های درماني ، 

 شرقيپيشگيری و حمايتي در حوزه اعتياد استان آذربايجان 
 0091 0093 آذربايجان شرقي كاربردی درمان

 0091 0093 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری  (RSAارزيابي سريع مصرف مواد در سطح استان آذربايجان شرقي ) 093

091 
عوامل خطر ساز و محافظت كننده ولع بازگشت به مصرف مواد مخدر در بين 

 معتادان تحت درمان نگهدارنده شهر اصفهان
 0091 0093 اصفهان كاربردی درمان
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

090 
ها در سطح استان  بررسي علل دسترسي آسان به مواد مخدر و روانگران

 اصفهان
 0091 0091 اصفهان كاربردی مقابله

099 

شيوع شناسي مصرف مواد مخدر، محرك و روانگردان در كاركنان سازمان 
مواد مخدر در منطقه برآورد شيوع مصرف  -منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس 

 پارس جنوبي

 0091 0093 بوشهر كاربردی پيشگيری

033 
طراحي و آزمودن پيشايندهای موثر بر رفتار جستجوی شغل بهبود يافته گان 

 شهر تهران
 0091 0090 تهران كاربردی درمان

 0091 0090 تهران كاربردی درمان بررسي كيفي عوامل نگهدارنده ترك اعتياد)استان تهران( 030

030 
نيازسنجي دوره ها و روشهای آموزشي پيشگيری از سوء مصرف مواد در بين 

 دانشجويان دانشگاه های شهر تهران
 0091 0093 تهران كاربردی پيشگيری

030 
مدل سازی و شبيه سازی عامل محور فضای اعتياد و پيش بيني روندهای آن 

 سال آينده در شهر تهران 0در 
 0091 0093 تهران كاربردی پيشگيری

031 

بررسي ميزان اثربخشي انواع مجازات ها )اعدام، حبس، جريمه نقدی، شالق( 
برای جرائم مواد مخدر در استان خراسان جنوبي، از ديدگاه دو گروه زندانيان 

 موادمخدر و كاركنان سازمان زندانها 

 0091 0090 خراسان جنوبي كاربردی مقابله

030 
كننده و مخاطره آميز برای مصرف مواد و اعتياد در بررسي عوامل محافظت 

     نوجوانان با در نظر گرفتن كاركرد خانواده، مدرسه و باورهای ديني و مذهبي 
 0091 0090 سمنان كاربردی پيشگيری

033 

بررسي عوامل محافظت كننده و مخاطره آميز برای بروز مصرف مواد و اعتياد 
تبط با خانواده و مدرسه و باورهای ديني و در نوجوانان؛ به ويژه عوامل مر

 و ساير متغيرهای بومي  فرهنگي

 0091 0093 سيستان وبلوچستان كاربردی پيشگيری

031 
بررسي علل و تاثير بي تفاوتي اجتماعي و راهکارهای مداخالت مشاركت محور 

 در پيشگيری از اعتياد
 0091 0091 كرمان كاربردی پيشگيری

030 
شناخت نقش سازمانهای مردم نهاد در فرآيند صيانت و آسيب شناسي و 

 حمايت اجتماعي از معتادان بهبود يافته
 0091 0091 كرمان كاربردی درمان

 0091 0090 كرمان كاربردی درمان طراحي مدل مانايي و عود مجدد در معتادان بهبود يافته در استان كرمان 039

003 
بررسي نقاط قوت و ضعف  وضعيت ايستگاه های بازرسي و مکان يابي بهينه با 

 استان كرمان   )مطالعه موردی ايستگاه بازرسي مرصاد راين( GISاستفاده از 
 0091 0093 كرمان كاربردی مقابله
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

000 
سنجش ميزان اثربخشي خدمات مقابله ای و نحوه برخورد با قاچاق مواد مخدر 

 سال گذشته )مطالعه موردی كرمانشاه( 00جامعه در  و روانگردان در
 0091 0090 كرمانشاه كاربردی مقابله

000 
مطالعه تطبيقي درباره روشهای جلب مشاركت اجتماعي وفعال سازی سازمان 

     های مردم نهاد و اجتماع محور در كنترل اعتياد استان لرستان
 0091 0090 لرستان كاربردی پيشگيری

 0091 0090 لرستان كاربردی پيشگيری رابطه ارتکاب جرم با اعتياد به مواد مخدربررسي  000

001 
بررسي موثرترين شيوه های حمايت اجتماعي برای معتادان و خانواده های آنها 

 در شهر خرم آباد
 0091 0090 لرستان كاربردی درمان

 0091 0091 مركزی كاربردی درمان استان مركزیبررسي زمينه ها و عوامل موثر در تقاضا و نشت متادون در  000

 0091 0091 هرمزگان كاربردی پيشگيری  بررسي ميزان شيوع مصرف مواد و الگوی مربوط به آن در جزيره كيش 003

001 
های فرهنگي در پيشگيری،  های دستگاه ها و توانايي بررسي امکانات ظرفيت

 استان آذربايجان شرقيدرمان و مبارزه با  گسترش مواد مخدر در سطح 
 0090 0093 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

 0090 0091 آذربايجان غربي كاربردی پيشگيری علل و عوامل موثر در بروز اعتياد در استان آذربايجان غربي 000

009 
رصد تعيين كننده اجتماعي اعتياد )سرمايه اجتماعي ،فقر و نابرابری ،اسکان 

 غير رسمي(
 0090 0091 اصفهان كاربردی پيشگيری

 0090 0091 ايالم كاربردی پيشگيری آثار پرداخت يارانه نقدی بر خانواده معتادان 003

 0090 0090 بوشهر كاربردی پيشگيری ارزشيابي اثر بخشي برنامه های پيشگيری از اعتياد در مدارس متوسطه  000

000 
های سطح استان خراسان  پادگانبررسي شيوع مصرف مواد مخدر در سربازان 

   جنوبي 
 0090 0093 خراسان جنوبي كاربردی پيشگيری

000 
ارزيابي اثر متقابل فلزات سمي با فلزات ضروری در افراد اپيومي و مقايسه آن 

 با افراد سالم 
 0090 0091 خراسان جنوبي كاربردی درمان

 0090 0091 كردستان كاربردی درمان شهر سنندجتبيين موانع درمان در زنان مصرف كننده مواد در  001

000 

بررسي روند شيوع مصرف مواد و اختالالت مصرف مواد و الگوهای مصرف در 
های پرخطر )جانبازان، كودكان خياباني و خارج از چرخه تحصيل،  گروه

 فروشان( زندانيان، دختران فراری و تن

 0090 0091 كرمانشاه كاربردی پيشگيری

 كاربردی پيشگيری مطالعه ای بر عوامل اعتياد زنان در استان 003
كهگيلويه 
 وبويراحمد

0091 0090 

001 
بررسي  شناخت علل و عوامل موثر در گرايش به قاچاق مواد مخدر در زندانيان 

 0093جديدالورود استان گلستان در سال 
 0090 0091 گلستان كاربردی مقابله

000 
مؤثر در گرايش به مصرف مواد، خريدوفروش،  بررسي شناخت علل و عوامل

 های استان گيالن قاچاق از زندانيان جديدالورود به زندان
 0090 0091 گيالن كاربردی مقابله
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

 0090 0093 لرستان كاربردی پيشگيری بررسي  وضعيت شيوع مصرف مواد درسربازان پادگان های استان  009

003 
های اجتماعي در جامعه محلي استان بررسي عوامل موثر در جلب مشاركت 

 مازندران
 0090 0090 مازندران كاربردی پيشگيری

000 
شناخت علل و عوامل موثر در گرايش به مصرف مواد ،خريد وفروش قاچاق از 

 0093زندانيان جديد الورود به زندان استان مركزی در سال 
 0090 0091 مركزی كاربردی مقابله

 0090 0091 يزد كاربردی مقابله آسان به مواد مخدر و روانگردان در سطح استانبررسي علل دسترسي  000

000 
بررسي عوامل موثر در افزايش گرايش دانشجويان به اعتياد و ارايه راهکار بر 

 اساس مطالعه كمي و كيفي در استان
 0099 0091 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

001 
اعتياد در زنان استان آذربايجانشرقي )مطالعه طراحي الگوی كاهش و كنترل 

 كمي و كيفي: پژوهش آميخته(
 0099 0090 آذربايجان شرقي كاربردی پيشگيری

000 
بررسي عوامل موثر در گرايش زنان به اعتياد در استان آذربايجان غربي و ارائه 

 راهکار
 0099 0091 آذربايجان غربي كاربردی پيشگيری

003 
طراحي الگوی كاهش و كنترل اعتياد در استان )مطالعه كمي و كيفي: پژوهش 

 آميخته( 
 0099 0090 آذربايجان غربي كاربردی پيشگيری

001 
تدوين و ارزيابي بسته آموزش خانواده برای پيشگيری از بازگشت در معتادان 

 بهبود يافته
 0099 0090 اردبيل كاربردی درمان

000 
تدوين و ارزيابي بسته آموزش خانواده برای پيشگيری از گرايش نوجوانان به 

 مواد مخدر و روانگردان ها 
 0099 0090 اردبيل كاربردی پيشگيری

009 
بررسي اثربخشي طرح كرامت)پيشگيری از آسيب های اجتماعي( در كنترل و 

 پيشگيری از اعتياد شهرستان فالورجان،استان اصفهان
 0099 0090 اصفهان كاربردی پيشگيری

013 
بررسي عوامل ماندگاری در درمان  افراد  معتاد مراجعه كننده به مراكز ترك 

 0090اعتياد شهر ايالم در سال 
 0099 0090 ايالم كاربردی درمان

 0099 0090 خراسان جنوبي كاربردی مقابله بررسي علل افزايش جرائم مواد مخدر در استان  010

010 
بررسي ميزان اثربخشي برنامه های فرهنگي پيشگيری اجرا شده در سطح 

 استان توسط سازمان های عضو 
 0099 0090 خراسان رضوی كاربردی پيشگيری

010 
بررسي متغيرهای شخصيتي، شناختي و سازماني به عنوان پيش بين های 

 آمادگي به اعتياد در كاركنان ادارات دولتي 
 0099 0090 خراسان شمالي كاربردی پيشگيری

011 
شناسايي عوامل مخاطره آميز و محافظت كننده آمادگي و گرايش به اعتياد در 

 دانشجويان استان 
 0099 0090 خراسان شمالي كاربردی پيشگيری
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 های استانی اتمام یافته از سوی دفتر تحقیقات و آموزش ن پژوهشویعنا ردیف
حوزه 

 طرح

نوع 

 طرح
 استان/ محل اجرا

سال 

 شروع

سال 

 اتمام

010 
بررسي روشهای جلب مشاركت اجتماعي و سازمانهای مردم نهاد در حمايت 

 اجتماعي معتادين بهبود يافته با تاكيد بر سمنها 
 0099 0090 قزوين كاربردی درمان

 0099 0090 قزوين كاربردی پيشگيری مطالعه روند و عوامل مرتبط بر وضعيت اعتياد زنان در شهر قزوين 013

 0099 0091 قم كاربردی درمان كيفي فرآيند شدت عود و لغزش مصرف مواد مخدر در معتادانمطالعه كمي و  011

010 

بررسي سطح دانش و آگاهي مردم مرزنشين شهرستان های مرزی بانه و 
مريوان در رابطه با پيش سازها و نقش آنها در مقابله با قاچاق پيش سازها از 

 مرز

 0099 0090 كردستان كاربردی مقابله

019 

بررسي نگرش مرتکبان جرائم مواد مخدر، روانگردان ها و پيش سازها نسبت 
بيني شده در قانون مبارزه با مواد مخدر  به ميزان اثر بخشي مجازات های پيش

 و نحوه رسيدگي به اين جرائم در محاكم قضائي

 0099 0091 كرمان كاربردی مقابله

 0099 0091 مازندران كاربردی پيشگيری آسيب شناسي طرح های اجتماع محور در محيط های هدف  003

 0099 0090 مركزی كاربردی درمان بررسي نقش اختالالت جنسي در ايجاد اعتياد و تاثير آن در درمان 000

 0099 0090 يزد كاربردی پيشگيری آسيب شناسي اقدامات مرتبط با پيشگيری از اعتياد در استان يزد 000

000 
گذاری مقابله و كاهش تقاضای مصرف مواد مخدر با  شناسي سياست آسيب

 رويکرد استراتژی پستل
 0133 0090 اصفهان كاربردی پيشگيری

 كاربردی پيشگيری مطالعه عوامل اعتياد در ميان زنان 001
چهارمحال 
 وبختياری

0090 0133 

000 
های دوره  نوجواني به والدين در كاهش اعتياد اثربخشي آموزش درك ويژگي 

 پذيری نوجوانان  شهركرد
 كاربردی پيشگيری

چهارمحال 
 وبختياری

0090 0133 

003 
ای  های حاشيه شهر مشهد و سناريورهای مداخله آينده پژوهي اعتياد در خانواده

 مرتبط با آن
 0133 0090 خراسان رضوی كاربردی پيشگيری

001 
فرايند بازپروری در مراكز ترك اعتياد استان خراسان رضوی و آسيب شناسي 

 راهکارهای بهبود آن
 0133 0090 خراسان رضوی كاربردی پيشگيری

000 
بررسي فرسودگي شغلي و استرس شغلي پزشکان و پرسنل مراكز درمان اعتياد 

 استان سمنان
 0133 0090 سمنان كاربردی درمان

009 
برنامه های پيشگيری از اعتياد بر مبنای مدل طراحي، اجرا و ارزشيابي 

 ( در محله مريم آباد شهر يزد COMBIارتباطات برای تغيير رفتار )
 0133 0090 يزد كاربردی پيشگيری
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 ها:  های دانشجویان تحصیالت تکمیلی مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان نامه حمایت از پایان -7.6

های تئوريك  نامه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتری با هدف تقويت پشتوانه تاكنون شاهد حمايت از پاياناز بدو تاسيس ستاد 

 ايم: ها از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد به شرح زير بوده امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 0013 دولتي تهران سياوش شايسته 00-01 در سنين  موادمخدر و عادی   به جوانان  شخصيتي  خصوصيات  مقايسه 0

 0013 آزاد تهران    اصفهان مواد در  به نسبت معتادان درتغييرنگرش گروهي مشاوره نقش 0

 0013 آزاد تهران مهناز امير پور رضوی  درخراسان وجوانان اعتيادنوجوانان به گرايش علل بررسي 0

 0011 دولتي تهران حميد زارعي موادمخدروامنيت بين المللي 1

 0011 آزاد تهران سعيد صيادلو های درمان وابستگي دارويي در شهر تهران تطبيقي شيوه بررسي 0

 0011 دولتي تهران محمد فرج پور عاد بانوجوانان معتاددرمقايسه نوجوانان شخصيتي ويژگيهای نگرشي الگوهای 3

1 
مراقبت در مركز بازپروری  تحت خوني درموردبيماريهای تزريقي معتادان آگاهي ميزان بررسي

 قرچك ورامين
 0011 دولتي تهران حميد ميرحسيني

 0011 دولتي تهران   موادمخدر اعتيادبه واجتماعي  ابعادفقهيبررسي  0

 0011 دولتي تهران ناصر لميني خوئي افراد عادی استان بوشهر  غيرمنطقي وباورهای ای مقابله شيوهای كنترل منبع ومقايسه بررسي 9

03 
شهر پسر دبيرستانهای  آموزان سيگاردانش مصرف برميزان گروهي بحث روش به تاثيرآموزش

 رفسنجان
 0010 دولتي تهران سهراب حاجي زاده

 0010 دولتي تهران   بوشهر ايتان پسرانه موادمخدردردبيرستان های اعتيادبه شيوع بررسي 00

 0010 آزاد تهران نسترن شالچيان  نوجواني اعتياددردوران درشروع استرس نقش 00

 0010 دولتي تهران   غيرمعتاد زندانيان معتادين درميان واضطراب افسردگي اختالالت كمبودیبررسي  00

 0010 آزاد تهران حبيب تکين موادمخدر شکلي حقوق تحوالت بررسي 01

00 
حسي آنستزی اسپاينال   بي زمان بررسي مقايسه ای مدت

 وغيرمعتاد ترياك افرادمعتادبه دربين
 0010 دولتي تهران حسن مفتوح

 0010 دولتي تهران ناهيد هواسي  معتادوعادی نوجوانان های درخانواده فرزندپروری روشهای مقايسه 03

 0010 دولتي تهران   ... اعتيادشرق مراكزترك به كننده مراجعه اعتياددرمعتادان الگوی مقايسه 01

00 
نقش آموزش مهارت های زندگي بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس 

 آموزان  دانش
 0000 دولتي تهران منصور باقری

 0000 دولتي تهران مهوش اهالي آباده بررسي اثر فشار رواني مادران بر سوء مصرف مواد در فرزندان در شهر آباده 09

03 
كنندگان ذكور مواد مخدر در مناطق فقير بررسي ويژگي های جامعه شناختي مصرف 

 نشين شهر اصفهان
 0000 دولتي تهران نظام بهرامي كميل

00 
مقايسه سبك های اسنادی)نظريه درماندگي آموخته شده( در مردان جوان معتاد و عادی 

 شهر يزد
 0000 دولتي يزد  

 0000 دولتي تهران فاطمه مولویبررسي توان پيشبيني الگوی باورداشت تندرستي در مصرف مواد مخدر درميان معتادان  00
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 مرد

 0000 دولتي تهران مجتبي باری سياست جنايي جمهوری اسالمي ايران راجع به مواد مخدر 00

 0000 دولتي تهران   پيشگيری از اعتياد در قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ايران 01

 0000 آزاد تهران ربابه پناهي كيوی بررسي تاثير گروه درماني معتادان گمنام بر درمان اعتياد و بازگشت به آن 00

03 
بررسي مقايسه ايي اثر تركيب ساختار قومي جمعيت در بروز اعتياد و قاچاق مواد مخدر  

 استان گلستان
 0000 آزاد تهران علي وطني

01 
وارزشيابي عملکرد سازمان های دولتي مسئول مبارزه با مواد مخدر و ارايه راه بررسي 

 حل
 0000 آزاد تهران ثريا انصاری طالبي

 اجتماعي( سوء مصرف كنندگان هرويين -رواني -بررسي تاثيردرمان چند وجهي)زيستي 00
مهرانگيز شعاع 

 كاظمي
 0000 دولتي تهران

09 
نوجوانان با شيو های فرزند پروری والدين و ساختار خانواده در بررسي رابطه بين اعتياد 

 شهر تهران
 0000 دولتي تهران  

03 
مطالعه بررسي تاثير شركت معتادان در گروه های معتادان گمنام در ترك اعتياد آنها در 

 0000-0003شمال تهران 
 0000 دولتي تهران  

00 
گانه تهران كه آموزش های پيشگيری از مقايسه نگرش مشاوران مدارش مناطق بيست 

 اند اند ما مشاوراني كه آموزش نديده اعتياد را ديده

فرزاد حسن پور 
 آالشتي

 0000 آزاد تهران

 0000 آزاد تهران محمد رضا يوسفي بررسي نقش ورزش در نگرش جوانان نسبت به اعتياد به مواد مخدر 00

00 
با شيوه های فرزند پروری والدين و ساختار بررسي رابطه اعتياد نوجوانان و جوانان 

 خانواده
 0000 دولتي تهران  

01 

بررسيرابطه شيوه های فرزند پروری و اعتياد والدين بر ميزان  گرايش به سوء مصرف 
شهر تهران در سال تحصيلي  03مواد در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستاني منطقه 

00-00 

 0000 دولتي تهران  

00 
روی ثبت پايه نورون های پاراژيگانتو سلوالريس و رفتارهای  CAMPبررسي نقش 

 سندرم محروميت در موش های صحرايي وابسته به مرفين
 0000 دولتي تهران حسين عزيزی

03 
بررسي و مقايسه ارتباط بين مولفه های شخصيتي و راهبردهای مقابله ای در معتادان به 

 ساله 03-03ترياك خودمعرف 

ذبيح اله جعفری 
 زاده

 0000 دولتي تهران

01 
بررسي عوامل عيني و مداخله پذير تاب آوری در برابر وايستگي به مواد در پسران و 

 مردان وابسته و غير وابسته به مواد

منصوره كياني 
 دهکردی

 0000 دولتي تهران

00 
پزشکي گردان در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم  بررسي شيوع مصرف مواد روان

 0000ايران از فروردين تا شهريور 
 0000 دولتي تهران نگار اسعدی

09 
بررسي كارايي و اثر بخشي شناخت درماني در كاهش نگرش های ناكارآمد و باورهای 

 مرتبط با مواد افراد معتاد
 0000 دولتي تهران حميد جمعه پور

13 
با مداخالت اجتماعي در رفتاری همراه -بررسي نقش مشاوره گروهي به شيوه شناختي

 پيشگيری از اعتياد مجدد معتادان

امير حسين 
 شاهنوش

 0000 دولتي تهران
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

10 
ارتباط بين سبك های دلبستگي و گرايش به سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه 

 علوم پزشکي شهيد بهشتي
 0000 آزاد تهران سياوش الجوردی

 0000 آزاد تهران   مبارزه با مواد مخدراقدامات سازمان اكو در رابطه با  10

 0000 دولتي تهران منصور رحمدل مطالعه تطبيقي سياست جنايي ايران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر 10

 راه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حقوق داخلي  و اسناد بين المللي 11
حميد رضا فيروزيان 

 حاجي
 0000 آزاد تهران

 0000 دولتي تهران حسين قربانيان قاچاق مواد مخدر و امنيت ملي جمهوری اسالمي ايران 10

 0000 دولتي تهران   بررسي اثر فشار رواني مادران بر سوء مصرف مواد در فرزندان 13

11 
مقايسه عملکرد خانواده در جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه وابسته به 

 دارو

مهديزاده جميله 
 گوهری

 0000 آزاد تهران

10 
بررسي گرايش دانشجويان به مواد مخدر و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن) مطالعه موردی 

 دانشجويان  پسر دانشگاه گيالن(

محمد باقر 
 مقصودی

 0000 دولتي تهران

19 
دولت جمهوری اسالمي ايران و كنوانسيون های بين المللي مواد مخدر و مواد روان 

 گردان
 0000 دولتي تهران  

03 
بررسي تاثير گروه درماني به شيوه پيشگيری از عود مارالت و دالي بر خود پنداره 

 معتادان در حال بهبود ی مقيم در مركز اجتماع درمان مدار
 0000 آزاد تهران  

00 
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شهريار 

 تاكيد بر فعاليت های ورزشي و تاثير آن بر نگرش به مواد مخدربا 
 0000 آزاد تهران  

00 
مقايسه كيفيت زندگي و بهزيستي رواني سوء مصرف كنندگان مواد مخدر پيش و پس از 

 درمان نگهدارنده
 0003 دولتي تهران  

00 
مراجعه كننده به مركز بررسي عوامل فردی و اجتماعي مرتبط با عود اعتياد در معتادان 

 درمان و بازتواني سرپايي معتادان شهرستان ابر كوه
 0003 دولتي تهران  

01 
بررسي مقايسه ايي تاثير مشاوره تقابلي فعال سازی رفتار سازماني و مشاوره دارويي 

 متادون بر افسردگي و مقدار مصرف مواد در معتاداني كه بر درمان نگه دارنده قرار دارند
 0003 دولتي تهران  

 0003 دولتي تهران   مقايسه هوش هيجاني در مردان معتاد به مواد افيوني و غير معتاد 00

 0003 آزاد تهران   سياست كيفری ايران در قبال قاچاق مواد مخدر 03

 0003 آزاد تهران   راه های كنترل و پيشگيری از قاچاق مواد مخدر در حقوق داخلي و اسناد بين المللي 01

 0003 دولتي تهران   بررسي عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد 00

 0003 آزاد تهران   حقوقي مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر -تبيين فقهي 09

 0003 آزاد تهران   تاثير اعتياد و قاچاق مواد مخدر بر امنيت ملي 33

30 

خودی و محتوی آدنوزين منو فسفات حلقوی نرون های هسته بررسي فعاليت خودبه 
پاراژيگانتو سلوالر در برش های مغزی موش صحرايي وابسته به مرفين طي نشانگان 

 ترك ناشي از نالوكسان

 0003 دولتي تهران  
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 0003 دولتي تهران   بررسي عملکرد نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران در مبارزه با مواد مخدر 30

30 
بررسي اثر بخشي زوج درماني رفتاری بر افزايش سازگاری زناشويي معتادن مراجعه 

 كننده به مراكز بهزيستي شهر تهران
 0003 دولتي تهران  

31 
بررسي رابطه بين گرايش به اعتياد و مواد مخدر با موفقيت تحصيلي و ترتيب تولد دانش 

 تهران 00آموزان پسر دبيرستان های منطقه 
 0003 آزاد تهران  

30 
بررسي خصوصيات شخصيتي معتادان مراجعه كننده به مراكز درماني شهر تهران در 

 0001سال 
 0003 آزاد تهران  

33 
بررسي استعمال و اعتياد به مواد روانگردان از منظر پزشکي قانوني و حقوق جزا )با نگاه 

 ويژه به اكستازی(
 0003 دولتي تهران  

31 
رفتارهای پرخطر جنسي روسپي های معتاد مراجعه كننده به مراكز گذری و بررسي 

 درمان اعتياد در شهر تهران
 0000 دولتي تهران سلمان قادری

30 
مقايسه سبك های مقابله با استرس بيماران مبتال به سوءمصرف مواد افيوني و افراد 

 عادی
 0000 دولتي تهران مهدی صحرايي

39 
انتظامي مبارزه با ترانزيت موادمخدر در استان خراسان جنوبي بررسي روش های 

 0000)شهرستان بيرجند ( سال 
 0000 دولتي تهران حميد رضا كاشف

13 
مقايسه باورهای عاميانه در باب نشانه ها، علل و درمان اعتياد در ميان معتادان 

 خودمعرف، اعضای معتادان گمنام و افراد غيرمعتاد در اصفهان
 0000 آزاد تهران يخياطانفلور 

 0000 دولتي تهران محمد رضا اكرمي سال 00بررسي عملکرد مراكز خيريه تولد دوباره تهران در درمان معتادان زير  10

10 
بررسي اثر تجويز داخل هسته آكومبانس عصاره الکلي زعفران بر كسب و بيان ترجيح 

 آزمايشگاهيمکان شرطي شده ناشي از مورفين در موش های بزرگ 

نرگس السادات 
 مجالي

 0000 آزاد تهران

 0000 دولتي تهران محمد غفاری زاده بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد 10

11 
عوامل بارز پيش بيني كننده تاب آوری در برابر مصرف مواد در بيکاران مراجعه كننده به 

 0003مراكز كاريابي شهر اصفهان در سال 
 0000 دولتي تهران مهدی اكبريان

10 
بررسي نقش گروه ها و كاروان های مسلح موادمخدر بر امنيت انتظامي استان سيستان 

 0000سال   –و بلوچستان 

علي اكبر عاكفي 
 پور

 0000 دولتي تهران

13 
سال  –منطقه غرب تهران  –بررسي عملکرد پليس در مبارزه با موادمخدر صنعتي 

0000 
 0000 دولتي تهران حجت اله غالميان

 0000 دولتي تهران نادر عليشاهي شهر تهران 00بررسي علل گرايش دانش آموزان پسر به موادمخدر در منطقه  11

10 
ارزشيابي برنامه پيشگيری اشتغال محور از اعتياد در سازمان های اجتماع محور استان 

 آذربايجان شرقي
 0000 دولتي تهران مينا عليپور 

19 
آموزش مهارت های زندگي بر تغيير نگرش دانش آموزان مقطع دبيرستان بررسي تاثير 

 شهر سيرجان نسبت به سوءمصرف موادمخدر
 0000 دولتي تهران مرتضي عبداله پور
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

03 
اثربخشي آموزش مهارت های ارتباطي بر افزايش سازگاری زناشويي همسران معتاد و 

 پيشگيری از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان
 0000 دولتي تهران اعظم شاه محمدی

00 

رفتاری تلفيقي با مديريت خشم بر خودكارآمدی  -بررسي اثربخشي درمان شناختي
سبك های مقابله ای، كنترل خشم، كاهش ميل به مصرف مواد و پيشگيری از بازگشت 

 ) عود ( در گروهي از درمان جويان وابسته به مواد

 0000 دولتي تهران محمد اوركي

00 
رابطه كاركرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبيرستاني 

 مدارس پرخطر
 0000 دولتي تهران رحم خدا جوادی

00 
مقايسه سبك های دلبستگي و نيمرخ رواني افراد معتاد با غيرمعتاد در مراكز خود معرف 

 تهران

اسماعيل حاجي 
 آقازاده

 0000 آزاد تهران

01 
بررسي شيوه های موثر مقابله با موادمخدر در حوزه فرماندهي انتظامي استان هرمزگان 

 0003در سال 
 0000 دولتي تهران علي بام شاد

00 
اثربخشي درمان گروهي فعال سازی رفتاری در كاهش شدت عاليم افسردگي و افزايش 

 سالمت عمومي و كيفيت زندگي مددجويان مركز اجتماع درمان مدار
 0000 دولتي تهران مهدی اميری

03 
بررسي رفتارهای پرخطر جنسي قبل و بعد از آموزش راه های انتقال ويروس 

AIDS/HIV و شيوه های پيشگيری از آن 
 0000 دولتي تهران فاطمه عليشاهي

01 
اثربخشي گروه درماني مبتني بر مراحل تغيير بر پيشگيری از عود در معتادان به 

 شهر كرمانموادمخدر مقيم 
 0000 دولتي تهران فاطمه گلستاني

00 
مطالعه تاثير تمرينات ورزشي بر ميزان اثربخشي در درمان و كيفيت زندگي بيماران 

 وابسته به مصرف موادمخدر تحت درمان متادون

يوسف مقدس 
 تبريزی

 0000 دولتي تهران

09 
روزنامه های كيهان، بررسي ساختار و محتوای اخبار و مطالب مربوط به اعتياد در 

 0000 - 0003اطالعات، اعتماد و اعتماد ملي در سال 
 0000 دولتي تهران مهدی حمزه ای

93 
بررسي عوامل موثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان كرج به خرده فرهنگ 

 جرم با تاكيد بر مصرف موادمخدر
 0000 دولتي تهران مهدی تركمان

90 
سرب در مردان تهراني مبتال به سندروم وابستگي به ترياك با مقايسه سطح سرمي 

 مردان تهراني سالم
 0000 دولتي تهران بهروز هاشمي دمنه

 0000 دولتي تهران ژاله حاتمي بررسي فقهي حقوقي توليد، خريد و فروش و استعمال موادمخدر 90

90 
بيماران  QEEGبررسي اثربخشي روش درماني نوروفيدبك بر بهبود سالمت روان و 

 وابسته به مواد افيوني تحت دارو درماني

فاطمه دهقاني 
 آراني

 0000 دولتي تهران

91 
اثربخشي خانواده درماني سيستمي بوئن بر خودمتمايزسازی و كاركرد خانواده دارای 

 عضو معتاد
 0000 دولتي تهران فاطمه غفاری

 بررسي عوامل موثر بر اعتياد در شهرستان ميبد 90
زارع ده  مسلم

 آبادی
 0000 آزاد تهران
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

93 
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد به موادمخدر در معتادان مراجعه كننده به جمعيت 

 خيريه تولد دوباره شهر تهران

كوروش رشادت 
 حاجي آباد

 0000 دولتي تهران

91 
پارامترهای دی اكسي مت آمفتامين ) اكستازی ( بر روی برخي  1و  0مطالعه اثر 

 بيوشيميايي در سگ
 0000 آزاد تهران امين زرگرزاده

90 
بررسي مقايسه ای الگوی فرانظری در دو شکل دو و پنج مرحله ای در درمان 

 سوءمصرف موادمخدر مردان شهر سنندج
 0000 دولتي تهران فرهاد اصغری

99 
شخصيتي كلونينجر  مقايسه نيمرخ شخصيتي معتادان به موادمخدر با استفاده از دو نظام

 و آيزنگ
 0000 آزاد تهران صميمه كتابي

033 
الگويابي زيستي رواني معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوين برنامه مداخله برای 

 ارتقای تاب آوری مبتني بر روايت شناختي و روان شناختي مثبت نگر
 0000 دولتي تهران عزت اله كرد ميرزا

 دلبستگي و مقابله ای در افراد مبتال به سوءمصرف مواد و غيرمبتالمقايسه سبك های  030
اكرم السادات 

 موسوی
 0000 آزاد تهران

030 
مقايسه رفتارهای جنسي، رفتارهای جنسي پرخطر و رفتارهای آسيب به خود در 

 سوءمصرف كننده های موادمخدر با موادمحرك
 0000 دولتي تهران الله مير سليماني

 0000 دولتي تهران محمود طاوسي سازی نظريه عمل منطقي جهت پيشگيری از سوءمصرف موادمخدر در نوجوانانبهينه  030

031 

اثربخشي و مقايسه آموزش مهارت های حل مساله و تصميم گيری به شيوه گروهي بر 
وضعيت سالمت رواني معتادان مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد مشاهير شهر تهران 

 0000در سال 

 0000 آزاد تهران فرشته يزدی زاده

 0000 دولتي تهران سجاد شرافت بررسي علل گرايش روستاييان به موادمخدر 030

033 

مقايسه ويژگي های شخصيتي و سبك های مقابله و سبك های اسنادی بين بيماران 
دفعات وابسته به مواد افيوني و افراد سالم و بررسي توان پيش بيني اين متغيرها در 

 لغزش بيماران تحت درمان

 0000 دولتي تهران افسانه مرادی

031 
مقايسه خودشناسي معنويت اختالالت شخصيت و صفات شخصيت در دو نمونه معتاد و 

 دانشجويي
 0000 دولتي تهران رقيه نصرتي

030 
ساله شهر  00تا  00بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر سوءمصرف مواد در بين جوانان 

 تهران
 0000 دولتي تهران رهرا ميرزايي

039 
مقايسه باورهای فراشناختي ناكارآمد در بين افراد وابسته به مواد و افراد غير وابسته به 

 مواد

اميد ساعد مو 
 چشمي

 0000 دولتي تهران

003 
رفتاری گروهي بر كاهش ميزان اشتياق و بهبود كيفيت  –اثربخشي درمان شناختي 

 زندگي معتادان به مواد افيوني تحت درمان نگهدارنده با متادون
 0000 دولتي تهران فرشته مومني

000 
هيپوكامپ بر بي دردی  CA0در ناحيه  L- NAMEآرژينين و  Lبررسي اثر تزريق 

 ناشي از مرفين در آزمون فرمالين در موش بزرگ نر
 0000 دولتي تهران محبوبه هاشمي

000 
تعيين تاثير قاچاق موادمخدر بر امنيت ملي جمهوری اسالمي ايران از نگاه كارشناسان 

 00 - 00موادمخدر طي سال های 

صديقه السادات 
 هاشمي

 0000 دولتي تهران
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 كلي گويي حافظه شرح حال در نوجوانان افسرده مصرف كننده مواد 000
 الهه بي غم لعل

 آبادی
 0000 دولتي تهران

001 
مقايسه هوش هيجاني، افسردگي، درون گرايي و برون گرايي با انتخاب نوع مواد در 

 زنان معتاد به مواد افيوني و عادی شهر تهران

وحيده محمد علي 
 وطن خواه

 0000 آزاد تهران

 0000 دولتي تهران حق پناه احسان شناسايي و تحليل كانون های بزه سوءمصرف موادمخدر شهر كرمانشاه 000

003 
مقايسه اثربخشي برنامه غني سازی و ارتقای زندگي و رفتار درماني عقالني هيجاني بر 

 بهبود شاخص های درمان اعتياد

فاطمه عبدالحسيني 
 قوچاني

 0000 دولتي تهران

001 
اثربخشي آموزش مهارت های زندگي بر كاهش ميزان اعتيادپذيری دانش آموزان مقطع 

 متوسطه ايوان غرب
 0009 آزاد تهران علي اكبر رشيدی

000 
بررسي تاثير آموزش مهارت های زندگي در روش های مقابله با استرس و اعتماد به 

 نفس همسران معتادان در حال بهبودی
 0009 دولتي تهران سهيال سعيدی

009 

اثرات تزريق اسيد اسکوربيك به درون هسته های لکوس سرولئوس و 
پاراژيگانتوسلوالريس و تگمنتوم شکمي مغز بر سندرم ترك اعتياد به مرفين در موش 

 های سفيد صحرايي

 0009 دولتي تهران مسعود حسيني

003 
بررسي موثرترين شيوه های مقابله با قاچاق موادمخدر در فرماندهي انتظامي استان 

 ( 0003كرمان ) 
 0009 دولتي تهران ناصر فرشيد

000 
 –بررسي توانمندی های سگ در ميزان موفقيت ماموريت های انتظامي ) موادمخدر 

 حفاظت فيزيکي ( –بالی طبيعي 

محسن برف 
 چاالكان

 0009 دولتي تهران

 0009 دولتي تهران شيما قوشه بررسي حقوقي مواد روانگردان در حقوق كيفری و اسناد بين المللي 000

000 Communityparticipation in a community – based drug 
abuse 

فاطمه صرامي 
 فروشاني

 0009 دولتي تهران

001 
سرمايه اجتماعي و امر درمان اعتياد ) مطالعه جامعه شناختي سازمان غيردولتي 

 (33كنگره
 0009 دولتي تهران سعيده الفت

000 
استرس بررسي رابطه بين سرسختي روانشناختي، هيجان خواهي و سبك های مقابله با 

 در افراد معتاد و عادی

رحيم مال زاده 
 اسفنجاني

 0009 دولتي تهران

 0009 دولتي تهران خليل نثاری بررسي علل گرايش جوانان به مصرف موادمخدر صنعتي شهرستان سمنان 003

 0009 آزاد تهران فرشته كرد اصغری مقايسه ادراك سوسو و زمان واكنش در افراد مبتال به سوءمصرف مواد و افراد عادی 001

000 
بررسي الکتروفيزيولوژيك نورون های هسته اكومبنس و ارتباط ناحيه تگمنتوم شکمي با 

 آن به دنبال تجويز مرفين به موش سفيد آزمايشگاهي
 0009 دولتي تهران مهسا مودب

009 
بر ميزان و الگوی فعاليت نرون های بخش مركزی  Iنقش گيرنده كانابينوئيدی نوع 

 هسته اكومبنس در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي حساس شده به مورفين
 0009 دولتي تهران پگاه عزيزی
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

003 
اثربخشي آموزش كنترل خشم بر افزايش تاب آوری و كاهش اعتيادپذيری دانش آموزان 

 همدان (پسر مقطع دبيرستان شهرستان كبودرآهنگ ) استان 
 0009 دولتي تهران فاطمه رسولي

000 

طراحي و اجرای برنامه آموزش و پيشگيری از سوءمصرف مواد روانگردان با بهره گيری 
theory ofplanned behavior   وprototype /willingness 

model در بين دانشجويان دانشگاههای شهر همدان 

 0009 دولتي تهران مجيد براتي

 قدرت من و ويژگي های شخصيتي افراد وابسته به مواد با غير وابستهمقايسه  000
رضا الطافي شير 

 مرد
 0009 دولتي تهران

000 
تاثير آموزش مولفه های تاب آوری بر كاهش سطح اعتيادپذيری و تغيير نگرش دانش 

 آموزان مقطع متوسطه ساكن در حومه تهران نسبت به مصرف مواد

حميد رضا زرين 
 كلك

 0009 دولتي تهران

001 
بررسي اثربخشي آموزش خود متمايزسازی بوئن بر كاهش بازگشت مجدد معتادان به 

 اعتياد استان آذربايجان شرقي
 0009 آزاد تهران مهدی نريماني

000 
بررسي آگاهي نگرش و عملکرد دانش آموزان درخصوص پيشگيری از مصرف اكستازی 

 03 -01شهر تهران در سال تحصيلي  01در دبيرستان های دولتي دخترانه منطقه 
 0009 دولتي تهران مانا حکمت

003 

طراحي و اجرای برنامه آموزش پيشگيری از سوءمصرف استروئيدهای آنابوليك با بهره 
گيری از تئوری رفتار برنامه ريزی شده در بين ورزشکاران مرد عضو باشگاه های بدن 

 سازی شهر همدان

 0009 دولتي تهران فرزاد جليليان

001 
در هسته مركزی آميگدال بر پاسخ فرار القا  NAME- Lآرژنين و  –Lبررسي تزريق 

 شده توسط نالوكسون در موش بزرگ تيمار شده با مرفين
 0009 آزاد تهران سارا كريمي

 بررسي ويژگي های شخصيتي افراد وابسته به مواد با افراد سالم 000
خليل زرين طالی 

 آهنگری
 0009 آزاد تهران

009 
بررسي اثربخشي آموزش مهارت های مقابله ای و سبك زندگي مبتني بر مدل مارالت 

 در افزايش تاب آوری و پيشگيری از عود در افراد وابسته به مواد
 0009 دولتي تهران عيسي جعفری

 0009 آزاد تهران فريده منصور خاني همکاری های بين المللي در مبارزه با موادمخدر 013

010 
هسته لوكوس سرولئوس در ميزان بروز نشانه  GABA-Bبررسي نقش گيرنده های 

 های ترك مخدر در موش های صحرايي وابسته به مرفين
 0009 دولتي تهران اسماعيل رياحي

010 
( شکل پذيری سيناپسي ناشي از تحريك تتانيك در  TPSبررسي اثر پالس باريتم تتا) 

 مقاطع زنده هيپوكمپ موش های صحرايي نر وابسته به مرفين CA0ناحيه 

نرگس حسين 
 مردی

 0009 دولتي تهران

 0009 آزاد تهران ابوالفضل سجادی سياست كيفری ايران در قبال قاچاق موادمخدر 010

011 
سبك های دلبستگي و مهارت های مقابله ای معتادان با افراد  –مقايسه هوش هيجاني 

 عادی
 0009 آزاد تهران ايرجي پورمحمد 

010 
اثر دود ترياك كوتاه مدت و دراز مدت بر كلسترول خون، فشار خون، قدرت انقباضي 

 قلب و مقاومت قلب به ايسکمي در    خرگوش های سالم و هيپركلسترولميك
 0009 دولتي تهران سياوش جوكار

 0009 دولتي تهران محمد حسن اشرف معتاد به موادمخدرارائه مدل هم وابستگي بر اساس ويژگي های همراه افراد  013
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

011 
بررسي تاثير آموزش گروهي كنترل تکانه بر كاهش تکانشگری ولع مصرف و شدت 

 اعتياد در بيماران مصرف كننده كراك
 0009 دولتي تهران روح اله حدادی

 0009 آزاد تهران شيما شهركي غيرمعتاد (مقايسه انگيزه تاييد در جوانان معتاد به موادمخدر و جوانان عادی )  010

019 
ساخت جعبه آزمايشگاهي ساده شناسايي كيفي مسموميت با بتروديازپين ها و مصرف 

 كنندگان حشيش
 0009 دولتي تهران زهرا حبيبيان نژاد

003 
بررسي مقايسه ای بين شيوه های حل مسأله و سبك های تفکر در افراد مصرف كننده 

 عادیمواد و افراد 
 0009 دولتي تهران اعظم متين نژاد

000 
نقش نيتريت اكسايد در هيپوكامپ پشتي موش بزرگ در شرطي سازی ناشي از مرفين 

 به دنبال تخريب نوروتوكسيك آن ناحيه با  كلشي سين
 0009 دولتي تهران سهيال پور خداداد

 0009 آزاد تهران مرتضي حق شناس زنداني شهرستان اسفراينمقايسه اختالالت رواني معتادين زنداني با معتادين غير  000

 0009 آزاد تهران نفيسه فخرايي مقايسه ويژگي های شخصيتي و هيجان خواهي در مردان و زنان معتاد و عادی 000

001 
رفتاری گروهي بر كاهش اختالالت روان  –بررسي اثربخشي مداخالت شناختي 

 شناختي زنان معتاد مصرف كننده شيشه

خديجه تفعلي 
 ماسوله

 0009 دولتي تهران

000 
 –( و درمان مبتني بر شناختي  PPTمقايسه اثربخشي روان درماني مثبت نگر ) 

 مواد( از طريق ارتقاء تاب آوری بر پيشگيری از عود افراد وابسته به CBTرفتاری ) 

رسول كياني دولت 
 آبادی

 0009 دولتي تهران

003 
و  MMTو   CBTمقايسه اثربخشي همراه كردن تصاوير منزجر كننده با درمان های 

 بر كاهش قدرت اميال و احتمال مصرف كراك 33كنگره 
 0009 آزاد تهران امير كشاورزی

001 
 WIN 00000-0بررسي الکتروفيزيولوژيك و رفتاری اثرات مصرف كانابينوئيد اگزوژن 

 در مرحله جنيني بر سلول های پوركنژ كورتکس مخچه نوزادان موش صحرايي
 0009 دولتي تهران محمد شعباني

000 
بررسي اثربخشي آموزش تصويرسازی ارتباطي بر الگوهای ارتباطي و صميميت معتادان 

 مخدر و همسرانشانبه مواد 
 0009 دولتي تهران سميه صدر جهاني

 0009 آزاد تهران عباس اماني سياست جنايي ايران در قبال مبارزه با مواد روانگردان 009

033 
در  NADPH-Dبررسي فعاليت نيتريك اكسايد سينتاز آميگدال مركزی با روش 

 موش بزرگ شرطي شده با مرفين در جريان فرار القايي نالوكسون
 0009 دولتي تهران مهناز رحيم پور

 0009 آزاد تهران مهناز عليزاده بررسي نقش كاركردی ساختار گفتار درماني اعتياد در باز پروری منش و كنش معتادان 030

030 
كنترل سالمت با عود اعتياد در افراد بررسي رابطه سبك های مقابله با استرس و منبع 

 معتاد به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون
 0009 دولتي تهران احمد بختياری نژاد

030 
بررسي اثر توام استرس فيزيکي كنترل نشده و دوز كم مورفين بر تکوين مخچه جنين 

 موش های بزرگ آزمايشگاهي
 0009 آزاد تهران مبينا ساكت

 تجربه اعتياد از نظر زنان درگير با آن شناخت 031
خديجه محمدی 

 دولت آبادی
 0009 دولتي تهران

 0009 دولتي تهران مرضيه پورقاسمي تاثير آموزش مهارت های زندگي و كاركرد خانواده زنان دارای همسر معتاد 030
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

033 
 00-00 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان درگيری در اعتياد در بين جوانان

 سال مراكز ترك اعتياد شهر تهران
 0009 دولتي تهران فرشته جليليان

031 
اثربخشي گروه درماني مبتني بر رفتار درماني ديالتيکي در كاهش مصرف مواد، افزايش 

 تحمل آشفتگي و بهبود تنظيم هيجاني افراد دارای وابستگي به مواد
 0009 دولتي تهران عليرضا عزيزی

030 
شخصيتي و مکانيسم های مقابله ای اثرگذار در عود سوءمصرف كنندگان مواد ابعاد 

 افيوني تحت درمان نگهدارنده با متادون
 0009 دولتي تهران اكرم اصغری

 0009 آزاد تهران امير حسين نجمي علل اعتياد به مواد مخدر صنعتي 039

013 
در معتادان گمنام و  بررسي رابطه كيفيت زندگي، اميدواری و سبك های مقابله ای

 معتادان استفاده كننده از متادون
 0009 دولتي تهران علي بيگي

010 
 01بررسي شيوه های اثربخش پيشگيری از اعتياد ) مطالعه موردی شهرستان كرمانشاه 

) 
 0009 آزاد تهران يعقوب رستمي

010 
وجود ( بر اثربخشي آموزش مهارت های زندگي ) مهارت مقابله با استرس، ابراز 

 پيشگيری از عود بيماران مرد مبتال به اعتياد
 0009 دولتي تهران ساالر رضايي نژاد 

010 
اثربخشي آموزش اميد درماني بر كاهش ميزان افسردگي و پيشگيری از عود زنان 

 درمانجوی وابسته به مواد مخدر

اكرم السادات 
 رئيسيان

 0009 دولتي تهران

011 
زناشويي در مردان مبتال به سوءمصرف مواد مخدر قبل و بعد درمان مقايسه اختالالت 

 نگهدارنده
 0009 دولتي تهران مسعود باخانيان

010 
بررسي نقش عوامل والديني، همساالن، سبك مقابله، عزت نفس و پرخاشگری بر 

 مصرف مواد در ميان نوجوانان شهر كرج
 0009 دولتي تهران رقيه عاليي خرائم

 0009 دولتي تهران الهام ساوالن پور رابطه بين طرد اجتماعي و آمادگي برای اعتياد در دختران دانشجوی شهر تهرانبررسي  013

011 
های زندگي بر كاهش عوامل فردی زمينه ساز سوءمصرف  بررسي تاثير آموزش مهارت

 مواد در ميان نوجوانان در معرض خطر
 0009 دولتي تهران ملوك خادمي

010 
سوگيری توجه نسبت محرك های وسوسه انگيز مربوط به مواد افيوني در گروه مقايسه 

 كنترل به هنجار، ترك كرده و وابسته به مواد
 0009 آزاد تهران جواد عنايت

019 
تکانشگری، خطرپذيری و حس جويي در افراد مستعد به سوءمصرف مواد و عادی شهر 

 تهران
 0009 دولتي تهران عليرضا رضواني فر

003 

رفتاری مبتني بر مهارت های مقابله ای و  –مقايسه اثربخشي درمان گروهي شناختي 
درمان نگه دارنده با متادون در بهبود عوامل شناختي و رفتاری مرتبط با سوءمصرف مواد 

 و پرهيز از مواد افراد

 0009 دولتي تهران طاهره قرباني

000 
رشد دستگاه عصبي جنين در موش  تعيين جايگاه اثر مورفين در ايجاد ناهنجاری در

 بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار با استفاده از مورفين راديواكتيو
 0093 آزاد تهران معصومه كاظمي

000 
بررسي تاثيرات پيش شرط سازی با هايپراكسي نوروموباريك بر قلب ايزوله موش 

 صحرايي نر وابسته به مورفين
 0093 دولتي تهران رهام مظلوم
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

000 
اوركسين در نورون های هسته لوكوس سرولئوس بر  0بررسي نقش گيرنده نوع 

 وابستگي به مورفين در موش های صحرايي: مطالعه رفتاری و الکتروفيزيولوژی
 0093 دولتي تهران حسين عزيزی

001 
تاثير مصرف خوراكي مورفين توسط مادران باردار بر تکوين دستگاه بينايي در جنين 

 آزمايشگاهي نژاد ويستارموش بزرگ 
 0093 دولتي تهران الهه تکيه

000 Theeffects of Afghan narcotics in Central Asia 0093 دولتي تهران زهرا مسعودی 

003 
پاكستان ( و تاثير آن بر اقتصاد  –ژئوپلتيك مواد مخدر جنوب غرب آسيا ) افغانستان 

 ايران

مرضيه بيگم 
 قدمگاهي

 0093 آزاد تهران

 0093 دولتي تهران جواد فروغي فر عوامل افزايش اعتياد به مواد مخدر در استان كهگيلويه و بوير احمد 001

000 
بررسي مقايسه ای ميزان رضايت مراجعه كنندگان به كلينيك های ترك اعتياد و انجمن 

 0000های تولد دوباره در شهر يزد در سال 
 0093 دولتي تهران ليال پيوندی يزدی

009 
بررسي عوامل درون مدرسه ای در نگرش دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان البرز به 

 مواد مخدر

سيد محمد مير 
 باقری

 0093 آزاد تهران

093 
عوامل اجتماعي موثر بر مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان ) مطالعه موردی 

 ( دانشجويان پسر دانشگاه رازی
 0093 دولتي تهران كامران حيدری

090 
اثربخشي آموزش راهبردهای مقابله با استرس بر ميزان رضايت زناشويي و شادكامي 

 همسران معتادين مراجعه كننده به اداره بهزيستي كرمانشاه
 0093 آزاد تهران عليرضا روشني

090 
رفتاری بر كنترل اعتيادپذيری  –مقايسه تأثير آموزش مقابله مثبت و آموزش شناختي 

 دانشجويان دختر
 0093 دولتي تهران فاطمه نعمت اللهي

090 
بررسي مقايسه ای ميزان انعطاف پذيری و پيوستگي در خانواده های دارای عضو معتاد 

 با خانواده های بدون عضو معتاد
 0093 دولتي تهران دارا پيروزی

 0093 دولتي تهران فروغي علي اكبر اثربخشي روان درماني مثبت نگر در ارنقای تاب آوری افراد وابسته به مواد 091

090 
تبيين اثرات قاچاق مواد مخدر بر مرزهای شرقي جمهوری  –ژئوپوليتيك مواد مخدر 

 اسالمي ايران
 0093 آزاد تهران عبدالناصر ناجي

093 
مقايسه و رابطه بين سبك های دلبستگي و سبك های هويت يابي نوجوانان پسر با سوء 

 مصرف مواد و بدون سوء مصرف مواد
 0093 دولتي تهران فريد احمدی

 0093 دولتي تهران عليرضا حيدرنژاد مقايسه ميزان سرمايه اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد شهر مشهد 091

 كيفيت زندگي وابستگان به مواد و ارتباط آن با سالمت رواني 090
مرضيه عفتي 

 ديوشلي
 0093 دولتي تهران

 0093 دولتي تهران فاطمه صابر شخصيتي و سبك های حل مساله در مردان معتاد و غير معتادمقايسه ويژگي های  099

 0093 دولتي تهران مجيد گله دار قاچاق مواد مخدر و امنيت ملي ايران 033

030 
بررسي رابطه ميان تعهد مدرسه، نگرش نسبت به مواد و مصرف آنها در دانش آموزان 

 اليگودرزسال سوم دبيرستان شهرستان 
 0093 دولتي تهران فهيمه گلپايگاني
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

030 
فرهنگي موثر بر اعتياد ) روان گردان ( در ميان زنان مطالعه  –بررسي عوامل اجتماعي 

 موردی كمپ چيتگر
 0093 آزاد تهران پروانه بياتي

030 
بررسي اثربخشي بوپروپيون بر اختالل عملکرد جنسي در مردان تحت درمان نگهدارنده 

 متادونبا 
 0093 دولتي تهران فريبا فغاني

031 
بررسي رابطه بين خصوصيات ذهني ) ذهنيت فلسفي ( و پيشگيری از روی آوردن مجدد 

 به مصرف مواد مخدر) عود مجدد ( بيماران سم زدايي شده شهرستان مشهد
 0093 دولتي تهران محمد زوريان

030 

ناسازگار اوليه و رابطه آنها با مقايسه سبك های تصميم گيری و طرح واره های 
سال شهر كرمان در سال  03درماندگي آموخته شده در مردان معتاد و غير معتاد باالی 

0009 

 0093 دولتي تهران محدثه ايرانپور

033 
تاثير چند رسانه ای آموزشي مواد توهم زا بر نگرش و اگاهي دانش آموزان پايه اول 

 0009-93دبيرستان سال تحصيلي 

سميه فدايي ده 
 چشمه

 0093 دولتي تهران

031 
تاثير تحوالت سياسي كشورهای همجوار ) ايران و افغانستان ( بر توليد و ترانزيت مواد 

 مخدر

غالمرضا وطن 
 دوست

 0093 آزاد تهران

030 
بررسي تاثير آموزش حل مساله تعديل شده با محوريت خانواده بر ميزان خودكارآمدی و 

 مراجعه كننده به كلينيك درمان و بازتواني اعتياد مهر مشهدلغزش مددجويان 
 0093 دولتي تهران رحيم حبيبي

039 
بررسي وضعيت سوءمصرف مواد مخدر در بين مهاجرين روستايي ) مطالعه موردی 

 چهارمحال و بختياری (

حميد رضا اكبری 
 دهکردی

 0093 آزاد تهران

003 
بندورا  به ترك اعتياد در مددجويان مراجعه كننده بررسي تاثير تئوری شناختي اجتماعي 

 به كلينيك ترك اعتياد بيمارستان امام رضا )ع( مشهد
 0093 دولتي تهران علي دشتگرد

000 
شناسايي و تحليل فضايي كانون های جرم خيز شهری با استفاده از ) سامانه اطالعات 

 نمونه موردی: جرائم مواد مخدر در كرمان –جغرافيايي ( 

محمد احسان 
 ابراهيمي زرندی

 0093 دولتي تهران

000 
بررسي رابطه بين سبك های دلبستگي به والدين و هويت با سوءمصرف مواد در دانش 

 آموزان پسر دبيرستاني شهر بندرعباس

ميترا يوسف زاده 
 ماهاني

 0093 دولتي تهران

000 
بهبود شاخص های اثربخشي آموزش كنترل توجه بر كاهش تورش توجه به مواد و 

 درماني معتادان تحت درمان
 0093 آزاد تهران زرين بر عرفان

 0093 دولتي تهران شورش لطفي بررسي نگرش جوانان به مواد اعتيادآور و عوامل موثر بر آن 001

 مقايسه سابقه انواع كودك آزاری در افراد معتاد و عادی شهر اصفهان 000
فخرالسادات 

 خسرواني نظری
 0093 آزاد تهران

003 
رابطه بين طرحواره های ناسازگار اوليه و سبك های فرزند پروری ادراك شده با گرايش 

 به مصرف مواد در نوجوانان

سعيده سادات 
 دهقان منشادی

 0093 دولتي تهران

001 
رفتاری بر راهبردهای مقابله ای و ابراز وجود زنان  –اثربخشي مشاوره گروهي شناختي 

 دارای همسر معتاد
 0093 دولتي تهران زهرا فتحي

000 
عوامل موثر بر آمادگي گرايش به اعتياد در  دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر 

 تهران
 0093 دولتي تهران سارا قره زماني نژاد
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

009 
ايران در قبال مواد مخدر در مقايسه با  نقد سياست جنايي تقنيني جمهوری اسالمي

 اسناد بين المللي

سيد محمد داودی 
 نسب

 0090 آزاد تهران

003 
شخصيت در بيماران مبتال به  Bمقايسه سبك های دلبستگي و اختالل های خوشه 

 MCMI-IIاختالل های مصرف مواد و افراد غير مبتال براساس
 0090 دولتي تهران حاتم محمدی

000 
نقش اوركسين در ايجاد تحمل به مورفين و اثر الکتروفيزيولوژيك آن بر ياخته بررسي 

 های عصبي لوكوس سرولئوس موش صحرايي در طي اين روند

يداله رنجبر 
 اسالملو

 0090 دولتي تهران

000 
مقايسه خود تنظيمي كنترل عاطفي و محروميت اجتماعي در افراد معتاد به مواد مخدر و 

 روانگردانداروهای 
 0090 آزاد تهران كلثوم طيبي

000 

بررسي رابطه ويژگيهای شخصيتي )هيجان خواهي، ابراز وجود، سرسختي روانشناختي(، 
نگرش مذهبي و رضايت زناشويي با آمادگي به اعتياد به مواد مخدر در مردان و زنان 

 متاهل شهرستان اراك

 0090 آزاد مركزی حسين محمودی

001 
اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاری بربهزيستي روانشناختي و ميزان ولع بررسي 

 مصرف مراجعين كلينيك ترك اعتياد فردوس
 0090 آزاد مركزی رضا يعقوبي

000 
مقايسه ويژگيهای شخصيتي سبك های مقابله ای وتعارضات زناشويي درافراد معتاد 

 كمپ گيلوران خرم آباد با افراد عادی
 0090 آزاد لرستان پوياحميد حسيني 

003 

برآزاد سازی گاما آمينوبوتيريکاسيد متعاقب مصرف  GABAارزيابي نقش گيرنده های 
درموش صحرايي  medial prefrontal cortexمورفين به صورت حاد در ناحيه

 به روش ميکرودياليز

 0090 دولتي تهران عفت رامشيني

 0090 دولتي تهران ژيال مير الشاری درجوانانفرايند و الگوی وابستگي به مواد  001

000 
رفتاری برميزان خودكارآمدی و بهبود  –بررسي تأثير اجرای روش درماني شناختي

 راهبردهای مقابله ای دربيماران وابسته به موادمخدر

حسن بروكي 
 ميالن

 0090 دولتي آذربايجان غربي

 0090 دولتي تهران شکيبا منشنجمه  طراحي مركز بازپروری معتادان در شيراز 009

003 
اثربخشي آموزش تركيبي مهارتهای زندگي، هوش هيجاني و آموزش دارويي در بهبود 

 عوامل زمينه ساز اعتياد نوجوانان
 0090 آزاد مركزی مهزاد ستوده نيا

000 
بررسي اثرات ورزش ارادی بريادگيری وحافظه فضايي درموش های وابسته به مورفين: 

 BDNFنقش پروتئينارزيابي 

حسن ميالني 
 گرجي

 0090 دولتي تهران

 خديجه توفيقيان تأثيرتشديد مبارزه با مواد مخدر در كاهش گرايش به مصرف و خريد و فروش موادمخدر 000
كهکيلويه و بوير 

 احمد
 0090 آزاد

000 
معتاد بررسي وابستگي متقابل، كاركردخانواده مبدأ و فاكتورهای شخصيتي در زنان افراد 

 به مواد و مقايسه آن با زنان افراد غيرمعتاد
 0090 دولتي تهران نجه خسروی

 0090 آزاد مركزی حسين قرقدردوست تحليل مردم شناختي ريشه های فرهنگي گرايش به مواد مخدر سنتي در شهر اراك 001

 0090 آزاد اصفهان نيافاطمه كوثری  تحليل و بررسي جرائم مربوط به مواد مخدر در شهرستان كاشان 000
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

003 
سالمت روانشناختي وسبك های دلبستگي افراد بهبود  –مقايسه ويژگيهای شخصيتي

 يافته وبازگشت كننده به مصرف موادمخدر

معصومه حسيني 
 نسب

 0090 دولتي تهران

001 
مقايسه طرحواره های ناسازگاراوليه، مکانيسم های دفاعي و پايگاه هويت درافراد مبتال 

 سوءمصرف مواد و افراد بهنجاربه 
 0090 آزاد اردبيل آرمان آذری

 0090 آزاد مركزی ياسر شادماني تأثيربازارچه های مرزی برامنيت غرب كشور 000

009 
( بررونددستيابي به بهبودی معتادان گمنام NAبررسي ميزان اثرگذاری جلسات گروهي )

 ساله ( شهراراك 03الي  03) مردان 
 0090 آزاد مركزی صادق كوچکي

 0090 دولتي تهران هادی صفری بررسي اثراسترس حاد و مزمن برعاليم قطع مورفين درموش های سفيد آزمايشگاهي 013

010 
بررسي سواد اطالعاتي كاركنان ستادمبارزه باموادمخدر نهادرياست جمهوری براساس 

 ACRLاستاندارد های سواداطالعاتي 
 0090 آزاد تهران الهام توفيقي

 0090 آزاد تهران شهرام دسترنج ديپلماسي موادمخدردرجمهوری اسالمي ايران 010

010 
بررسي نقش برنامه های شبکه های سراسری سيما درپيشگيری از اعتياد به موادمخدر 

 ازديدگاه شهروندان شهرتهران
 0090 آزاد تهران عليرضا برازی

011 
برافسردگي و نگرش عمومي معتادين به اثربخشي درمان اعتياد به روش ماتريکس 

 شيشه دراستان تهران
 0090 آزاد تهران آزاده درويش نيا

010 
بررسي و مقايسه اثربخشي روش های واقعيت درماني گروهي وطرحواره درماني گروهي 

 دركاهش ميزان عود و افزايش سالمت عمومي معتادان شهرستان تربت حيدريه

محمد عسگری 
 جنت آبادی

 0090 آزاد جنوبي خراسان

 0090 آزاد تهران الهام كرمي طرحواره های ناسازگاراوليه و جامعه ستيزی در زنان بي خانمان وابسته به مواد 013

 نقش باورخودكارآمدی، حمايت اجتماعي و عاطفه مثبت درپيش بيني بازگشت به اعتياد 011
محمد حسين 

 بلوچي

سيستان و 
 بلوچستان

 0090 آزاد

010 
مقايسه ای ساختار و محتوای اخبار و مطالب مربوط به اعتياد درروزنامه های  بررسي

 0093ايران و همشهری درسال 
 0090 آزاد تهران مهناز پيش دار

019 
علل گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان دليجان به موادمخدر و راهکارهای مقابله با 

 آن
 0090 دولتي تهران حميد جاللي

003 
ويژگيهای شخصيتي معتادان به موادمخدرهای كندكننده )دپرسانت( به معتادان مقايسه 

 به موادمخدرهای محرك )نيروافزا( درمردان استان كرمانشاه
 0090 آزاد تهران پريسا ايزدی راد

000 
دركاهش برخي نشانه های اختالالت رواني سوءمصرف CBTاثربخشي روان درماني

 كننگان مواد محرك ) شيشه (
 0090 آزاد مركزی پويا فيجاني

000 
گروه  0آدم و نقاشي خانواده در  –درخت –بررسي مقايسه ای آزمون ترسيم خانه

 كودكان دارای والدين معتاد و عادی
 0090 دولتي تهران مرجان شفيعي

 0090 دولتي تهران اعظم تخوار ای فرسودگي شغلي مشاوران مراكز ترك اعتياد با مشاوران ساير مراكز بررسي مقايسه 000

001 
رويکرد چند نهادی به پيشگيری از جرايم مواد مخدر و روان گردان با تاكيد بر عملکرد 

 ستاد مبارزه با مواد مخدر

محمد محسن 
 ابراهيمي

 0090 دولتي تهران
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 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

000 
مطالعه تغييرات رفتار و نگرش دانشجويان نسبت به مواد مخدر در دوره دانشجويي و 

 موثر بر آن عوامل اجتماعي
 0090 دولتي تهران يونس اكبری

003 
مقايسه سطح پرخاشگری، گرايش به خودكشي و نشانگان اختالالت رواني در معتادين 

 به مواد مخدر، محرك و جامعه بهنجار
 0090 آزاد اردبيل فرزاد اختری

001 
تحت بررسي رابطه سبك های هويت و بلوغ عاطفي با سازگاری اجتماعي معتادان مرد 

 درمان نگهدارنده متادون مراكز شهر بجنورد
 0090 آزاد اردبيل علي ياوری

000 
اثربخشي آموزش مهارت های زندگي بر تغيير نگرش نسبت به سوءمصرف مواد در بين 

 دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
 0090 آزاد خراسان شمالي حسين باقری

009 
برنامه های پيشگيری از سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان تحليل چرايي ناكارآمدی 

 ها از نظر جوانان و مسئوالن شهر اصفهان
 0090 دولتي تهران عزت اله خسروی

 0090 آزاد تهران جاويد سوهاني سياست جنايي در برخورد با اعتياد با رويکرد پيشگيری از وقوع جرم 033

030 
مخدر صنعتي در بين مراجعين مراكز اعتياد شهر  بررسي عوامل موثر بر گرايش به مواد

 ايالم
 0090 آزاد ايالم محسن ملکشاهي

030 
بررسي رابطه بين سبك رهبری تحول آفرين با تعهدسازمان كاركنان سازمانهای مردم 

 نهاد در امرمبارزه با موادمخدر
 0090 آزاد تهران عليرضا حسينيان

030 
(، مدل MBRPبازگشت بر پايه ذهن آگاهي)مقايسه اثربخشي مدل پيشگيری از 

 ماتريسي و روش تركيبي در پيشگيری از بازگشت افراد
 علي كلدوی

سيستان و 
 بلوچستان

 0090 دولتي

031 
مقايسه هوش هيجاني وكيفيت زندگي وويژگيهای شخصيتي مردان 

 معتادوغيرمعتاددرشهرستان شيروان
 0090 آزاد خراسان شمالي هوشنگ همتي

030 
اثربخشي آموزش فردی رويکردكاهش آسيب به همسران افرادمعتادتحت درمان 

 بامتادون درپيشگيری از عود بيماران و افزايش رضايت زناشويي همسران
 0090 آزاد خراسان شمالي مينا كوهستاني

033 
تدوين راهنمای عملي درمان شناختي رفتاری سوء مصرف موادبرای زنان با تمركز بر 

 زنان برای درمان نيازهای خاص
 0090 دولتي تهران مهناز جعفرزاده

031 

جويي فرايندی هيجان در وسوسه، مقابله شناختي،  اثربخشي آموزش راهبردهای نظم
ی تك  های هيجاني و زودانگيختگي افراد مبتال به سوء مصرف مواد: مطالعه طرحواره

 آزمودني

علي قائدی نيا 
 جهرمي

 0090 دولتي تهران

 0090 دولتي يزد نگين انباری های فرافکن گروه وابسته به مت آمفتامين در آزمون رورشاخپاسخ  030

039 
های  رفتاری، نظم جويي هيجان و طرحواره -های مغزی الگوی علي روابط سيستم

 هيجاني در وسوسه افراد مبتال به سوء مصرف مواد

سعيده معصومي 
 نومندان

 0090 دولتي گيالن

013 
های دفاعي و استرس ادراك شده در افراد  تنظيم شناختي هيجان، مکانيسمراهبردهای 

 معتاد و افراد غير معتاد
 0090 آزاد زنجان زهرا مسلم

010 
های ناسازگار اوليه در افراد مبتال به اعتياد و  مقايسه خصوصيات شخصيتي و طرحواره

 افراد عادی
 0090 آزاد خراسان شمالي سميه عربي
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

010 
سطح سالمت رواني و معنوی بيماران معتاد در برنامه نگهدارنده با متادون با مقايسه 

 بيماران معتاد در برنامه دوازده قدمي

محمد رضا 
 ابراهيمي

 0090 آزاد فارس

010 
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان مبتني بر مدل فرايند گراس بر كاهش خشم و 

 تکانشگری در افراد وابسته به مواد
 0090 دولتي كرمانشاه يوسف اعظمي

011 
های رايج در كاهش برخي  مقايسه اثربخشي گروه درماني مبني بر ذهن آگاهي با درمان

 عوامل عود سوء مورد مصرف مواد افيوني
 0090 دولتي تهران سعيد ايماني

010 
مقايسه كيفيت زندگي افراد وابسته به مواد در حال بهبودی در دو رويکرد درماني و 

 سرپائي و مراكز اقامتي ميان مدت )كمپ ها(مراكز 
 0090 آزاد مركزی حسن اسدی

013 
بررسي اثرات ريز تزريق اكستازی و تداخل عمل آن با سيستم گلوتاماترژيك بر حافظه 

 فضايي در موشهای صحرايي نر
 0090 دولتي آذربايجان غربي اكرم عباسيان

011 
مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي ، بررسي و رتبه بندی عوامل تغيير الگوهای 

 شيميايي بر اساس نظر معتادان

فاطمه قائني نياز 
 آبادی

 0090 آزاد خراسان رضوی

 0090 آزاد تهران محمد مجرد بررسي اثربخشي فعاليت تشکل های غير دولتي در درمان معتادان 010

019 
مخدر، قبل و بعد از حقوقي اطاله دادرسي در قانون مبارزه با مواد  -بررسي فقهي

 رسيدگي و اجرای حکم در حوزه قضايي شهرستان زاهدان
 ريحانه ظفريابي

سيستان و 
 بلوجستان

 0090 آزاد

003 
مقايسه رضايت جنسي و تصوير بدني در مردان متاهل با و بدون اعتياد به مت 

 آمفتامين)شيشه( و ترياك
 0090 دولتي تهران علي سروستاني

000 
آموزش مهارت های اجتماعي بر خودكارآمدی پرهيز از مواد مخدر در دانش بررسي تاثير 

 آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز
 0090 دولتي خوزستان زهرا رئيسي

000 
رابطه هوشي معنوی و عمل به باورهای ديني با گرايش به اعتياد در دانش آموزان پسر 

 مقطع متوسطه شهرستان لردگان

مهدی مشرفيان 
 دوست

چهارمحال و 
 بختياری

 0090 دولتي

000 
تعيين ميزان اثربخشي آموزش خود دلگرم سازی بر سالمت روان و كيفيت زندگي زنان 

 دارای همسر معتاد شهر تهران
 0090 دولتي مركزی پرستو فركوراوند

001 

رفتاری مبتني بر تعيين كننده های عود بر موارد عود و  -بررسي مداخالت شناختي
در درمان جويان تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه كننده به مركز خظرپذيری 

 درماني ترك اعتياد وابسته به مركز ملي مطالعات اعتياد

 0090 دولتي كردستان طاهره پاشايي

000 
های هيپو كامپ موش صحرايي  بر آسيب نورون Aبررسي تاثير گيرنده آدنوزيني نوع دو 

 مطالعه ساختاری ، فراساختاری و مولکولي (MDMAبدنبال مصرف اكستاسي)
 0090 دولتي خراسان رضوی فاطمه كرمانيان

003 
نافرماني در كودكان با والدين معتاد و  -مقايسه ميزان خودكنترلي و اختالل لجبازی

 كوداكان با والدين غير معتاد
 0090 آزاد سمنان سميه فرحي

001 
شناختي با گرايش به اعتياد در دانش آموزان رابطه بين تاب آوری و سرسختي روان 

 دوره متوسطه
 0090 آزاد آذربايجان غربي حسن اماني

 0090 دولتي خوزستان مهدی نيکدل تاثير آموزش مهارتهای زندگي در كاهش گرايش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان 000
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 0090 آزاد بوشهر دانيال آزادی بررسي ميزان اثربخشي و ارزيابي پيشگيری اجتماع محور 009

093 
ای و حل مسئله اجتماعي بر كيفيت زندگي معتادان  های مقابله اثربخشي آموزش مهارت

 شهر اردبيل
 0091 آزاد مركزی سعيد آقايي

 0091 آزاد اردبيل كمال نوجوان موثرترين روش پيشگيری از اعتياد و جرايم مواد مخدر 090

090 
تنظيم هيجاني در معتادان تحت درمان نگهدارنده با و افراد عادی مقايسه ذهن آگاهي و 

 شهر سنندج
 0091 آزاد اصفهان امير احمدی

090 
های سالمت رواني در معتادين زنداني  تاثير درمان نگهدارنده متادون بر شاخص

 90شهرستان گلپايگان در سال 
 0091 آزاد اصفهان امين قشالقي

091 
شالق در بازدارندگي )هدف ارعاب فردی و اجتماعي( ارتکاب تأثير مجازات اعدام و 

 جرايم مواد مخدر و روانگردانها
 0091 آزاد اصفهان سلماز زماني

090 
تبيين مدل تحليلي اعتياد به  امفتامين)شيشه( به وسيله شاخص های رواني ، ويژگي 

 "های شخصيتي و  جمعيت شناختي در زنان شهر اصفهان
 0091 آزاد اصفهان مريم آقابابايي

093 
مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي سازه گرا بر انطباق پذيری مسير شغلي دانش آموزان 

 دختر خانواده های معتاد و غير معتاد شهر اصفهان
 0091 آزاد اصفهان نيره وكيلي زاده

091 
ايران و مقايسه باورهای عاميانه در باب نشانه ها، علت و درمان اعتياد در ميان مردم 

 انگليس
 0091 آزاد اصفهان زينب فالحي

090 
بررسي رابطه بين سبکهای فرزند پروری پدر و مادر و عوامل مستعد كننده مصرف مواد 

 مخدر در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه نظری شهر ايالم
 0091 آزاد ايالم جما صي محمدی

099 
روان گردان ها در بعد اجتماعي ، فردی بررسي عوامل زمينه ساز گرايش به مواد مخدر و 

 و محيطي در دانش آموزان پسر دوم متوسطه نظری شهر ايالم
 0091 آزاد ايالم جاسم محرری

033 
بررسي روش های پيشگيری از آسيب های رواني و اجتماعي و ارتقا بهداشت و سالمت 

 با اولياء معتادروان در دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه نظری شهر ايالم 
 0091 آزاد ايالم غالمرضا محمدی

 0091 آزاد ايالم فاطمه مهرپويان سياست جنايي پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر و روان گردان ها در ايران 030

030 
رابطه باورهای ديني و بحران هويت با گرايش به مصرف مواد مخدر )در دانشجويان 

 پسر دانشگاه تبريز(
 0091 دولتي آذربايجان شرقي فيروزیرسول 

 های سرطاني تخمدان رده بررسي اثر مورفين و سيس پالتين بر سلول 030
مريم رضايي 

 گزيك
 0091 دولتي آذربايجان شرقي

031 
اثر بخشي آموزش مهارتهای  حل مسئله  و جرات ورزی  بر تغيير  نگرش نوجوانان 

 دختر نسبت به مصرف مواد
 0091 دولتي آذربايجان شرقي نسرين رهبری

 0091 آزاد آذربايجان شرقي داريوش حکيمي رابطه پرخاشگری و خشم با وضعيت گرايش به اعتياد 030

 ويژگيهای شخصيتي و سبك های دلبستگي با گرايش 033
سيد اسماعيل 

 حسيني
 0091 دولتي آذربايجان شرقي

 0091 دولتي آذربايجان شرقي مريم غفار دوست زنان مبتال به اختالل مصرف مواد تاثير آموزش تنظيم عاطفه بر عواطف مثبت و منفي 031



 55 دفتر تحقیقات و آموزش

 

 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

030 
بررسي ميزان تاثير شربت متادون  در كلنيك های ترك اعتياد  در سطح  شهر تبريز  در 

 (90-90-90سه سال اخير )

عدالت صادقي 
 تراكمه

 0091 آزاد آذربايجان شرقي

039 
(  در كلنيك های ترك اعتياد  در سطح  B0نورفين )بررسي ميزان تاثير قرص بوپر 

 "( 90-90-90شهر تبريز  در سه سال اخير )
 0091 آزاد آذربايجان شرقي فرهاد حسن زاده

003 
مقايسه نيازهای اساسي روان شناختي، ترس از صميميت و سالمت روان در معتادان 

 مايل به ترك اعتياد و معتادان ارجاعي شهرستان اروميه
 0091 آزاد آذربايجان غربي وحيد سليمان باری

000 
ارزشيابي ميزان اثربخشي برنامه های پيشگيری از اعتياد در محيط های كاری، اداری، 

 نظامي، كاركردی و صنعتي و عوامل اثرگذار بر آن
 0091 آزاد آذربايجان غربي سعيد امين دوست

000 
نگرش دانش آموزان دوره متوسطه  رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوی با دانش و

 شهر اروميه به مواد مخدر و محركها
 0091 آزاد آذربايجان غربي عليرضا كهنسال 

 0091 دولتي تهران مجتبي نيك زاد ترياك( در افغانستان-بررسي عوامل موثر بر عرضه خشخاش )مواد مخدر 000

001 
وابسته به موادمخدر مبتال به كارآمدی طرح واره درماني دو جهي در درمان مردان 

 اختالل شخصيت ضد اجتماعي
 0091 دولتي تهران اسماعيل ناصری

000 
بررسي مباني فقهي و حقوقي پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر با رويکردی به مقدمات 

 حرام
 0091 آزاد تهران دانيال سعيدی

003 
گرايش به مواد مخدر در بررسي نقش عملکرد خانواده و نظام ارزشي در پيش بيني 

 دانش آموزان
 0091 دولتي تهران حجت اله پيرزاده

 0091 آزاد تهران عطيه باغخالي اثربخشي آموزش سبکهای فرزند پروری در پيشگيری از اعتياد 001

 0091 آزاد تهران زهرا طاهری های ديني خانواده و نقش آن در پيشگيری از گرايش به مواد مخدر ارزش 000

009 
گر چشم  رابطه خودكارآمدی عمومي و گرايش به مصرف مواد در نوجوانان: نقش ميانجي

 انداز زماني و صفات شخصيتي
 0091 دولتي تهران مريم شفيع خاني

003 
مقايسه حافظه كاذب و كنترل اجرايي در افراد وابسته به مت آمفتامين با افراد وابسته به 

 مواد افيوني و افراد عادی
 0091 دولتي تهران آخانيافسانه 

000 
های شخصيتي با گرايش به رفتارهای پرخطر در  رابطه نگرش به اعتياد و ويژگي

 نوجوانان با نقش ميانجي تعارضات خانواده
 0091 دولتي تهران ايرج مختار نيا

000 
های فرزندپروری( خانواده با گرايش به اعتياد به مواد  های تربيتي)شيوه رابطه سبك

 آموزان پسر  مخدر در بين دانش
 0091 دولتي تهران اميد علي وليان

000 
های روانسنجي پرسشنامه عوامل رواني اجتماعي خطرساز و محافظت كننده  ويژگي

 اعتياد در نوجوانان
 0091 دولتي تهران هانيه مهدی زاده

 طيبه موسوی بيدله بررسي علل گرايش به اعتياد در مناطق روستايي در شهرستان لردگان 001
چهارمحال و 

 بختياری
 0091 دولتي

000 
بررسي رابطه الگوهای ارتباطي خانواده و شيوه های فرزند پروری با باورهای غير منطقي 

 در فرزندان دارای پد يا مادر معتاد
 0091 آزاد خراسان جنوبي ليال باغبان
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

003 
تأثير مجازات اعدام در بازدارندگي )هدف ارعاب فردی و اجتماعي( ارتکاب جرايم مواد 

 مخدر و روانگردان ها
 0091 آزاد خراسان رضوی مسعود كاظمي

001 
بررسي روند قاچاق مواد مخدر در كشورهای حاشيه خليج فارس طي سالهای قبل و بعد 

 (0333-0993فرا منطقه ای در افغانستان )از حضور كشورهای 
 0091 آزاد خراسان رضوی وحيد اشرفي

 بررسي رابطه خشونت های خانوادگي زندانيان با گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانان 000
محمد جواد 

 اعتقادی
 0091 آزاد خراسان رضوی

 0091 آزاد خراسان رضوی حجت اله حيدری رفتاری در افراد معتاداثربخشي تنظيم هيجان بر كاهش تکانشگری و افزايش بازداری  009

003 
گری  يابي ساختاری شدت اعتياد براساس سالمت و حمايت خانواده اصلي با ميانجي مدل

 متغير تمايز يافتگي خود در گروهي از افراد معتاد به مواد مخدر
 0091 دولتي خراسان رضوی هما جمالي

000 
های شناختي با آمادگي برای تغيير در معتادين تحت  عواطف و تحريفرابطه بين كنترل 

 درمان نگهدارنده با متادون
 0091 آزاد خراسان شمالي فاطمه اسدی

000 
بررسي رابطه بين علل گرايش به مواد مخدر با سبك دلبستگي و ابعاد هويت زنان 

 استان خراسان شمالي
 0091 آزاد مازندران فاطمه مومني

 بررسي موضوع خشونت های خانوادگي زندانيان و گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانان 000
راضيه مير عرب 

 رضي
 0091 آزاد خراسان شمالي

001 
های دلبستگي وويژگي های شخصيتي باگرايش به اعتياد  بررسي رابطه انواع سبك

 (91درجوانان شهر زنجان)سال
 0091 آزاد زنجان صديقه محمدی

000 
تطبيقي اختالالت رواني درسوءمصرف كنندگان تحت درمان با متادون و افراد  بررسي

 غير تحت درمان
 0091 آزاد زنجان سهراب لشگری

003 
بررسي  شبکه های عصبي مربوط به پردا زش تصاوير القا كننده خشم و اندوه در 

 fMRIمصرف كنندگان مت آمفتامين و گروه كنترل با استفاده از  سوء

 محمد حسن
 فرهادی

 0091 دولتي تهران

001 
های حل مساله، كنترل فکر و افکار فرآيند منفي در بين دو گروه از  مقايسه شيوه

 معتادين دارای ترك و بدون ترك
 0091 آزاد سمنان عطاءاله امين

000 
اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدی در پيشگيری از بازگشت، بهبود ادراك خود و افزايش 

 مقابله ای در افراد دارای سوء مصرف مواد مخدرمهارت های 
 ليال ساوج

سيستان و 
 بلوچستان

 0091 دولتي

009 
اثربخشي درمان مبتني بر روانشناسي مثبت نگر بر ارتقای سطح هوش هيجاني، بهبود 

 های مقابلهای و پيشگيری از بازگشت مجدد افراد مبتال به سوء مصرف مواد سبك
 مريم كديور

سيستان و 
 بلوچستان

 0091 دولتي

 علي اصغر كيخا بررسي علل موثر بر ارتکاب جرائم مواد مخدر توسط افاغنه در شهر زاهدان 013
سيستان و 
 بلوچستان

 0091 آزاد

010 
شهر NAنقش اميد به آينده در احساس شادكامي در معتادين بهبود يافته عضو انجمن 

 زاهدان
 معصومه ذبيح پور

سيستان و 
 بلوچستان

 0091 آزاد

 مريم رستم زاده بررسي معامله حمل و نقل و استعمال مواد مخدر در فقه اماميه و فقه حنفي 010
سيستان و 
 بلوچستان

 0091 آزاد
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

010 
ابعاد حقوقي بين المللي در حوزه مرزباني جمهوری اسالمي ايران، مطالعه موردی 

 موادمخدر
 0091 دولتي قزوين ايمان پور مهدوی

011 
عوامل بازگشت به مصرف مواد در زنان وابسته به سوء مصرف مواد در شهر  بررسي

 سنندج)مطالعه كيفي(
 0091 دولتي كردستان رقيه نوری

010 
 Time to Relapseسنجي پرسشنامه زمان وقوع عود ) های روان بررسي ويژگي

Questionnairدر افراد وابسته به سوء مصرف مواد ) 
 0091 دولتي كردستان مينو مريدی چشم

013 
بررسي تاثير درمان شناختي رفتاری بر كيفيت زندگي، كاهش افسردگي و اضطراب 

 " HIVبيماران معتاد مبتال به 

محمد فاضل 
 حسيني

 0091 آزاد كردستان

011 
ارتباط بين پنج عامل بزرگ شخصيت و تاب آوری با آمادگي به اعتياد به مواد مخدر در 

 آزاد اسالميبين دانشجويان دانشگاه 
 0091 آزاد كردستان چنگيز رستمي

 0091 آزاد كردستان شراره قادری اثربخشي نوروفيدبك بر كاهش ولع در افراد با اختالل سؤمصرف مواد شهر سنندج 010

019 
اثربخشي درمان مبتني بر ذهن آگاهي بر تنظيم هيجاني و كيفيت زندگي و بهزيستي 

 ذهني مصرف كنندگان مواد افيوني
 0091 آزاد كردستان روناك مباركي

003 
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر عقايد وسوسه انگيز و باورهای مرتبط 

 با مواد در معتادان تحت درمان با متادون در مراكز درمان سؤمصرف مواد شهر سنندج
 0091 آزاد كردستان شمسيه سليمي كيا

000 
درماني بر افکار وسوسه انگيز معتادان مصرف كننده  عنوان اثربخشي آموزشي طرحواره

 مواد مخدر تحت درمان با متادون
 0091 آزاد كردستان شيدا مرادی

000 
بررسي نگرش و آگاهي سربازان وظيفه درباره سوء مصرف و عوارض اجتماعي و رواني 

 مواد مخدر صنعتي در فرماندهي انتظامي شهرستان كرمان
 0091 آزاد كرمان عليرضا نخعي

000 
بررسي و مقايسه هوش هيجاني، مهارت های اجتماعي و عزت نفس در دو گروه 

 معتادان جوان و افراد سالم
 0091 آزاد كرمان اميد عبداله زاده

001 
عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد به مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن در استان كرمانشاه 

 (0090تا  0000)
 0091 آزاد كرمانشاه محمد سليماني

000 
گيری مذهبي، خود پنداره و خودكارآمدی در پيش بيني گرايش به اعتياد با  نقش جهت

 ميانجيگری سرسختي روانشناختي در دانشجويان پسر دانشگاه رازی كرمانشاه
 0091 دولتي كرمانشاه فاطمه جليليان

003 
جنسي در معتادان شهر رابطه ی سبك های دلبستگي و ناگويي هيجاني با رضايت 

 كرمانشاه با ميانجي گری خودكارآمدی جنسي
 0091 دولتي كرمانشاه راحله سياه كمری

001 

نقش جو عاطفي ادراك شيوه فرزند پروری الگوهای ارتباطي خانواده و حمايت اجتماعي 
ادراك شده در پيش بيني سوء مصرف مواد روانگردان در دانشجويان پسر دانشگاه رازی 

 كرمانشاه

زهرالسادات 
 محسني

 0091 دولتي كرمانشاه

000 
مقايسه اثربخشي روش تحريك مغز از روی جمجمه با استفاده از جريان مستقيم 

(TDCSو روش ماتريکس در كاهش ولع مصرف مت آمفتامين ) 
 0091 دولتي كرمانشاه معصومه همتي

009 
افزايش يا كاهش جرائم ارتکابي بررسي نقش قانون جديد مبارزه بامواد مخدر در جهت 

 مواد مخدر
 0091 آزاد كرمانشاه علي عسکر خوراني
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

033 
های شخصيتي و عزت نفس جنسي با صميميت زوجين معتاد بررسي رابطه بين ويژگي

 شهر ياسوج
 آزاد خردمند

كهکيلويه و بوير 
 احمد

 0091 آزاد

 عصمت عبداله زاده معتادانآموزش مهارتهای تصميم گيری بر مقابله بر استرس در  030
كهکيلويه و بوير 

 احمد
 0091 آزاد

030 
بررسي نقش اعتياد در كاهش سرمايه اجتماعي )مطالعه موردی مناطق حاشين نشين 

 شهر خرم آباد(
 0091 آزاد لرستان مهدی رحمتي

030 
ساكنين ای بر جلوگيری از اعتياد به انواع مواد مخدر در بين  بررسي تاثير آموزش رسانه

 شهر يزد

ابوالقاسم صالحي 
 زاده

 0091 آزاد يزد

031 
اثربخشي درمان مبتني بر تئوری انتخاب بر تاب آوری همسران معتادين مراجعه كننده 

 به مراكز اعتياد شهر يزد
 0091 آزاد يزد علي محمد جوكار

030 
معتاد مراجعه اثربخشي درمان مبتني بر تئوری انتخاب بر بهزيستي روانشناختي افراد 

 كننده به مراكز ترك اعتياد شهر يزد

حميد رضا پيمان 
 فر

 0091 آزاد يزد

033 
علل اعتياد به مواد مخدر صنعتي در شهر زنجان از منظر جرم شناسي با تأكيد بر رويکرد 

 پيشگيرانه
 0090 دولتي كردستان رضا احدی

031 
ناسازگار اوليه ، سرمايه روانشناختي ی علي استعداد اعتياد از طريق طرحواره های  رابطه

 و نياز های اساسي روانشناختي با ميانجي گری الگوهای ارتباطي خانواده
 0090 دولتي كرمانشاه مهرداد جمعي

 0090 آزاد مازندران جليل مهدوی بررسي جامعه شناختي موانع مشاركت اجتماعي در حوزه مواد مخدر 030

039 
هيجان در نوجوانان دارای سوء مصرف مواد و نوجوانان  مقايسه رشد اخالقي و تنظيم

 عادی شهر اروميه
 0090 آزاد آذربايجان غربي الپر جلدياني

 0090 آزاد ايالم آزاده حاتمي زاد مقايسه هوش شناختي و منبع كنترل در مردان معتاد و غير معتاد شهر ايالم 013

010 
و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر  مقايسه اثربخشي دو روش درماني متادون درماني

 سالمت روان معتادان تحت درمان  در شهرستان فريدن
 0090 آزاد مركزی رضا يسلياني

010 
مقايسه راهبردهای تنظيم شناختي هيجان و خود كنترلي در معتادان مبتال به ويروس 

HIVساير معتادان غير مبتال و افراد عادی شهر سنندج ، 
 0090 آزاد كردستان حميد منوچهری

010 
اثربخشي درمان مبتني بر كيفيت زندگي بر تاب آوری و خود كارآمدی مراجعين مرد  

 سوء مصرف كننده مواد مخدر شهرستان شاهين شهر
 0090 آزاد اصفهان ليال اميدی

011 
مقايسه درمان های دارو محور با كمپ های پرهيز مدار در ميزان وسوسه معتادان 

 فريدنشهرستان 
 0090 آزاد اصفهان اكبر خانجاني

 0090 آزاد ايالم زيبا مير حسيني اثربخشي آموزش تنظيم شناختي بر پيشگيری از عود و كيفيت زندگي افراد معتاد 010

013 
مقايسه سازگاری اجتماعي خود نظم دهي و باورهای ديني در بين زنان معتاد و عادی 

 شهر اروميه
 0090 آزاد غربيآذربايجان  ليال ذكايي

011 
های ناسازگار اوليه و ويژگي های شخصيتي و سبك های زندگي افراد  مقايسه طرحواره

 معتاد و عادی شهرستان بجنورد
 0090 آزاد خراسان شمالي صديقه محمدی
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

010 
بررسي تاثير تامين اجتماعي بر ميزان گرايش به جرايم مواد مخدر مطالعه موردی )زندان 

 بروجرد(
 0090 آزاد تهران فتاحيمحمد 

019 
بررسي جرم  پولشويي ناشي از جرائم مواد مخدر و روانگردان به عنوان جرم سازمان 

 يافته
 0090 آزاد كرمانشاه كيوان تحمل آوری

 سازوكارهای پليسي در مبارزه و پيشگيری از قاچاق مواد مخدر 003
علي صمدی 

 انذرقي
 0090 آزاد اردبيل

000 
استعداد و وابستگي به موادمخدر )اعتياد( بر اساس هوش هيجاني و مکانيزم پيش بيني 

 های دفاعي در زنان شهر تهران
 0090 آزاد تهران منصوره بابالو

000 
عروقي و تركيب بدن مردان مبتال به پر فشار  –اثر تمرين هوازی بر متغيرهای قلبي 

 خوني پس از ترك مواد افيوني
 0090 دولتي گيالن وحيد يبلويي

000 
ميزان شيوع بيماری های همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، كاهش 

 آسيب و حمايت های اجتماعي
 0090 آزاد مركزی فرزانه رضايي

001 
بر نگرش معتادين نسبت به رفتارهای پرخطر و ميل به مصرف  DICتاثير برنامه های 

 در استان مازندران
 0090 آزاد مازندران علي وطن دوست

000 
مدل بندی رياضي مسئله شيوع شناسي مصرف مواد مخدر به صورت يك معادله 

 ديفرانسيل و حل آن-انتگرال
 0090 دولتي تهران سيد حميد حسيني

003 
ها در شهرستان شهر  گردان تاثير اعدام در بازدارندگي ارتکاب جرايم مواد مخدر و روان

 كرد
 مرتضي آذريان

چهارمحال و 
 بختياری

 0090 آزاد

 0090 آزاد اصفهان زهرا خانجاني راهبردهای حقوقي در پيشگيری از مصرف مواد مخدر 001

 آرش ساالری بررسي تحليلي مباني كيفر اعدام در جرايم مواد مخدر 000
كهکيلويه و بوير 

 احمد
 0090 آزاد

009 
زندگي تفکر انتقادی، حل مساله و پيش بيني گرايش به اعتياد براساس مهارت های 

 ساله شهر كرمانشاه 03الي  03تصميم گيری در جوانان 
 0090 آزاد كردستان پوريا حسيني

093 
نقش بي اشتياقي اخالقي، حساسيت به پاداش، خود نهان سازی، در پيش بيني انگيزشي 

 و پيامدهای درمان افراد وابسته به مواد
 0090 دولتي اردبيل شيرين احمدی

090 
پيش بيني گرايش به مصرف مواد بر اساس سيستم فعال سا ز و بازدارنده رفتاری، 

 انعطاف پذيری شناختي و تحمل آشفتگي در دانش آموزان
 0090 دولتي اردبيل شيالن احمدی

090 
بررسي اثربخشي برنامه تغيير زندگي در تحول مثبت جواني بركاهش رفتار پرخطر و 

 هويت يابي در نوجوانان دبيرستانيگرايش به مواد و 
 0090 دولتي تهران سارا سپهومد

090 
ارائه مدل سالمت اجتماعي و معنوی در كودكان و نوجوانان : رويکرد مباني پيشگيری از 

 اعتياد

فاطم السادات 
 هاشمي

 0090 دولتي تهران

091 
اخبار و رويدادهای بررسي مقايسه ايي نقش دو روزنامه جام جم و آفتاب يزد در انعکاس 

 0090مهم مبارزه با مواد مخدر در شش ماهه اول سال 
 0090 آزاد تهران احمد ربيع زاده



 61 دفتر تحقیقات و آموزش

 

 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

090 
اثر بخشي آموزش مهارت های زندگي بر افزايش تاب آوری و جرات ورزی دانش 

 آموزان با آمادگي به اعتياد
 0090 آزاد اردبيل مينا فياضي

 0090 آزاد تهران سعيد نوروزی مخدرتعدد و تکرار در جرايم مواد  093

 0090 دولتي تهران احمد كاظمي بررسي عوامل موثردر مقابله با قاچاق خرده فروشي مواد مخدر در شهر تهران 091

090 
بررسي رابطه محيط خانواده و نگرش و استعداد نسبت به اعتياد در دانش آموزان 

 متوسطه
 0090 آزاد سمنان سميرا مير حاج

099 

اثربخشي خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بودن بر تنظيم هيجاني و كاهش دوز 
مصرف متادون معتادان تحت درمان مراكز درمان سؤمصرف مواد مخدر شهرستان 

 سنندج

 0090 آزاد كردستان فرخ صالحيان

 0090 دولتي خراسان رضوی ابراهيم قربان زاده موانع و مشکالت مديريتي فرماندهان در مبارزه بامواد مخدر 133

130 
بررسي رضايتمندی از مسير پيشرفت شغلي كارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارائه 

 راه كارهايي جهت بهبود
 0090 آزاد تهران مهرانوش لشگری

 0090 آزاد بوشهر ابراهيم شريف نژاد بررسي نقش سازمانهای مردم نهاد در كاهش مصرف مواد مخدر در شهرستان دشتي 130

130 
بررسي تطبيقي اختالالت رواني در دو گروه معتادان تحت درمان با متادون و معتادان 

 بدون درمان در زندان اروميه
 0090 آزاد آذربايجان غربي سجاد جوكار كهريز

131 
اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر انعطاف پذيری روانشناختي و نشخوار فکری 

 معتادان تحت درمان متادوندر 

ميالد جهانگيری 
 بطالقي

 0090 دولتي كرمانشاه

130 
اثربخشي درمان مبتني بر روش ماتريکس بر افکار وسوسه انگيز و تنظيم هيجاني افراد 

 وابسته به شيشه

علي اسکندری 
 ملکي

 0090 آزاد آذربايجان غربي

 بازتواني پسران معتاد كرمانتأثير آموزش ابراز وجود بر ارتقاء اميد و  133
مسعود ميرزايي 

 محمد آبادی
 0090 آزاد كرمان

131 
بررسي جامعه شناختي راه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پيامدهای آن در استان 

 0090كرمان در سه ماهه اول سال 
 0090 آزاد كرمان حامد مفيدی

130 
نمايشگری در پيشگيری از عود و اثربخشي درمان چند وجهي الزاروس از طريق روان 

 بهبود كيفيت زندگي معتادان تحت درمان
 0090 دولتي تهران ليال هاشمي

 0090 دولتي تهران آژين عباس پور بررسي جامعه شناختي پديده توليد و قاچاق مواد مخدر صنعتي در شهرستان سردشت 139

103 
مصرف مواد  اجتناب از سوءبررسي ميزان تاثير مداخله آموزش نظريه محور به قصد 

 0091مخدر در نوجوان مناطق روستايي شهرستان اروميه در سال 
 0090 دولتي آذربايجان غربي رقيه امين دوست

100 
بررسي روابط ساختاری سيستم های مغزی، رفتاری، عاطفه منفي، افسردگي و مشکالت 

 مخدرتنظيم هيجاني با ولع مصرف به مواد در مصرف كنندگان مواد 
 0090 دولتي آذربايجان غربي نوراله خليل زاده

100 
آئين نامه پيشگيری از اعتياد، درمان معتادان موادمخدر و  0عملي ماده  –مطالعه نظری 

 0011حمايت از افراد در مرعض خطر اعتياد مصوب 

مصطفي اشتری 
 ماهيني

 0090 دولتي قم

 0090 آزاد لرستان فاطمه كالنتری به جرايم مواد مخدر در لرستان اعمال عفو خصوصي و آثار آن در مورد محکومان 100
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

101 
مقايسه اثر بخشي درمان های مبتني بر الگوی لوينسون و ماتريس در بهزيستي 

 روانشناختي افراد وابسته به مواد محرك
 0090 آزاد كرمانشاه سميرا ميرزايي

100 
سالمت اجتماعي در معتادان بهبود بررسي ارتباط حمايت های اجتماعي ادراك شده و 

 يافته
 0090 آزاد تهران صمد محمدی

103 
ارائه مدلي جديد جهت تعيين اثر بازاريابي اجتماعي در پيشگيری از مصرف مواد مخدر 

 صنعتي
 0090 دولتي تهران ابراهيم مهران فر

101 

های دلبستگي و های شخصيتي، راهبردهای شناختي تنظيم هيجان، سبكويژگي
های عود مصرف و تکانشگری در بينرفتاری به عنوان پيش -های مغزی سيستم

 مبتاليان به سوء مصرف مواد مخدر

 0090 آزاد بوشهر ماجد يزداني

 0090 دولتي كرمان فهيمه قره چاهي فرزندی –بررسي نگرش نسبت به اعتياد بر اساس نظارت والديني و ورابطه والدين  100

109 
( بر كاهش تحريك های شناختي در معتادين در CBTشناختي رفتاری )تاثير درمان 

 حال بهبود مراكز اقامتي شهرستان
 0090 آزاد خراسان شمالي افسانه كوهستاني

 0090 آزاد كردستان آزاده بهرامي آسيب شناسي قوانين مرتبط با مواد مخدر در نظام حقوقي ايران 103

 0090 آزاد كردستان نرمين نقشبندی جرم و ارائه راهکراهای پيشگيرانهتاثير اعتياد بر نرخ ارتکاب  100

 رابطه بين استرس و سبك های تفکر در گرايش مردان به ا عتياد 100
سيروس حسين 

 زاده
 0090 آزاد بوشهر

 0090 دولتي تهران زينب خرسندی بررسي رابطه حمايت اجتماعي و سالمت روان در زنان معتاد 100

101 
تغيير الگوی سوء مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي و عوامل اجتماعي موثر بر ميزان 

 آن در شهر بجنورد
 0090 آزاد خراسان شمالي محمد خجسته

100 
مقايسه باورهای مذهبي ، كيفيت زندگي و تاب آوری در افراد معتاد تحت درمان با 

 متادون و افراد عادی شهر ايالم
 0090 آزاد ايالم شهال رضايي 

103 
اثربخشي درمان شناختي ذهن آگاهي بر افسردگي و كيفيت زندگي معتادان تحت درمان 

 با متادون شهر ايالم
 0090 آزاد ايالم الهام عليزاده

 0090 آزاد مركزی علي رسولي نقش خانواده در گرايش جوانان به سوء استعمال مواد مخدر در شهرستان محالت 101

100 

تمركز افراد دارای سابقه مصرف ماده مت آمفتامين با افراد طبيعي با مقايسه ميزان 
دستگاه نروفيد بك از طريق سنجش امواج مغزی در معتادان در حال بهبود مراجعه 

 كننده به بيمارستان طالقاني ايالم

 0090 آزاد ايالم مرواريد ساكي

109 
) تحريك الکتريکي مستقيم از طريق جمجمه ( بر كاهش ولع مصرف  TDCSتأثير 

 «متادون در بيماران دريافت كننده آن از بيمارستان طالقاني ايالم 
 0090 آزاد ايالم فرزانه كاكي

103 
ها توسط دانشجويان و راهکارهای  بررسي علل استعمال مواد مخدر و روان گردان

 های دانشگاه بوعلي سينای همدان( خوابگاهپيشگيری از آن )مطالعه موردی در 
 0090 دولتي همدان نسترن راد مهر

100 
بررسي عوامل موثر در ترك اعتياد جوانان معتاد كمپ ترك اعتياد يافت آباد تهران در 

 91سال 

سيد حسين قربان 
 زاده

 0090   تهران
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

100 
تحريك الکتريکي مستقيم بر كاهش ولع مصرف شيشه در معتادان در   TDCSتأثير 

 «حال بهبود مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني ايالم 
 0090 آزاد ايالم طيبه نجفي كوليوند

 0090 آزاد كرمان ساناز پور عبداللهي تاثير مداخله  معنوی به شيوه گروهي بر كاهش  آسيب رواني معتادان شهر كرمان 100

101 
اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر تحمل پريشاني و حساسيت 

 اضطرابي زنان وابسته به مواد مخدر
 0090 دولتي تهران آزاده فروزانفر

100 
 0بررسي عوامل فرهنگي موثر بر گرايش زنان به مواد مخدر )مورد مطالعه زنان مناطق 

 تهران( 00و 
 0090 آزاد تهران عباس جواد نژاد

 0090 آزاد ايالم فاطه عزيز پناه مقايسه تاب آوری، احساس تنهايي و پرخاشگری در افراد معتاد و عادی شهر ايالم 103

 0090 آزاد مركزی نسرين قلياب تاب بررسي زمينه های فرهنگي در پيشگيری از عتياد در سطح پيش دبستاني 101

100 
زندگي و شادكامي همسران مردان معتاد با همسران  مقايسه سالمت رواني رضايت از

 مردان عادی
 0090 آزاد زنجان پريسا گلبازی

109 
مقايسه خودكارآمدی سازگاری زناشويي و طرحواره جنسي زندانيان معتاد تحت درمان با 

 متادون با زندانيان عادی در زندان مركزی اروميه
 0090 آزاد آذربايجان غربي سليمان بشير داغ

113 
های شخصيتي، خود كنترلي با تنيدگي در افراد وابسته به مواد  مقايسه و رابطه ويژگي

 مخدر صنعتي و سنتي دارای بازگشت
 بتول زاد مهر

سيستان و 
 بلوجستان

 0090 دولتي

 0090 آزاد تهران محمود طحانان مقايسه سياستهای مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسالمي با اتحاديه اروپا 110

 0090 دولتي تهران ضحي حاجيها تجربه زيسته ی زنان معتاد در شهر تهران، دستيابي به يك الگوی تبييني 110

110 
مطالعه موردی استان "بررسي روشهای موثر بر فرآيند پيشگيری از اعتياد زنان 

 آذربايجان غربي
 0090 دولتي آذربايجان غربي بهنام حسين زاده

111 

جنسي زناشويي، تاب آوری و كيفيت خواب معتادين تحت درمان با مقايسه رضايت 
داروهای متادون، بوپرونورفين و اپيوم در مراكز درمان وابستگي به مواد افيوني با 

 0091داروهای اگونيست استان گلستان در سال 

 0090 آزاد گلستان اربعين ولي خاني

110 
از اعتياد، مقايسه زنان عادی و نقش سالمت معنوی و حمايت اجتماعي در پيشگيری 

 معتاد شهر زاهدان
 الهه مير شکار

سيستان و 
 بلوجستان

 0090 آزاد

113 
بررسي روش ها و رابطه ميان افزايش ميزان اعتماد اجتماعي با صيانت اجتماعي معتادان 

 0091-90بهبود يافته شهر كرمان 
 0090 آزاد كرمان سميه معاذ الهي

111 
هيپنوتيزم درماني بر پيشگيری از عود ، كاهش تکانشگری و ولع در بررسي اثربخشي 

 افراد ترك كننده مواد محرك
 0090 آزاد اردبيل بهنام بهشتي

110 
تاثير آموزش مهارتهای زندگي بر عزت نفس و سازگار اجتماعي دانش آموزان در معرض 

 متوسطه شهرستان ايجرود  ی خطر دوره
 0090 آزاد زنجان سيد افضل خليلي

119 
بررسي روابط ارزشهای ديني و مذهبي و گرايشهای جوانان به اعتياد )مورد مطالعه 

 شهر تهران( 00و  0جوانان مناطق 
 0090 آزاد تهران مهدی ولي زاده
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

103 
نقش ابعاد هوش معنوی ، خردمندی و خودفراروی در پيش بيني ميزان گرايش به 

 مصرف مواد مخدر

صبا حامدی 
 كالهي

 0090 دولتي آذربايجان شرقي

 0090 دولتي تهران ناصر حشمتي تبيين جرم اعتياد در پرتو نظريه خرده فرهنگ ها 100

 0090 آزاد يزد فاطمه همتي 0090-0000فراتحليل پژوهش های مرتبط با علل اعتياد از سال  100

100 

كاركردهای زيستي، طراحي و توليد مجله الکترونيکي با محتوای تاثير مواد مخدر بر 
رواني و اجتماعي و اثربخشي آن بر نگرش به مواد مخدر دانش آموزان مقطع دبيرستان 

 شهر يزد

 0090 آزاد يزد محسن شادكام

101 

ارزيابي تاثيرآموزش مهارتهای زندگي )اجتماعي( با توجه به الگوها وفرايندهای اجرائي 
مخدر در بين دانش آموزان دختر وپسر در ايجاد نگرش منفي نسبت به سوء مصرف مواد 

 90-91تبريز در سال تحصيلي  0دوره متوسطه ناحيه 

 0090 آزاد آذربايجان شرقي اصغر شفاهيه هيق

100 
بررسي اثربخشي آموزش و توانمندی شناختي، رفتاری بر سازگاری اجتماعي معتادان 

 شهر بجنورد
 0090 آزاد خراسان شمالي كلثوم عزيزی

103 
جايگاه برنامه ريزی شهری در كنترل ناهنجاری ها و آسيب های اجتماعي با نقش و 

 تاكيد بر اعتياد مطالعه موردی محله شميران نو
 0090 آزاد قزوين مريم قرباني نامني

 0090 دولتي تهران الياس ضياءآبادی ارائه الگوی مديريت جهادی در پليس مبارزه با مواد مخدر فاتب 101

100 
جامعه شناختي عوامل مؤثر بر گرايش به مواد مخدر در خانواده های شهرستان بررسي 

 90نرماشير  و ارائه راهکارهای اثربخش در جهت اصالح گرايش های مذكور در سال 
 0090 آزاد كرمان محمد علوی فر

109 
مقايسه صميميت در خانواده، كنترل عواطف و تحمل ناكامي و مهارت حل مشکل در 

 زنداني با پيشينه روابط فرا زناشويي و سوء مصرف مواد در زنداني اروميهزنان 
 0090 آزاد آذربايجان غربي سميرا طالبي

133 
رابطه ابعاد پنچ گانه شخصيت، سبك دلبستگي و سازگاری با آمادگي به اعتياد در دانش 

 آموزان
 0090 آزاد اردبيل عزيز محمدی

 آمنه براهويي موثر بر گرايش به مواد مخدر در بين زنان در شهر زاهدانبررسي جامعه شناختي عوامل  130
سيستان و 
 بلوجستان

 0090 آزاد

130 
اثر بخشي درمان فراشناختي بر بهزيستي روان شناختي و تنظيم هيجان در معتادان در 

 حال ترك

رامين آذر نصير 
 آبادی

 0090 آزاد اردبيل

130 
يافتگي و خلق و خو با آمادگي به اعتياد در دانشجويان رابطه هيجان خواهي، تمايز 

 دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي شهر زنجان
 0090 آزاد زنجان فرزانه شريفي فر

131 
بررسي تاثير اصالح مواد قانوني در تغيير شيوه های توزيع مواد مخدر صنعتي )مشهد 

90) 

محمد امين 
 اسماعيل زاده

 0090 دولتي خراسان رضوی

130 
ارزيابي باورهای غير منطقي و ارتباط آن با پاسخ به استرس و دشواری های تنظيم 

 هيجاني در افراد وابسته به مواد
 الهه اسالم خواه

سيستان و 
 بلوجستان

 0090 آزاد

133 
مقايسه ارزيابي شناختي ، قضاوت اجتماعي و بهزيستي هيجاني در بين افراد مصرف 

 عادی كننده متادون ، آمفتامين و
 0090 آزاد اردبيل بهنام اماني
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نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

131 
 03تا  00بررسي عوامل روانشناسي اجتماعي موثر بر اعتياد به مواد مخدر در بين مردان 

 ساله شهرستان بوشهر
 0090 آزاد بوشهر ياسر معتمدی

130 
بررسي نقش عملکرد نهادهای ديني و فرهنگي در پيشگيری از گرايش نوجوانان  و 

 اردبيلجوانان  شهر 
 0090 آزاد اردبيل محمد هاشميان

139 
كننده با كيفيت زندگي زنان معتاد مراكز ترك اعتياد  رابطه عوامل خطرساز و محافظت

 شهر همدان
 0090 آزاد همدان فرزانه ايزدی

 0090 دولتي اصفهان امين مسائلي تحليل كيفر شناختي مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر 113

110 
اثربخشي روش درمان دواره قدم بر كيفيت زندگي و احساس خودكارآمدی اعضاء  

 انجمن معتادان گمنام
 0090 آزاد تهران عرفان خرائي

110 
بررسي رابطه و مقايسه نگرش نسبت به مواد مخدر و سبك های ادارك شده فرزند 

 شهر گرگان پروری در بين دانشجويان علوم انساني و فني مهندسي دانشگاه آزاد
 0090 آزاد گلستان راضيه فتحي

110 
بررسي رابطه و مقايسه عوامل زمينه ای با گرايش به مواد مخدر در معتادان مجرد و 

 متاهل شهر گرگان
 0090 آزاد گلستان حسين رضايي

111 
نقش زندان درمداخالت درمان، كاهش آسيب وحمايت های اجتماعي سوء مصرف مواد 

 چگونگي ارتقاء آنمخدر در ايران و 

محمد جواد 
 سليماني باغشاه

 0090 آزاد كرمان

 رابطه تجربه آزارديدگي در دوران كودكي و امنيت رواني با اعتياد پذيری 110
بهناز حسين زاده 

 خانميری
 0093 دولتي آذربايجان شرقي

113 
باهنر تحليل جرم شناختي عوامل گرايش به مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه شهيد 

 كرمان از منظر رويکردهای بازدارندگي و كنترل اجتماعي
 0093 دولتي كرمان محمد كاظمي پور

111 
)معتادان گمنام( بر ترك اعتياد  NAبررسي جامعه شناختي تاثيرات عضويت در انجمن 

 در بين زنان معتاد شهر زنجان
 0093 آزاد زنجان فاطمه رضايي

110 
مقابله ای و مديريت خود، بر احساس خود كار آمدی و اميد به تاثير آموزش مهارت های 

 زندگي در زنان مبتال به اختالل مصرف مواد در تبريز
 0093 آزاد آذربايجان شرقي زهرا پورقلي

 0093 آزاد كرمانشاه سميه جهانگيری اثربخشي واقعيت درماني بر كاهش مصرف متادون در معتادين مراكز هرسين 119

103 
باورهای فراشناختي، تاب آوری و سبك زندگي با گرايش به مواد مخدر معتادين رابطه 

 شهر اروميه
 0093 آزاد آذربايجان غربي كيومرث صفری

100 
ورزشي در پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر زنان  –نقش برنامه های فرهنگي 

 شهرستان اروميه از ديدگاه كارشناسان دستگاههای مبارزه
 0093 دولتي آذربايجان غربي هومن يکاني

 0093 آزاد آذربايجان غربي رضا توانا راد تجديد نظر خواهي آراء مواد مخدر در حقوق كيفری ايران و فرانسه 100

100 
مقايسه عزت نفس، سالمت روان و كيفيت زندگي در افراد معتاد و عادی شهر ايالم در 

 0091سال 
 0093 آزاد ايالم ميترا صيدی

 0093 دولتي تهران ادريس قاسمي اثربخشي رويکرد اميد درماني بر عملکرد خانواده: همسران معتادين 101
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

100 
چگونگي شروع مصرف مواد مخدر و روانگردانها توسط دانشجويان دانشگاهها و ارائه 

 راهکارهايي در خصوص مقابله با آن
 فرشاد نورايي

سيستان و 
 بلوجستان

 0093 آزاد

 0093 آزاد تهران فهيمه ميرزا خاني عوامل موثر بر شکل گيری اعتياد زنانشناسايي  103

101 
تحليل رويه قضايي دادگاه ها و دادسراهای اطفان و نوجوانان تهران در جرايم مواد 

 مخدر
 0093 آزاد تهران شيوا كشاورزی

100 

مستر  مك مقايسه اثربخشي زوج درماني يکپارچه هيجان مدار و زوج درماني مسأله مدار
در كاهش تعارض، دلزدگي زناشويي و افزايش كيفيت زندگي زوجين در فرايند ترك 

 اعتياد

 0093 آزاد كردستان هادی نقدی

 0093 دولتي خراسان رضوی احمد وطن دوست نقش عوارض ژئومرفولوژيکي كوههای شرق كشور و نحوه ورود مواد مخدر از طريق آن 109

193 
سال  00تا  03اضطراب و افسردگي در جوانان معتاد، بين سنين بررسي ميزان شيوع 

 تحت درمان با متادون و درمان سرپايي و بستری در مراكز دولتي شهر اروميه
 0093 آزاد آذربايجان غربي فرهاد ابراهيمي

190 
ارتباط كاركرد خانواده،دشواری در تنظيم هيجان و ارضای نيازهای بنيادين روانشناختي با 

 اعتيادپذيری

معصومه اسماعيلي 
 شهنا

 0093 دولتي آذربايجان شرقي

190 
مقايسه افسردگي و عود مجدد اعتياد در زنان معتاد تحت درمان متادون درماني، معتا 

 در استان اصفهان 33دان گمنام و كنگره 
 0093 آزاد اصفهان مهناز ميرزايي

 شهر اصفهانبررسي تاثير مواد مخدر، شيشه بر جرائم در  190
نبي اله سليماني 

 پور
 0093 آزاد اصفهان

191 
رابطه طرحواره های ناسازگار اوليه  با اختالالت جنسي در مردان معتاد و مقايسه آن با 

 افراد عادی
 0093 آزاد زنجان سهيال قمبری

190 

رابطه  وقايع استرس  زای زندگي  ) اختالفات  زناشويي،  استرس های شغلي  و 
رواني(  با آمادگي  ابتال  به مواد مخدر  سنتي  و روانگردان  و اميد به  زندگي    فشارهای

 های شاغل  اصفهان  در زوج

 0093 آزاد اصفهان مجتبي عمادی

193 
اثر هشت هفته تمرين تركيبي توام با مصرف مکمل دارچين به ميزان هماتولوژيك زنان 

 شهر زاهدان
 مهسا مرادی

سيستان و 
 بلوچستان

 0093 دولتي

191 

های رفتاری و تعارضات بين والدين با ناسازگاری-های مغزیالگويابي رابطه ميان نظام
های پاسخ رفتاری و گرايش به مصرف مواد( با ميانجي-نوجوانان )مشکالت هيجاني

 رفتاری-هيجاني-شناختي

 0093 دولتي تهران فاطمه كالنتری

190 
ذهن آگاهي بر مشکالت جنسي زنان معتاد در حال اثربخشي شناخت درماني مبتني بر 

 ترك

مهين نوروزی 
 دشتکي

 0093 دولتي تهران

 0093 دولتي همدان اميد دالوری 90-09ميزان نقش قوميت ها در قاچاق مواد مخدر استان همدان در سال های  199

 0093 آزاد اصفهان ندا شاه سياه رابطه اعتياد با جرائم جنسي در زنان 033

030 
تجارب مددجويان زن معتاد از ارتکاب جرم و زمينه های فرهنگي آن در زندان زنان 

 اصفهان

مريم احمدی قلعه 
 بابايي

 0093 آزاد اصفهان

 0093 آزاد اردبيل هادی ابراهيم زاده بررسي سيمای جنايي مجرمين مواد مخدر در ارودگاه آراللوء استان اردبيل 030
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 های ناكارآمد اوليه بين پيوند والديني و استعداد اعتيادطرحوارهمطالعه نقش ميانجي  030
مجيد كريمي 

 ارقيني
 0093 دولتي همدان

031 
بررسي تاثير ذهن آگاهي بر خودكارآمدی پرهيز از مواد  و چگونگي بکارگيری 

 راهبردهای تنظيم شناختي هيجان معتادين
 0093 آزاد اصفهان پريسا كرمي

 0093 دولتي تهران عليرضا قرنفلي پيشگيری از اعتياد كودكان والد معتاد در شهر تهرانبررسي شيوه های  030

033 
بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش در بهبود انگيزه ترك ، تمايل برای 

 برقراری ارتباط و نگرش به اعتياد افراد معتاد
 0093 آزاد اردبيل مينا قره زاده

031 
ای پيامدهای خانوادگي اعتياد به مواد مخدر در بين زنان و مردان معتاد مطالعه مقايسه 

 91در شهر اراك در سال 
 0093 آزاد مركزی سميه بصيرت

030 
مصرف  آوری و تغيير نگرش نسبت به سوء های ارتباطي بر تاب اثربخشي آموزش مهارت

 تبريز 1آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحيه  موادمخدر در بين دانش
 0093 آزاد آذربايجان شرقي زيبا نجمي حداديان

 0093 آزاد سمنان مهدی شاهب مقايسه كيفيت زندگي در معتادين تحت درمانهای مختلف اعتياد 039

003 
تاثير مجازات اعدام در بازدارندگي ارتکاب جرايم مواد مخدر و روانگردانها در استان 

 كهکيلويه و بويراحمد

مجتبي سيادت 
 نسب

كهکيلويه و بوير 
 احمد

 0093 آزاد

000 

بر پيشگيری از بازگشت مجدد  بررسي تاثير سرمايه های روانشناختي )اميد، تاب آوری(
اعتيادف تحمل پريشاني و مشکالت بين فردی معتادان بهبود يافته مراكز درمان و 

 بازتواني شهر اصفهان

ام البنين عصمت 
 پناه

 0093 آزاد اصفهان

000 
سياست جنائي مصرف كنندگان انواع مواد مخدروقرص های روانگردان در بررسي 

 كشورهای ايران وهلند
 0093 آزاد اصفهان الهام زنجانيه

000 
بررسي رابطه  بهداشت رواني با سالمت اجتماعي و رضايت زناشويي مردان معتاد كمپ 

 های شهر دهدشت
 آسيه كشاورز

كهکيلويه و بوير 
 احمد

 0093 آزاد

001 
بررسي ميل تركيبي آلکالوئيدهای اصلي ترياك به گيرنده های اپيوئيدی با هدف ارائه 

 روش های نوين ترك اعتياد
 0093 آزاد خراسان رضوی علي خاكشور

000 
اثر بخشي آموزش مهارت های زندگي بر تمايز يافتگي ، نگرش و خطرپذيری نوجوانان 

 نسبت به مواد مخدر

تقي رحيمي زرج 
 آباد

 0093 دولتي اردبيل

003 
اثر بخشي خانواده درماني ساختاری بر انگيزش درمان ، پيشگيری از عود و عملکرد 

 خانواده در خانواده های افراد مبتال به سوء مصرف مواد

سجاد رئيس قره 
 درويشلو

 0093 دولتي اردبيل

001 
مصرف در اثربخشي تحريك الکتريکي با جريان مستقيم بر تنظيم هيجان و كاهش ولع 

 افراد وابسته به شيشه
 0093 آزاد كردستان مختار كريمي

 0093 دولتي خراسان رضوی سعيد ذوقي تحليل اقتصادی جزای نقدی 000

009 
مطالعه اثر بخشي مداخله ی مهارت سازی گروهي رفتارهای جنسي ايمن در مردان با 

 اختالالت سوءمصرف مواد در تهران .يك مطالعه تركيبي
 0093 دولتي تهران لطيفيآرمان 

 0093 آزاد كرمان رضا اكبرزاده رابطه بين بي تفاوتي اجتماعي و بي تفاوتي نسبت به اعتياد؛ مطالعه موردی شهر كرمان  003
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 93سال 

000 
اثر هشت هفته تمرين تركيبي توام با مصرف متادون بر شاخص های التهابي و آنزيم 

 های كبدی زنان معتاد
 مطهره برسالني

سيستان و 
 بلوچستان

 0093 دولتي

000 
رفتاری ، كاركردهای اجرايي و تاب آوری در زنان -مقايسه فعاليت سيستم های مغزی

 وابسته به مواد و عادی

الهام كاظمي 
 مهياری

 0093 آزاد اصفهان

 محسن مصلحي بررسي فقهي و حقوقي مجازات اعدام با تاكيد بر جرايم مواد مخدر و روانگردانها 000
كهکيلويه و بوير 

 احمد
 0093 آزاد

001 
ارزيابي رويکردها و برنامه های سازمان ملل متحد نسبت به مواد مخدر و تاثير آن بر 

 تاكنون 0903جمهوری اسالمي ايران از سال 
 0093 دولتي تهران علي قاسمي فرد

000 
با نقش واسطه مدل ساختاری روابط عوامل رواني ا جتماعي در آمادگي اعتياد نوجوانان 

 ای هم وابستگي
 0093 آزاد تهران فريبا پازاني

003 
علل تاثيرگذار رواني و اجتماعي برافزايش ميزان اعتياد به مواد مخدر صنعتي )شيشه ، 

 كراك و اكستاسي( در بين نوجوانان شهرستان گرگان و راهکارهای پيشگيری از آن
 0093 آزاد گلستان سعيده بي باك

001 

حقوقي  قاچاق ومصرف موادمخدر وروانگردان با  –رابطه ميزان آگاهي از احکام فقهي 
ساله ناحيه  01ميزان گرايش به استفاده از مواد مذكور)مطالعه موردی:دانش آموزان دختر 

 زاهدان 0

 مرضيه عسگری
سيستان و 
 بلوچستان

 0093 آزاد

 0093 آزاد مركزی امير كريمي كاركنان ستاد مبارزه با مواد مخدربررسي تأثير ساختار سازماني بر تعهد و عملکرد  000

 0093 آزاد خراسان شمالي ويدا درتومي بررسي رابطه استرس و طرد اجتماعي با كيفيت زندگي معتادان شهر بجنورد 009

003 
بررسي مسلوب االراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر يا روانگردان با توجه به 

 قانون مجازات اسالمي 001ماده 
 0093 آزاد گيالن سيد قاسم جاللي

000 
تاثير تقالی مذهبي و استرس ادراك شده بر نگرش به مواد در معتادان مردتحت درمان 

 متادون شهر زنجان
 0093 آزاد زنجان محمد رضا شجاعي

000 
مخدر به بررسي تاثير مقابله با ورود مواد مخدر سنتي بر تغيير الگوی مصرف مواد 

 صنعتي با تاكيد بر تغيير اين الگو در شهر زاهدان

محمد هادی 
 مرعشي

سيستان و 
 بلوچستان

 0093 آزاد

000 
اثر بخشي درمانهای دارويي، شناختي رفتاری و تركيب اين دو رويکرد درمان در 

 مبتاليان به اختالل وابستگي به مواد
 0093 دولتي آذربايجان شرقي جواد كريم زاده

001 
اثربخشي مصاحبه انگيزشي در تغيير نگرش به مواد و رغبت به ادامه درمان در جلب 

 همکاری  افراد مبتال  به اختالل مصرف مواد
 0093 دولتي آذربايجان شرقي الهام جمشيدی

000 
بررسي رابطه اعتياد به مواد مخدر با ارتکاب جرم و سالمت  عمومي در معتادان شهر 

 تبريز
 0093 آزاد آذربايجان شرقي مريم عباسي

 0093 آزاد لرستان ياسمن حماميان دركنترل وپيشگيری ازاعتيادبه موادمخدرbciكامپيوتر -بررسي رابط های مغز 003

001 
بررسي رابطه آموزش مهارتهای زندگي دردبيرستانهای دوره دوم متوسطه باميزان ترك 

 شهرستان خرم آبادتحصيل وگرايش آنها به موادمخدرازنظردبيران 

مهتاب عزيزی 
 احمدی

 0093 آزاد لرستان
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

000 
بررسي اثربخشي آموزش مهارت های زندگي درتغييرنگرش نوجوانان وجوانان به سو 

 مصرف مواد

عبداله اسمعيل پور 
 مينق

 0093 دولتي آذربايجان شرقي

009 
روان ، روابط بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر بهبود كيفيت زندگي بر ارتقای سالمت 

 بين فردی و معنا در زندگي در افراد ترك كننده مواد
 0093 آزاد اردبيل مهدی صحرانورد

 0093 آزاد يزد حسين پاك رای علل و روند گرايش زنان به سوء مصرف مواد در شهر يزد 013

 بررسي نقش اختالالت باليني در ولع مصرف مواد معتادان 010
عبداله فتحي اتي 

 كندی
 0093 آزاد آذربايجان شرقي

010 
بررسي نقش عوامل مؤثر بر تغيير الگوی مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي و 

 شيميايي در شهر كرمان

علي قاسمي 
 سلطان آبادی

 0093 آزاد كرمان

010 
بررسي رابطه ميزان دانش ونگرش نسبت به موادمخدر ومحرك باگرايش به اعتياد 

 راهنمايي، دبيرستان وهنرستان شهرتبريزدردانش آموزان 
 0093 آزاد آذربايجان شرقي وحيد دولتخواه

011 
رابطه  مشکالت تنظيم هيجاني، تحمل پريشاني و نگرش ناكارآمد با گرايش به اعتياد 

 در معلولين جسمي ـ حركتي شهر كرمانشاه
 0093 دولتي كرمانشاه محمد جشن پور

010 

-و باورهای فراشناخت با گرايش به مصرف مواد روان رابطه مشکالت تنظيم هيجان

های شهر ی حمايت اجتماعي در پرستاران بيمارستانگردان با نقش تعديل كننده
 كرمانشاه

 0093 دولتي كرمانشاه پيمان حاتميان

013 
بررسي وضعيت سالمت روان، اميد و رفتارهای پر خطر فرزندان خانواده های درگير 

 آن با خانواده های سالم )مطالعه موردی شهر كرمان(اعتياد و مقايسه 
 0093 آزاد كرمان محمود اصغری

011 

(وتحريك tdcsبررسي تاثير تحريك فراجمجمه ای الکتريکي با جريان مستقيم)
(بر ميزان ولع مصرف مواد در بيماران tacsفراجمجمه ای الکتريکي با جريان متناوب)

 مبتال به اختالل مصرف متافتامين

 0093 آزاد تهران مهسا روحاني

010 
رابطه بين تحمل ناكامي و مهارت های مقابله ای با شرايط پر استری با آمادگي به 

 اعتياد با مواد مخدر در دانشجويان
 0093 آزاد خراسان شمالي فريبا رحماني

019 
تعيين پيشگويي كننده های رفتارهای پر خطر جنسي در جمعيت معتادان شهر 

 تهران،مبتني بر جنسيت
 0093 دولتي تهران زاهد رضايي

003 
رفتاری بركاهش وابستگي به مواد محرك  -بررسي اثربخشي آموزش گروهي شناختي 

 زا و افزايش تاب آوری در معتادين بستری در كمپ های شهرستان تبريز

اسماعيل وحيدی 
 مهر

 0093 آزاد آذربايجان شرقي

000 
زای زندگي، تاب آوری و راهبردهای تنظيم شناختي هيجان با  رابطه رويدادهای استرس

 آمادگي به اعتياد

شهرام جعفرزاده 
 الری

 0093 دولتي آذربايجان شرقي

000 
نقش گرايش به اعتياد و وابستگي به دوستان درنگرش مثبت به مصرف مواد د ربين 

 دانش آموزان متوسطه شهر تبريز
 0093 آزاد آذربايجان شرقي سارا مهران تبار

000 
پيش بيني گرايش به اعتياد در دانش آموزان مقطع متوسطه بر اساس راهبردهای تنظيم 

 شناختي هيجاني و تاب آوری در شهرستان ايالم
 0093 آزاد ايالم اعظم صادقي
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

001 
رابطه سرمايه روانشناختي و سرسختي روانشناختي با باورهای مرتبط با مصرف مواد در 

 مواد مخدرافراد سوءمصرف 
 0093 آزاد كردستان جالل محمدی

000 
بررسي قانون اصالحي مبارزه با مواد مخدر و تاثير آن بر كاهش جرائم اعتياد در 

 شهرستان قم
 0093 آزاد قم رضا فردی

003 
مقايسه سبك های فرزند پروری و رفتار مخاطره آميز و تاب آوری، در افراد سوء مصرف 

 مواد مخدر و افراد مجرم غير مبتال به مواد مخدر و  افراد سالم 
 0093 آزاد قم مهدی محمدی يار

001 
ی اپيوئيدی بررسي اختالالت شخصيت بيماران وابسته به مواد در دو گروه مصرف كننده

 كننده محرك ها در مراكز ترك اعتياد تهرانو مصرف 
 0093 دولتي تهران اورانوس راشدی

000 
بررسي تشخيص های طول عمر در بيماران با اپيزود سايکوز ناشي از مواد بستری شده 

 0091در بخش  های روانپزشکي بيمارستان امام حسين )ع( در سال 
 0093 دولتي تهران شکوفه صفاری

 0093 آزاد تهران نداالسادات جاهد زندگي و توانمنديهای منش با سطح تاب آوری در معتادان به مواد مخدررابطه سبکهای  009

033 

بررسي مشخصات روان سنجي پرسشنامه ی سنجش خودكار آمدی پرهيز از مواد در 
معتادين وابسته به مواد مراجعه كننده به مراكز درمان سوء مصرف مواد شهرستان 

 كرمانشاه

 0093 دولتي كرمانشاه حسينيمريم 

 0093 آزاد تهران مرضيه آذرخش بررسي  موارد مسموميت با شيره ی ترياك در بيمارستان لقمان حکيم 030

030 
بررسي الگوی اپيدميولوژيك عوامل مخاطره آميز در گرايش به سوء مصرف مواد و 

 0093سال آموزان  مقطع متوسطه دوره دوم شهر شهركرد در اعتياد در دانش
 محسن محمودی

چهارمحال و 
 بختياری

 0093 آزاد

030 
بررسي شيوع مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن) ويژگي های شخصيتي، سالمت رواني 

 و حمايت اجتماعي (
 0093 آزاد آذربايجان شرقي كفايت دولت خواه

 0093 دولتي سمنان مجتبي رجب پور ايرانطراحي و آزمون بسته درماني اعتياد براساس فراتحليل پژوهش های داخل  031

030 
اثربخشي آموزش مديريت هدف بر حافظه آينده نگر، بازداری پاسخ و توجه پايدار 

 مصرف كنندگان مت آمفتامين در اوائل دوره پرهيز
 0093 دولتي آذربايجان شرقي مريم رضايي

033 
تنهايي با گرايش به اجتماعي خانواده و احساس -رابطه صفات شخصيتي،جو رواني

 مصرف موادمخدر دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بشاگرد
 0093 آزاد هرمزگان عباس سعداللهي

031 
رابطه بين باور های ديني و تغييرات زندگي خانوادگي با آمادگي برای اعتياد در 

 دانشجويان دختر

معصومه صادقي 
 زاده

 0093 آزاد خراسان شمالي

030 
بين سبك های دلبستگي و ابعاد هويت با خودكار آمدی اجتماعي در نوجوانان رابطه 

 معتاد شهر اروميه
 0093 آزاد آذربايجان غربي صمد راقي پسيان

039 
سالمت رواني و سازگاری اجتماعي "بر  "آموزش توانمند سازی رواني اجتماعي"تاثير 

 زنجاناستان  0دانش آموزان پايه نهم مدارس ناحيه  "وتحصيلي
 0093 آزاد زنجان جواد احمدی

013 
اثر بخشي آموزش مهارتهای اجتماعي بر جرات ورزی و خودكارآمدی ترك اعتياد در 

 معتادان در حال بهبودی شهر مشهد
 0093 آزاد خراسان رضوی مرضيه محمدی

 0093 آزاد يزد اكبر زمان زاده سياست جنايي ايران در قبال جرايم مواد مخدر 010
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 90عوامل موثر بر اعتياد زنان معتاد به مواد مخدر مراكز بازپروری مشهد در سال  010
مير علي رجعتي 

 فاروجي
 0093 آزاد خراسان شمالي

010 
اثربخشي آموزش تاب آوری بربهزيستي روانشناختي ،كيفيت زندگي وسالمت روان 

 افرادمصرف كننده موادمخدر
 0093 دولتي لرستان ايمان آذرينوس

 0093 آزاد خراسان شمالي مسلم واحدی تحوالت حقوق  كيفری مواد مخدر در حقوق ايران  ) سياست جنايي ايران( 011

010 
بررسي اثر تركيبي و انفرادی متادون با و بدون نوروفيدبك بر كاركرد اجرايي، ولع 

 0090مصرف و پرهيز بيماران وابسته به مواد مخدر شهرستان بجنورد 
 0093 دولتي خراسان شمالي حميد وظيفه شناس

 بررسي وضعيت مهارت های زندگي دانش آموزان و كودكان خارج از چرخه تحصيل 013
سعيده جعفر زاده 

 الری
 0093 دولتي آذربايجان شرقي

 0093 دولتي مازندران مهديه هاشمي نژاد مطالعه جامعه شناختي اعتياد زنان در مازندران به روش نظريه زمينه ای 011

010 
اثربخشي آموزش صبربه شيوه مشاوره گروهي برتحمل تنش وتاب آوری معتادان درحال  

 بهبودی مراكزدرمان سرپايي اعتياد درشهراصفهان

ابوالقاسم 
 جمشيديان

 0093 آزاد اصفهان

 0093 آزاد تهران نعيمه الماسي اصل بررسي راهبرد مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسالمي ايران و اتحاديه اروپا 019

003 
نقش همرنگي اجتماعي شخصيت جامعه پسند و هوش اجتماعي در پيش بيني آشفتگي 

 روانشناختي زنان وابسته به مواد مخدر
 0093 آزاد گيالن فاطمه پور رمضان

000 
نقش سرمايه اجتماعي در پيشگيری از اعتياد در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسالمي 

 واحد تهران شمال
 0093 آزاد تهران هادی حميدی فر

000 
تحليل جغرافيای جرم خرده فروشي مواد مخدر و روانگردان مورد مطالعه پايگاه ششم 

 0091فاتب سال 
 0093 دولتي تهران حسين باباپور

000 
بررسي ويژگيهای قرنيه چشم افراد معتاد جهت دستيابي به روش جديدی برای تشخيص 

 معتادين استان مازندران 03مورد مطالعه مركز مادهاعتيادباكمك روشهای فازی 
 0093 آزاد مازندران محمد حسين زاده

 0093 آزاد لرستان عباس محمودی رابطه حاشيه نشيني و اعتياد در كشور های در حال توسعه نمونه موردی ايران 001

000 
اعتيادتحت نظارت پيش بيني گرايش به اعتياددرجوانان مراجعه كننده به مراكزترك 

 بهزيستي براساس اعتقادات مذهبي واختالالت شخصيتي
 0093 آزاد لرستان مهناز قاسمي

003 
اثربخشي اميد درماني گروهي بر ولع، پيش بيني بازگشت و باورهای مرتبط با مواد، در 

 شهرستان فارسان NAبهبوديافتگان انجمن معتادان گمنام))
 هيبت اله هيبتي

چهار محال و 
 بختياری

 0093 آزاد

 بررسي دانش و نگرش دانش آموزان دبيرستاني نسبت به موادمخدر و محركها 001
سيد عباس ملك 

 جعفريان
 0093 آزاد سمنان

 بررسي علل و انگيزه های گرايش جوانان به سمت مواد مخدر 000
عفت هراتي 

 درويشي
 0093 آزاد سيستان

009 
معتاد به موادمخدر بر اساس سبك های پيش بيني ميزان پرخاشگری نوجوانان 

 دلبستگي طرح واره های ناسازگار اوليه و انسجام خانوادگي در شهر زاهدان
 0093 آزاد سيستان الهه ساراني
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

093 
بررسي نقش عمل به باورها و اعتقادات ديني و هوش معنوی در پيشگيری از گرايش 

 نوجوانان و جوانان به مواد مخدر
 0093 آزاد زنجان حجت اله اجاقلو

090 
نقش كاركرد خانواده، ابعاد نابهنجار شخصيت و راهبردها ی شناختي تنظيم هيجاني  در 

 تبيين گرايش به اعتياد دانشجويان
 0093 دولتي آذربايجان شرقي محمد علي كرباسي

090 
والد مقايسه عالئم و نشانه های اختالالت رواني و گرايش به اعتياد در نوجوانان دارای 

 معتاد و سالم
 0093 آزاد كرمان مونس كرباليي

090 
ماندگاری در ترك، اعتماد به نفس، كيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي در  مقايسه

 در شهر اصفهان 33متادون درماني و اُپيوم درماني كنگره 
 0093 آزاد اصفهان آرزو كريمي

091 
سوء مصرف مواد مخدر در استان های ناشي از بررسي مدل و الگوی ميزان مرگ

 0133و پيش بيني آن تا سال  0091-0093هایّ كرمانشاه در سال
 0093 دولتي كرمانشاه عليرضا عليجاني

 0093 دولتي تهران مهربان بلوريان مطالعه كيفر شناسي اعدام در جرائم مواد مخدر در نزد افکار عمومي 090

093 
سازمان های مردم نهاد در حمايت اجتماعي از جرم شناختي نقش  -تحليل حقوقي

 معتادان

ريحانه ترك 
 زهرايي

 0093 دولتي تهران

 0093 آزاد اصفهان مهدی محمدی تاثير اعتياد بر عملکرد جنسي و بررسي علل گرايش به مصرف چند ماده از نظر معتادان 091

090 

بر افزايش سرمايه  های رايجاثربخشي گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي با درمان
گيری از عود در زنان مصرف كننده شناختي و بهبود باورهای فراشناختي در پيشروان

 مواد محرك

مرجان كريمي 
 مقدم

 0093 دولتي تهران

099 
بررسي روش ها و مدل های جلب مشاركت  مردمي و مکانيسم های اجتماعي كردن 

 مبارزه با مواد مخدر
 0093 آزاد تهران مجيد فاتحي

 بررسي عوامل محافظت كننده و مخاطره آميز در مصرف مواد و اعتياد در نوجوانان 333
رضا روحي امير 

 حسيني
 0093 آزاد كرمان

330 
پيش بيني آمادگي به اعتياد بر اساس مولفه های خودكارآمدی تحصيلي، تعلق به مدرسه 

 و كاركرد خانواده
 0093 آزاد سمنان فاطمه دانايي فرد

330 

بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل تصورات تمايالت در پيشگيری از مصرف 
استروئيد های آنابوليك در بين مردان مراجعه كننده به باشگاههای بدنسازی شهر 

 همدان

محمد حسن 
 ساعتي

 0093 دولتي همدان

330 
از مراجعه مجدد  قانون مبارزه با مواد مخدر در پيشگيری 00تاثير مراكز ترك اعتياد ماده 

 معتادان به اعتياد استان خراسان شمالي
 0093 دولتي خراسان شمالي محمد غالمي

 تاثير برخورد به خرده فروشان مواد مخدر بر پيشگيری از جرائم مرتبط شهر بجنورد 331
مهدی خرمي 

 كاريزنوی
 0093 دولتي خراسان شمالي

330 
راهنمايي،دبيرستان و هنرستان شهر بررسي دانش و نگرش دانش آموزان مقطع سوم 

 زاهدان درباره مواد مخدر و محرك ها
 زهرا خدری

سيستان و 
 بلوجستان

 0093 آزاد
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

333 
شناسايي افراد در معرض خطر اعتياد و نقش حمايت های اجتماعي و راهبردهای مقابله 

 ای در عدم گرايش افراد به سوء مصرف مواد
 سميه كلنگي خواه

سيستان و 
 بلوجستان

 0093 آزاد

331 
و بدكاركردی شناختي در معتادان مصرف  CوBمقايسه اختالالت شخصيت خوشه 

 كننده مواد مخدر صناعي و غير صناعي اروميه
 0093 آزاد آذربايجان غربي يعقوب زيني

 0093 آزاد سمنان باران برآبادی مطالعه بر وضعيت اعتياد در زنان: روند و عوامل 330

339 
( بردلزدگي زناشويي زنان  MBSRاثربخشي كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي)

 دارای همسر درحال ترك اعتياد
 0093 دولتي كرمان هدی پيران

303 
های مغزی رفتاری، احساس تنهايي، دشواری در الگوی روابط ساختاری فعاليت سيستم

 كرمان تنظيم هيجان و وسوسه مصرف مواد در زنان سوءمصرف كننده شهر
 0093 دولتي كرمان زهرا قنبری زرندی

300 
گردان و پيش  های شناسايي درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، روان بررسي شيوه

 ها شويي آن های پول سازها و روش
 محسن خليليان

چهارمحال و 
 بختياری

 0093 آزاد

300 
موادمخدر در بين نقش عوامل استرس زا و هم بستگي در گرايش به سمت اعتياد به 

 93-90دانشجويان دانشگاه آزاد اروميه در سال
 0093 آزاد آذربايجان غربي الناز اكبری

300 
رابطه استرس ادراك شده،خودكارآمدی و حمايت اجتماعي با گرايش به اعتياد 

 دانشجويان
 0093 آزاد كرمانشاه ژاله مرادی

301 
تکانشگری و گرايش به اعتياد اثر بخشي آموزش تنظيم شناختي هيجان در كاهش 
 0093فرزندان معتادان شهر زنجان 

ليال علي حسين 
 مسلك

 0093 آزاد زنجان

 0093 دولتي سمنان احمد پيوندی تغيير الگوی مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي 300

303 
بررسي تاثير گروه درماني تئوری انتخاب بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوری مردان 

 0090مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهر يزد در سال 
 0093 آزاد يزد مينا ساغری

 0093 آزاد مركزی ابوالفضل محمدی جرم انگاری و يا جرم زدايي در كنترل مصرف مواد مخدر 301

300 
تحليل جرم شناخي بازدارندگي و مجازات جرائم مواد مخدر در سياست جنايي كيفری 

 بين المللايران و اسناد 
 0093 آزاد تهران ليال رمزی فرد

309 
با شدت استرس  GST-M0و  GST-T0ارتباط بين پلي مورفيسم ژنتيکي 

 اكسيداتيو در مسموميت با سرب در مصرف كنندگان مواد مخدر
 0093 دولتي كرمان سعيده شجاعي پور

303 
معتادان به مواد مقايسه تمايل به ارتکاب جرم ، استرس ادراك شده و سازگاری در 

 مخدر، محرك و توهم زا مراجعه كننده به كلينيك های ترك اعتياد شهرستان گرگان

قربانعلي زارع 
 كرجاني

 0093 آزاد گلستان

300 
اثر بخشي آموزش های مهارت های زندگي بر ارتقای رفتار های سبك زندگي سالم و 

 شهركردپيشگيری از اعتياد در دانش آموزان دختر هنرستان های 
 سودابه مير بختيار

چهار محال و 
 بختياری

 0093 آزاد

300 
تاثير آموزش مهارت فرزند پروری بر رضايت زناشويي، استرس و افسردگي والدين تثبيت 

 شده در درمان اختالالت مصرف مواد در شهر يزد
 0093 آزاد يزد اعظم ارده

300 
بر انعطاف پذيری روانشناختي،خودكارآمدی و  ACTاثر بخشي درمان پذيرش و تهد 

 تاب آوری افراد دچار اختالل مصرف مواد شهر زاهدان

ليال نجفي محمود 
 آباد

سيستان و 
 بلوچستان

 0093 دولتي
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 0093 آزاد زنجان وحيد افشاری راد رابطه هوش هيجاني و هوش عقلي با گرايش به مصرف مواد مخدر 301

300 
مذهبي و ميزان گرايش به مواد مخدر بين افراد معتاد و غير معتاد مقايسه اعتقادات 

 تهران 01منطقه 

سيد مهدی مير 
 هادی

 0093 آزاد تهران

303 
عوامل موثر برگرايش به اعتياد ومقايسه طرحواره ناسارگانه اوليه درزنان وابسته به مواد 

 وعادی درشهرياسوج
 محسن زاهد مطلق

كهکيلويه و    
 بوير احمد

 0091 آزاد

 0091 دولتي آذربايجان شرقي  موسي سعادتي تبيين جامعه شناختي عوامل موثر بر بروز رفتارهای پر خطر 301

300 
فردی محافظت كننده و مخاطره آميز گرايش به  اعتياد در  -بررسي عوامل اجتماعي

 دانش آموزان متوسطه دوم شهر رفسنجان

سميه تقي زاده 
 رنجبر

 0091 آزاد كرمان    

 0091 آزاد آذربايجان غربي شهناز خليلي بررسي رابط بين وقايع استرس زای زندگي با گرايش اعتياد در دانشجويان آزاد اروميه 309

 اسحاق زارع تحليل عوامل زمينه ساز گرايش به موادمخدر و روانگردانها دربين نوجوانان وجوانان 303
كهکيلويه و بوير 

 احمد
 0091 آزاد

 0091 دولتي قم علي كرباسي پيشگيری وضعي از قاچاق مواد مخدر در سياست جناييايران، چالشها و راهکارها 300

300 
پيش بيني وضعيت مصرف مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان زاهدان 

 با استفاده از سيستم فازی عصبي تطبيقي
 احسان پودينه

سيسستان و 
 بلوچستان

 0091 آزاد

300 
تاثير آموزش خانواده درماني ساختاری روی سازگاری زناشويي شادكامي همسران معتاد 

 بهزيستي شهرستان مشکين شهر
 0091 آزاد اردبيل زهرا جوادی وند

301 
بررسي مقايسه ای توانمندی خانواده و هم  وابستگي به دوستان و خانواده در افراد دارای 

 نگهدارنده در بين معتادين شهر تبريز عود مجدد و افراد تداوم دهنده درمان
 0091 آزاد آذربايجان شرقي  ليال مقدم

300 
مقايسه درمانهای دارويي و غير دارويي با توجه به هوش هيجاني، هوش معنوی و بلوغ 

 اجتماعي در معتادين  شهر قم
 0091 ازاد قم رقيه نورپور

303 
كنترل با اعتياد زنان موجود در كمپين رابطه سبك های دلبستگي، تصوير بدني و منابع 

 ترك اعتياد شهر اروميه

سعيده عظيمي 
 يواالری

 0091 آزاد آذربايجان غربي

 0091 آزاد آذربايجان شرقي  آرزو رهنما هاللي بررسي ميزان انگيزه و رضايت كارمندان پيشگيری از اعتياد 301

 0091 آزاد خراسان رضوی رضا رمضانيان اعتيادبررسي ميزان انگيزش و رضايت كاركنان پيشگيری از  300

309 
تعامل پليس و آموزش و پرورش در پيشگيری از گرايش دانش آموزان به مواد مخدر 

 صنعتي مورد مطالعه شهرستان مشهد
 0091 دولتي خراسان رضوی ابراهيم صفايي

 شهرستان اروميهبررسي تاثيرات جرم انگاری و جرم زدايي در كنترل مصرف مواد در  313
رقيه عباسي شرف 

 آباد
 0091 دولتي آذربايجان غربي

310 
بررسي و رتبه بندی موثرترين روشهای پيشگيری از اعتياد در بين كاركنان زن و مرد 

 سازمانهای دولتي اروميه
 0091 آزاد آذربايجان غربي مجيد عباس زاده
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

310 
مواد ياب پليس مبارزه با مواد مخدر بررسي تأثير بوهای انحرافي بر عملکرد سگ های 

 ناجا

غالمعلي قديمي 
 مقدم

 0091 دولتي تهران

310 
بررسي رابطه وقايع استرسزای زندگي با نوع و شدت اعتياد در ميان افراد تحت درمان 

 ساكن در  مراكز اقامتي ميان مدت ترك اعتياد شهر تبريز

الله عبد الکريم 
 وند

 0091 آزاد آذربايجان شرقي 

 0091 آزاد تهران وحيد صادقي نقش سازمانهای منطقه ای در مبارزه با مواد مخدر 311

 0091 آزاد خراسان رضوی اعظم نيکخواه بررسي خوانش كاربران نوجوان شبکه اجتماعي تلگرام از پيامهای اعتياد و مواد مخدر 310

313 
صنعتي و ميزان اشتياق به  مطالعه بستره اجتماعي نوجوانان و جوانان معتاد به مواد مخدر

 درمان در آنها در شهر بيرجند
 0091 آزاد خراسان جنوبي محسن خسروی

311 
بررسي رابطه بين هيجان خواهي و حمايت اجتماعي با باورهای مرتبط با موادمخدر در 

 0093زنان تحت درمان مراكز اقامتي ميان مدت استان خراسان شمالي در سال 
 0091 آزاد شماليخراسان  مهدی جاللي

310 
بررسي وضعيت موادمخدر در پادگان های استان خراسان شمالي به منظور بهسازی موثر 

 منابع انساني
 0091 آزاد خراسان شمالي محمود اربايي

319 
در كاهش وسوسه مصرف مواد در افراد وابسته به  TDCSبررسي اثر بخشي و هزينه  

 اپيوم
 0091 آزاد سمنان مبينا سهرابي

303 
بررسي نقش دينداری خانواده و تاثيرات آن در پيشگيری از موادمخدر )مورد مطالعه 

 سال منطقه قاآني وابراهيم آباد شهرستان بروجرد 30تا 00شهروندان 
 0091 ازاد لرستان مهين كوشکي

 0091 آزاد كرمان بتول افشاری رابطه آموزه های ديني و باورهای شناختي با گرايش به مواد مخدر 300

 0091 آزاد سمنان عطيه عباسي بررسي ارتباط استرس زای زندگي و ابتال به اعتياد 300

300 
اثربخشي مصاحبه انگيزشي گروهي بر ميزان ولع مصرف و اشتياق به درمان )افزايش 

 همکاری( بيماران تحت درمان با متادون شهر اسفراين
 0091 آزاد خراسان شمالي زهرا بهنود

301 
مقايسه ميل به مصرف مواد ، عملکرد جنسي ، افسردگي و اضطراب در افراد تحت 

 درمان با متادون و بوپرنورفين
 0091 آزاد ايالم محمد احمدی

 ارزيابي عملکرد موسسات مردم نهاد در حوزه پيشگيری اوليه از اعتياد در شهر ايالم 300
سيد روح اله 

 صالحي
 0091 آزاد ايالم

303 
ميزان شيوع موادّ و اختالالت مصرف موادّ در بين دانشجويان دانشگاه آزاد بررسي 

 اسالمي زنجان
 0091 آزاد زنجان عباد بابايي

301 
مقايسه اثربخشي تحريك الکتريکي مستقيم فرا قشری مغز و نوروفيدبك بر كاركردهای 

 شناختي لوب فرونتال و ولع مصرف در سو مصرف كنندگان مواد
 0091 دولتي آذربايجان غربي خسرويانبهروز 

300 
بررسي ارتباط بين وقايع استرس زای زندگي و ابتالی به اعتياد در بين مردان و زنان 

 شهر اراك
 0091 آزاد مركزی قاسم رستمي

309 
اجتماعي گرايش به اعتياد در مناطق آلوده شهرستان -های رواني رصد تعيين كننده

 نابرابری و سرمايه اجتماعي( خميني شهر)اسکان غير رسمي،

محمد رسول 
 عباسي

 0091 آزاد اصفهان
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

333 
المللي ناظر بر پيشگيری از قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و  انعکاس اسناد بين

 ها در نظام حقوقي ايران روانگردان

مرتضي چشمه 
 ماهتاب

 0091 آزاد ستاد

 0091 دولتي كرمان زهرا جاهديان پور معتادان تأثير برنامه نارانان بر ساختار و حمايت خانوادگي 330

 0091 دولتي تهران مينا علمي مدلسازی سيستم ديناميکي اعتياد 330

330 
قدمي)خودياری( در كاهش گرايش به مصرف مجدد مواد  00بررسي اثر بخشي برنامه 

 در استان آذربايجان شرقي
 0091 ازاد آذربايجان شرقي سولماز اسکندری

331 
بخشي مشاوره گروهي به شيوه گشتالت درماني بر گرايش به اعتياد دانشجويان اثر 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشکي تهران
 0091 آزاد تهران آزيتا باقری طهراني

330 
ضرورت واحد درسي پيشگيری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها ) از منظر اعضای 

 0090 -روانشناسي و علوم تربيتي و مشاوره هيات علمي دانشکده علوم اجتماعي، 
 0091 آزاد تهران مريم زماني

 0091 ازاد كرمان فاطمه قادری بررسي تأثير جرم انگاری يا جرم زدايي در كنترل مصرف مواد مخدر 333

331 
بررسي عوامل اجتماعي گرايش زنان به مصرف مواد مخدر صنعتي )مطالعه موردی شهر 

 قزوين(
 0091 دولتي قزوين عبداللهيابوالفضل 

330 
بررسي تاثير عامل اقتصادی بر گرايش به مصرف مواد مخدر )مطالعه موردی معتادان در 

 حال بهبودی در مراكز درماني شهر كرمان
 0091 دولتي كرمان امير جوكار زاده

 0091 آزاد ستاد فرزين رحيم نظری تهرانتحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در بين كاركنان ستاد مبارزه با مواد مخدر در  339

313 
بررسي وضعيت بروز خشونت و عوامل موثر )شخصيتي، شناختي، هيجاني، اجتماعي و 

 خانوادگي( بر آن در معتادان شهرستان اروميه

امين ممقاني 
 گويجه لو

 0091 آزاد آذربايجان غربي

310 
ناسازگار اوليه و سبك های پيش بيني آسيب پذيری به اعتياد بر اساس طرحواره های 

 فرزند پروری ادراك شده در ميان نوجوانان استان قم
 0091 آزاد قم محمد تقي رجبي

310 
بر نشانه های باليني و متابوليکي در بيماران تحت  Dبررسي اثر مکمل ياری ويتامين 

 درمان نگهدارنده با متادون
 0091 دولتي اصفهان امير قادری

310 
سيستم گلوتاماترژيك در مزيان اعتياد به مورفين در ناحيه كورتکس ژره ارزيابي نقش 

 فرونتال به روش هودتزريقي
 0091 دولتي اصفهان فاطمه ابوطالبي

311 
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت های زندگي بر سالمت روان، عزت نفس و سازگاری 

 اجتماعي كودكان كار شهر زنجان
 0091 آزاد زنجان حسن شير محمدی

 0091 دولتي البرز سميه سليماني مطالعه پديده اعتياد در زنان در استان البرز با تاكيد علت ها و پيامدها 310

313 

مقايسه اثربخشي درمان گروهي بر پايه پذيرش و تعهد بر كيفيت 
زندگي،خودكارآمدی،تنظيم شناختي هيجان و كاهش عالئم سوءمصرف مواد در 

 موادمبتاليان سوء مصرف كننده 

 0091 آزاد فارس علي رحيمي

 0091 آزاد اصفهان زهرا صديقي رناني بررسي تاثير جرم انگاری دركنترل مصرف مواد مخدر و روانگردان در استان اصفهان 311

 شيوع شناسي مصرف مواد و الکل در دانشجويان دانشگاههای اروميه 310
معصومه حميديان 

 راد
 0091 آزاد آذربايجان غربي
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

319 
بررسي رابطه ی تاب آوری وطرحواره های هيجاني با گرايش به اعتياد دربين 

 های زنجان دانشجويان دانشگاه
 0091 آزاد زنجان سهيال اژدر

303 
نقش درمان فراشناختي بر توان افزايي كاركردهای اجرايي در مصرف كنندگان 

 متامفتامين و حشيش،)مورد مطالعه:جوانان شهر تهران(
 0091 دولتي تهران مريم رمضان

300 
سبب شناسي اجتماعي شکل گيری، استمرار و باز توليد اعتياد خياباني در شهر تهران 

0093 
 0091 آزاد ستاد محمد رضا فروغي

300 
رابطه سرمايه روانشناختي، منابع حمايتي و باور های ديني با گرايش  به مصرف مواد در 

 دانش آموزان
 0091 دولتي اردبيل صابر جوادی زارع

300 
بررسي عوامل مخاطره آميز در گرايش به مصرف مواد و اعتياد در بين جوانان شهر 

 اروميه
 0091 دولتي آذربايجان غربي ليال رمضاني

301 
اجتماعي بر انعطاف پذيری  شناختي، خود كنترلي و  -اثر بخشي توانمند سازی رواني

 اعتيادتحمل آشفتگي در دانش آموزان با آمادگي به 
 0091 دولتي اردبيل الهه نوروری فيروز

300 
مطالعه كيفي عوامل موثر در سير بروز سوء مصرف مواد در بين دانش آموزان متوسطه 

 شهر اصفهان
 0091 آزاد اصفهان باقر فاطمي نسب

303 
مطالعه فرايند و زمينه های تداوم بهبودی در معتادين بهبود يافته ، مطالعه كيفي شهر 

 قزوين
 0091 دولتي قزوين وجيهه طاهری

 بررسي وضعيت كنوني نيروی انساني سازمانها برای پيشگيری  از اعتياد 301
منيژه حشمتي 

 غازاني
 0091 آزاد آذربايجان شرقي

300 
نقش حساسيت اضطرابي، صفات پنج عاملي شخصيت و باورهای فراشناختي در پيش 

 مواد مخدر تركيبي )افيوني و (بيني عود مصرف مواد در مردان معتاد به 

مجتبي عباسي 
 قمری

 0091 آزاد آذربايجان شرقي

309 
تحليل و ارزيابي علل و عوامل ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر در استان كرمان در 

 و ارائه راهکار های پيشگيری  از آن 0093 -91بررسي خالل سال های 
 0091 آزاد كرمان سعيد نژاد حيدری

393 

های كيفي عوامل موثر بر پايبندی به درمان در معتادان تحت درمان در گروهمطالعه 
درمان نگهدارنده با متادون، مركز اجتماع درمان مدار، كمپ و انجمن معتادان بي نام 

 درشهر اصفهان

 0091 آزاد اصفهان فاطمه خاقاني

390 
والدين مبتال به بررسي فراواني اختالالت رفتاری و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 

 سوءمصرف مواد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد سنندج

 -كيانوش نجفي
 كژال ميکائيلي

 0091 دولتي كردستان

 0091 دولتي تهران محمد ميراني تحليل داده های  عمليات كشف مواد مخدر صنعتي از البراتوار های غير قانوني 390

390 
خالقيت و حل مساله مراجعان كلينيك درمان  اثربخشي آموزش مهارت های زندگي بر

 اعتياد اهورا

ربابه مدايني بيله 
 ورق

 0091 آزاد تهران

391 
تدوين مدل توسعه پايدار: با تاكيد بر تأثير منفي اعتياد به مواد مخدر بر توسعه و سالمت 

 عمومي
 0091 دولتي اصفهان مهری كيوان منش

 0091 دولتي تهران رقيه عاليي خرائم سنگين براساس پيشايندهای فردی ومحيطيتدوين مدل مصرف مواد مخدر سبك و  390
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

393 
اثر بخشي شفقت درماني بر جو عاطفي و كنترل هم وابستگي حاكم در خانواده های  

 معتادان شهر اصفهان
 0091 آزاد اصفهان ناهيد احقاني 

391 
بر ميزان اظطراب و كاركرد اثر بخشي درمان دارويي، درمان شناختي رفتاری و پالسبو 
 خانواده افراد سوء مصرف مواد

نرجس نوروزی 
 گهر

 0091 آزاد قم

 0091 دولتي آذربايجان غربي فاطمه يوسف وند بررسي نقش عوامل اجتماعي در عود مجدد 390

399 
بررسي تاثير مداخالت بركاهش آسيب و حمايتهای اجتماعي برای خانواده های معتادان 

 بندرعباسشهرستان 
 0091 آزاد هرمزگان حديثه يزداني كزج

133 
اثربخشي كاردرماني بر افسردگي ، خود كارآمدی ، و عزت نفس معتادين به هروئين  

 شهر تبريز
 0091 آزاد آذربايجان شرقي ايوب لطفي

130 
رفتاری برطرحواره های ذهني -مقايسه اثربخشي واقعيت درماني ودرمان شناختي

 موادمخدرمصرف كنندگان 

فاطمه موسوی 
 صالح

 0091 آزاد لرستان

 0091 آزاد فارس يوسف آفريني بررسي اثر سايکودرام بر درمان افسردگي بيماران بهبود يافته سوء مصرف مواد مخدر 130

130 
بررسي رابطه ميزان آگاهي از اثرات سوء مصرف مواد مخدر و قوانين مرتبط با ميزان 

 گرايش به مواد مذكور
 0091 دولتي ستاد ميترا مهرابي

131 
رفتاری به عنوان مکمل درمانهای نگهدارنده بر پيشگيری از _اثر بخشي مداخله شناختي

 عود و بهبود نشانه های اختالالت رواني بيماران معتاد به مواد افيوني
 0091 آزاد آذربايجان شرفي عارفه پورفتحيه

130 

رفتاری مبتني بر الگوی مارالت و درمان پيشگيری از مقايسه اثر بخشي درمان شناختي 
ی ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندی، بازگشت بر پايه

 شناخت اجتماعي، بهزيستي اجتماعي و پيشگيری از عود در مصرف كنندگان مواد

 0091 دولتي اصفهان سارا قرباني

133 
برنامه های پيشگيری اوليه از اعتياد در كودكان و نوجوانان ارائه و تدوين يك مدل برای 

 دارای والدين معتاد در شاهين دژ
 0091 آزاد آذربايجان غربي حجت وطن دوست

131 
تاثير پيشگيری رشد مدار درگرايش به اعتياد مورد مطالعه طرح توانمند سازی دانش 

 آموزان  شهر زنجان
 0091 دولتي زنجان سعيد شعباني

 0091 آزاد ستاد مينا ابراهيمي نقش حمايت اجتماعي در بهبود سالمت روان زنان معتاد 130

139 
ارتباط بين حاشيه نشيني و انحرافات اجتماعي)اعتياد( در بين فرزندان خانواده های 

 حاشيه نشين
 0091 آزاد ستاد مريم رمضاني نعيم

103 
احساس تنهايي روانشناختي تاثير آموزش مهارتهای حل مسئله اجتماعي بر ميزان 

 خودكارآمدی و اميد به زندگي در زنان مبتال به اختالل مصرف مواد مخدر

منيژه فرشباف 
 دادخواه

 0091 آزاد آذربايجان شرقي

100 
بررسي نقش وقايع استرس زای زندگي در پيش بيني ابتالی به اعتياد در بين كاركنان 

 وظيفه پادگان های سطح استان كرمان
 0091 آزاد كرمان شکوهيحسين 

 0091 آزاد اصفهان مسعود راطق بررسي كيفي علل عود مصرف مواد در معتادان شهر اصفهان 100

 مطالعه جرم شناختي توزيع كنندگان مواد مخدر در شهر قم 100
محمد رضا جهان 

 بخشي
 0091 دولتي فم
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

101 
افسردگي با گرايش به  ارتباط بين وقايع استرس زای زندگي، حمايت اجتماعي و ميزان

 اعتياد ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي زنجان
 0091 آزاد زنجان پريسا اوصانلو

100 
بررسي كيفي فرايند عود مصرف در معتادان مراكز ترك اعتياد شهرستان خدابنده در 

 0093سال
 0091 آزاد زنجان سميه محمدی

 0090 آزاد خراسان رضوی الهه خاتمي فرد تلويزيوني در ده سال اخير در پيشگيری از اعتيادهای  تحليل محتوای تيزرها و زيرنويس 103

101 
تبعات امنيتي ترانزيت مواد مخدر در منطقه جنوب غرب آسيا و راهکارهای مقابله با آن 

 )مطالعه موردی مرز ايران و افغانستان(
 0090 آزاد اصفهان سهيال زينلي

 0090 آزاد تهران مريم قادری مستعد كننده مصرف  مواد مخدر در زنان متاهل شهرعوامل روانشناختي  100

 0090 دولتي آذربايجان غربي سمانه نظامي بررسي ديناميك خانواده و بروز مشکالت خانوادگي  پس از اعتياد 109

103 
بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي طرح های اجتماع محور پيشگيری از اعتياد در 

 روستائيان شهرستان مريوان
 0090 دولتي كردستان شاهو اردالن نژاد

100 
تأثير تحريك الکتريکي فراجمجمه ای )ترانس كرانيال ( بر ميزان وسوسه سوء مصرف 

 مواد مخدر معتادان مرد بزرگسال شهر صفادشت
 0090 آزاد تهران بابك ساساني

100 
كاركنان پيشگيری از اعتياد و رابطه سيستم بررسي ميزان انگيزه شغلي و رضايت شغلي 

 های مغزی رفتاری با آنها در شهر اروميه
 0090 آزاد آذربايجان غربي سميرا پورتقي

100 
اثربخشي رواندرماني مبتني بر تعهد و پذيرش برخود كارآمدی ترك، انگيزش درمان و 

 پيشگيری از عود در افراد وابسته به موادمخدر
 0090 دولتي گيالن فاطمه حقيقت

101 
عوامل اعتياد در سربازان وظيفه فرماندهي انتظامي شهر كرمان و راه های پيشگيری از 

 آن

محمد علي شجاع 
 الديني

 0090 آزاد يزد

100 
مقايسه وقايع استرس زای زندگي، نظم جويي شناختي هيجان و حمايت اجتماعي ادراك 

 مبتال شده در زنان مبتال به سوء مصرف مواد وزنان غير
 0090 دولتي گيالن مريم مدامي

103 
بررسي اثربخشي داروی رايلوزول در مقايسه با پالسبو در درمان والستگي به 

 يك كارآزمايي باليني دوسوكور كنترل شده با دارونما متامفتامين:

محمد هادی فرخ 
 زادی

 0090 دولتي كرمان

101 
 NGOبررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و گرايش به مداخالت اجتماعي از سوی 

 های فعال در حوزه پيشگيری از سوء مصرف مواد
 0090 دولتي تهران فاطمه صرامي

100 
خوشه بندی  عوامل اثر بخش برنامه های موثر بر توانمند سازی و ظرفيت افزايي 

 كاوی سازمانهای مردم نهاد با استفاده از داده
 0090 آزاد كردستان مهين كرمي

 0090 آزاد تهران مرتضي حاجي بابا بررسي اثر بخشي فرهنگي نهادهای مذهبي در پيشگيری از اعتياد 109

103 
تعيين عوامل فرهنگي موثر در گرايش مجدد به اعتياد در معتادين )مطالعه موردی: 

 تهران00اعتياد منطقه مردان با سابقه اعتياد نگهداری شده در كمپ های ترك 
 0090 آزاد تهران ابوالفضل رعيت

100 
گونه شناسي اجتماعي افراد دارای اختالل مصرف مواد مخدر و روان گردان ها و ارائه 

 راهکارهای پيشگيری از اعتياد
 0090 آزاد تهران راضيه تشخوريان
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

100 
)مورد مطالعه: مراكز فرهنگي مؤثر بر ترك پايدار مواد مخدر  -تبيين عوامل اجتماعي

 ترك اعتياد منطقه كاشان(

سعيد حسيني زاده 
 آراني

 0090 دولتي اصفهان

100 
اثر بخشي درمان شناختي مبتني با ذهن آگاهي بر احساس تنهايي و احساس تعلق به 

 مدرسه در دانش آموزان در معرض خطر
 0090 آزاد خراسان رضوی پريسا جاللي

101 
اجتماعي بر گرايش به مصرف مواد مخدر ) مطالعه شاغالن  تبيين جامعه  تاثير طرد

 مراكز ترك و بازتواني معتادان  در شهر تهران (
 0090 آزاد تهران محسن آقا رفيعي

100 
آينده پژوهي ميزان اعتياد در خانواده های حاشيه نشين شهر مشهد با تکيه بر سرمايه 

 اجتماعي
 0090 آزاد خراسان رضوی محسن نظری ناظر

103 
بررسي رابطه برنامه های آموزش مهارت های زندگي دبيرستان های شهرستان خرم آباد 

 با پيشگيری از اعتياد
 0090 آزاد لرستان احسان مويدی كيا

 0090 دولتي اصفهان ميالد نوروزی شناختي عوامل مؤثر بر اعتياد زنان در استان اصفهان تبيين جامعه 101

100 
عوامل موثر بر آن در معتادان زن ) مطالعه موردی زنان در بررسي وضعيت خشونت و 

 حال ترك در مراكز اقامتي استان گلستان(
 0090 آزاد گلستان زينب رضايي

109 
اثر بخشي آموزش گروهي مبتني بر نظريه انتخاب بر كيفيت زندگي ، شادكامي ، 

 پرخاشگری وتنظيم خلق منفي معتادان
 0090 آزاد لرستان مرضيه مقدسي

113 
بررسي متابوليت های مغز با طيف سنجي تشديد مغناطيسي در معتادان به سوء مصرف 

 شيشه )مت آمفتامين( با نقص های شناختي
 0090 آزاد اردبيل حميد بخشي نژاد

110 
مقايسه هوش هيجاني و سبك های دلبستگي با مهارت های مقابله ای در افراد معتاد و 

 عادی در شهر تهران
 0090 آزاد تهران گودرزیمريم 

110 
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيری شناختي، خودكارآمدی و ولع 

 مصرف در معتادان تحت درمان
 0090 دولتي اردبيل بهزاد قلي زاده

110 
اثربخشي آموزشهای پيشگيری از اعتياد بر آگاه سازی عمومي والدين در ابتال به اعتياد 

 فرزندان
 0090 دولتي يزد فهيمه فالحتي

 0090 دولتي آذربايجان شرقي معصومه بيگلری پذيری فرزندان دارای والد معتاد بررسي تجارب زيسته و عوامل آسيب 111

110 

در ارتقاء سطح آگاهي آموزان  0090ميزان اثربخشي برنامه های صدا و سيما در سال 
و روانگردان با تاكيد برپيشگيری اوليه از متوسطه دوم شهرستان تهران عليه مواد مخدر 
 اعتياد

مسعود مستاجر 
 حقيقي

 0090 دولتي تهران

 0090 دولتي تهران مسعود مظاهری ارزيابي پيشگيری از اعتياد در محيط های كاری 113

111 
اثربخشي آموزش صبر با رويکرد درمان يکپارچه توحيدی بر خودتنظيمي هيجاني 

 به مراكز درمان اعتياد شهر يزدمعتادين مراجعه كننده 

سيد صالح مير 
 رحيمي

 0090 آزاد يزد

110 
ای و هيجان خواهي با  زای زندگي، خودكارآمدی مقابله بررسي رابطه وقايع استرس

 آموزان پسر سال يازدهم و دوازدم شهر زنجان آمادگي به اعتياد در بين دانش
 0090 آزاد زنجان پريسا محمدی

 0090 آزاد تهران ولي اله نادری تحقيقات انجام شده در حوزه مصرف موادفراتحليل  119
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 0090 آزاد تهران سلمان قادری پزشکي شدن و پزشکي زدايي سوء مصرف مواد در ايران 103

100 
بررسي اثربخشي مهارت های فرزندپروری در پيشگيری از اعتياد در خانواده های دانش 

 يزد 0ناحيه آموزان دختر پيش دانشگاهي 

فاطمه محمدی 
 علي آبادی

 0090 دولتي يزد

 0090 آزاد تهران علي رازقي مطالعه جامعه شناختي نقش حاشيه نشيني در اعتياد 100

100 
بررسي كيفي عوامل بازدارنده از عود اعتياد در زنان بهبود يافته از سوء مصرف مواد 

 مخدر

آرزو يحيوی 
 همداني

 0090 دولتي تهران

101 
بررسي روايي الگوی نظری مدل شناختي زيستي، اجتماعي در مصرف كننده های 

 ترياك و مشتقفات آن
 0090 دولتي تهران فاطمه شعباني

100 
ی بين اميد به زندگي ،اضطراب و هويت معنوی با ميزان پرخاشگری  بررسي رابطه

 فرزندان دارای والدين معتاد در شهرستان بوشهر
 0090 آزاد بوشهر مهرداد پروازی

 0090 دولتي تهران حميد رضا صرامي طراحي مدل مديريت راهبردی پيشگيری اوليه از اعتياد  با رويکرد فرهنگي 103

101 
اثر بخشي آموزش مهارتهای زندگي بر مثبت انديشي ، حل مساله و شادكامي دانش 

 آموزان
 0090 آزاد لرستان رويا نادری

 0090 آزاد خراسان شمالي حميد ايماني موثر بر آن در بين معتادان شهر بجنوردبررسي ميزان خشونت و عوامل  100

 93بررسي عوامل اجتماعي گرايش به اعتياد در جوانان معتاد شهر تهران سال  109
محمد رسول 

 طاهری
 0090 آزاد تهران

133 
مراكز اثر بخشي آموزش تاب آوری در ابعاد بهزيستي روانشناختي معتادان خود معرف به 

 ترك اعتياد شهر يزد
 0090 دولتي يزد فاطمه اقبالي زارچ

 0090 آزاد آذربايجان شرقي ژاله سيدی سرند مطالعه بر وضعيت اعتياد در زنان )روند و عوامل( 130

 بررسي ارتباط ميان اعتياد و ارتکاب جرم در خانواده های دارای والد معتاد 130
علي حسين 
 منصوری 

 0090 آزاد خراسان رضوی

130 
ارائه الگوی توانمند سازی كاركنان پليس مبارزه با مواد مخدر در كشف مواد مخدر) مورد 

 مطالعه: كاركنان پليس مبارزه با مواد مخدر فاتب(
 0090 دولتي تهران محمد رضا كريمي 

131 
 مقايسه اثر بخشي آموزش تنظيم و مقابله درمانگری بر كيفيت زندگي، خلق و نگرش به

 مواد، پسران مقطع متوسطه دوم در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر
 0090 آزاد كيش سعاده بهره بر

130 
بررسي ميزان تأثير عناصر آب و هوايي مناطق مختلف ايران بر عملکرد سگ های مواد 

 ياب

محمد صفايي 
 عادل

 0090 دولتي تهران

 0090 آزاد گلستان روح اله كوهي دارای والدين معتادبررسي شرايط زندگي و عوامل آسيب پذيری فرزندان  133

 0090 دولتي خراسان رضوی جواد استوار تاكنون 0013مقايسه سياست های  نيروی انتظامي در مبارزه با مواد مخدر  از سال  131

130 
ی اثر بخشي طرحواره درماني و شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت  مقايسه

 ،عالئم روانشناختي،باورهای غير منطقي و تاب آوری معتادانزندگي 
 0090 آزاد تهران فريبا كريملو

139 
مطالعه جامعه شناختي وضعيت اعتياد زنان و بررسي عوامل موثر بر آن در شهرستان 

 گرگان
 0099 آزاد گلستان پروانه گلپايگاني
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 0099 دولتي تهران علي زريني توزيع مواد مخدرنقش فعاليت های شورای معتمدين پليس در پيشگيری از  113

110 
مطالعه كيفي باورهای كليشه ای و تجربه زيسته معتادان درباره اثر مصرف مواد مخدر بر 

 خانوادگي -زندگي جنسي
 0099 آزاد مركزی ابراهيم عباسي

110 
هيجانات اثربخشي آموزش درمان فعال سازی رفتاری بر سرمايه روانشناختي و تنظيم 

 معتادان تحت درمان با متادون

محمد چرخي سهل 
 آباد

 0099 آزاد خراسان رضوی

110 
شيوه های پيشگيری پليس از جرم خريد و فروش مواد مخدر و روانگردان در فضای 

 مجازی

سيد عبداهادی 
 شجاع

 0099 دولتي تهران

111 
آزاد اسالمي واحد بررسي وضعيت تاب آوری در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه 

 بجنورد
 0099 آزاد خراسان شمالي عبدالعلي سيالنه

110 
مقايسه اثربخشي طرحواره درماني با درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوه گروهي بر 

 ميزان وسوسه تکانشگری و تنظيم هيجاني بيماران سوء مصرف كنندگان مواد
 0099 آزاد خراسان رضوی حسن حاجي پور

 0099 آزاد آذربايجان غربي پريناز شبگيری موازين حقوق بشری و مقابله با مواد مخدر و روان گردان ها 113

111 
اثر بخشي آموزش نظم جويي فرايندی هيجاني بر خود كنترلي، عالئم خلقي و تاب 

 آوری نوجوانان در معرض اعتياد

معصومه سليمي 
 نژاد

 0099 آزاد خوزستان

110 
خانواده محور بر سبك های دلبستگي، خودتنظيمي هيجاني، تاب اثربخشي آموزش 

 آوری و آمادگي به اعتياد در نوجوانان در معرض خطر
 0099 آزاد خوزستان مهنوش رنجبر

119 
رابطه سبك های هويت و تنظيم هيجاني با نگرش به خشونت عليه زنان در بانوان 

 معتاد تحت درمان مراكز اقامتي ميان مدت
 0099 آزاد تهران حيدرپورفريده 

103 

شناسايي و اولويت بندی عوامل تاثيرگذار در توان عملياتي پليس مبارزه با مواد مخدر 
فا.ا.كردستان در مقابله با ورود پيش سازهای مواد صنعتي اعتياد آور )مورد مطالعه 

 فا.ا.شهرستان بانه

 0099 دولتي مركزی جمشيد منتظری

100 
ارتباطي خانواده، فرهنگ مدرسه، تعلق به مدرسه و اعتياد موبايلي بررسي نقش الگوهای 

 در گرايش به اعتياد ) مواد مخدر (  نوجوانان شهر تبريز
 0099 دولتي آذربايجان شرقي احمد استاد رحيمي

100 
مقايسه تاثير رفتار درماني عقالني هيجاني و مصاحبه انگيزشي بر خود مهار گری، سبك 

 و مهارت حل مسئله در افراد دارای اختالل مصرف مواد افيونيهای تصميم گيری، 
 0099 آزاد تهران امير محمد جعفری

 0099 دولتي همدان محمد علي بيات آسيب شناسي پي جويي جرم قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی 100

101 
با مواد تعيين رابطه مديريت دانش با سرمايه فکری و توانمند سازی كاركنان ستاد مبارزه 

 مخدر

فرضعلي منصور 
 سمايي

 0099 آزاد تهران

 0099 دولتي آذربايجان شرقي سحر رستم زاده بررسي  رابطه ی ذهن آگاهي و سرسختي با تاب آوری معتادان در حال ترك 100

103 
نقش كژتنظيمي هيجاني و صفات شخصيتي در پيش بيني نگرش مثبت به مواددر 

 معتادان شهر ياسوج

بهرامي محمد علي 
 طاقانکي

كهکيلويه و بوير 
 احمد

 0099 آزاد

101 
پيش بيني آمادگي به اعتياد براساس الگوهای ارتباطي خانواده وسبك های مقابله ای 

 درنوجوانان شهرياسوج

شيرزاد صالحي 
 مقدم

كهکيلويه و بوير 
 احمد

 0099 آزاد
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

100 
گرايش به مصرف های اجتماعي مجازی در  بررسي تأثير تبليغات تجاری شبکه

 شهر تهران 00و  01)مورد مطالعه: جوانان مناطق   گردان موادمخدر و روان
 0099 آزاد تهران نرگس رشيد

 0099 آزاد تهران خديجه وطن خواه مطالعه كيفي شرايط و عوامل مستعد كننده مصرف مواد در افراد متاهل 109

193 
قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش بررسي شيوه های شناسايي درآمدهای حاصل از 

 سازها و روش پولشويي آنها
 0099 آزاد خراسان رضوی سيد رضا حسيني

190 
بررسي رابطه وقايع استرس زای زندگي با مصرف مواد و رفتارهای اعتيادی در معتادين 

 ساكن كمپ های شهربندرعباس
 0099 آزاد هرمزگان مرضيه امدادی

190 
همبودی آن با مصرف مواد و رفتارهای اعتيادی در معتادين  بررسي اختالل قمار و

 0090ساكن كمپ های شهربندرعباس در سال 
 0099 آزاد هرمزگان فضه فتحي ليواری

190 
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوری و شادكامي معتادان در طول 

 درمان
 0099 آزاد قم فاطمه قديری

 0099 آزاد كرمان علي محمد آبادی انواع روان درماني ها  بر روی اضطراب افراد معتاد، يك فرا تحليلبررسي اثر بخشي  191

190 
تحليل فضايي بروز مرگ به دنبال سوء  مصرف مواد دربين شهرستان های ايران طي 

 0093الي  0090سالهای 
 0099 دولتي تهران فاطمه بابری

193 
ارتباط مصرف مواد مخدر و وقوع تصادفات و سوانح تحليل و تبيين جامعه شناختي 

 رانندگي در استان كرمان

فاطمه يزدان 
 شناس

 0099 آزاد كرمان

191 
نقش ميانجي وقايع استرس زای زندگي در ارتباط بين ويژگي شخصيت و آمادگي به 

 اعتياد در زنان مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد شهر يزد
 0099 دولتي يزد راضيه گلستاني نژاد

190 

بررسي اثربخشي برنامه های آموزش مهارت های زندگي بر تغيير نگرش دانشجويان 
نسبت به سوء مصرف مواد مخدر، سالمت روانشناختي و كيفيت زندگي )مطالعه در 

 دانشگاه خليج فارس بوشهر(

 0099 آزاد بوشهر جواد كمالي

199 
ناكامي در كودكان دارای والدين معتاد  مقايسه ی خود كنترلي، انگيزه پيشرفت و تحمل

 و فرزندان دارای والدين غير معتاد شهرستان بروجن
 محمد رزازی

چهارمحال و 
 بختياری

 0099 آزاد

033 
مقايسه اضطراب و افسردگي در بيماران تحت درمان نگه دارنده با متادون با بيماران 

 اعتياد شهرجيرفتتحت درمان نگه دارنده با بوپرونورفين در مراكز ترك 

فاطمه ساالری 
 مقدم

 0099 آزاد كرمان

030 
تاثيرآموزش مديريت لغزش بر وسوسه ، خطر عود و خودكارآمدی پرهيز از مواد در افراد 

 تحت درمان نگهدارنده با متادون
 0133 دولتي خراسان جنوبي هدی خوشبخت

030 

مواد  و اعتياد در  بررسي عوامل محافظت كننده و مخاطره آميز برای بروز مصرف
نوجوانان ،به ويژه عوامل مرتبط با خانواده و مدرسه و باورهای ديني و فرهنگي و ساير 

 متغيرهای بومي

 همدان سعيد زماني
دانشگاه 

 آزاد
0133 

 آذربايجان غربي ساناز امير صادقي اثربخشي آموزش مهارت فرزندپروری بر ميزان استعداد و گرايش به اعتياد 030
دانشگاه 

 آزاد
0133 
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

 تهران نادر شيرازی بنياد های حقوق كيفری عمومي در قلمرو جرائم مواد مخدر و روان گردان ها 031
دانشگاه 

 آزاد
0133 

030 
تاثيردرمان نگهدارنده با متادون بركاهش جرايم ناشي از مصرف مواد مخدر در مراكز 

 ترك اعتياد
 0133 دولتي گلستان آرش نقي پور

033 
مدل بومي عوامل محافظت كننده و خطرساز گرايش  به رفتارهای پرخطر در نوجوانان با 

 نقش واسطه ای تحول مثبت نوجوان

حسن بروكي 
 ميالن

 آذربايجان غربي
دانشگاه 

 آزاد
0133 

031 

 –بررسي اثر بخشي مشاوره كاهش مصرف مواد مخدر مبتني بر رويکرد شناختي 
رفتاری بر وسوسه گرايش به مواد مخدر و سالمت رواني بيماران تحت درمان در 

 كلينيك های ترك اعتياد شهرستان جيرفت

 كرمان ابوذز مشايخي
دانشگاه 

 آزاد
0133 

030 

بر برخي شاخص های آسيب  Dهفته تمرين تركيبي و مکمل دهي ويتامين ِ 0تاثير 
كبدی ، اكسايشي , عملکردی و رواني  معتادان زن در حال ترك  مت آمفتامين  و 

 هروئين

 0133 دولتي آذربايجان شرقي رعنا پور حسن

039 
بررسي علل عدم مشاركت كارفرمايان نسبت به آموزش های پيشگيری از مواد مخدر در 

 شركت های خدماتي استان خراسان شمالي

علي شريعتي 
 شيری

 خراسان شمالي
دانشگاه 

 آزاد
0133 

 بررسي ابعاد  فقهي و حقوقي عمليات تحت پوشش در جرم يابي مواد مخدر 003
بهزاد منصوری 

 شيخ جان
 0133 دولتي تهران

000 
بررسي ارتباط بين وقايع استرس زای زندگي و نگرش های ناكارآمد با آمادگي به اعتياد 

 ياسوجدر پرستاران شهر 
 الناز جمشيدی

كهکيلويه و بوير 
 احمد

دانشگاه 
 آزاد

0133 

000 
كشف فرايند وسوسه، لغزش و عود در زنان سوء مصرف كننده مواد و طراحي بسته 

 پيشنهادی پيشگيری از عود: يك مطالعه نظريه زمينه بنياد
 0133 دولتي تهران ضحي حاجيها

000 
حمايت اجتماعي ادارك شده در پيش بيني نقش عاطفه مثبت و منفي، تحمل ناكامي و 

 ولع مصرف در افراد تحت درمان با متادون در مراكز ترك اعتياد شهرستان گرگان
 گلستان عاطفه ابطحي

دانشگاه 
 آزاد

0133 

 نقش عامل مواد مخدر بر همکاری های ميان ايران و فدراسيون روسيه 001
فائزه حاجي محمد 

 صادق چيت ساز
 0133 دولتي تهران

000 
طراحي و آزمون الگويي از پيشايندهای خانوادگي و فردی گرايش به مصرف مواد در 

 دانشجويان
 0133 دولتي اردبيل سارا عاليي خرائم

003 
بررسي فراواني و علل گرايش به سوء مصرف ماری جوانا در دانشجويان رشته پزشکي 

 دانشگاه آزاد مشهد
 0133 آزاد خراسان رضوی مرضيه رضائيان

001 
بررسي داليل مشاركت پايين كارفرمايان در محيط های صنعتي و بخش خصوصي 

 نسبت به آموزش های پيشگيرانه در استان خراسان شمالي
 0133 آزاد خراسان شمالي رقيه كمالي طراقي

000 
مطالعه جامعه شناختي اعتياد به مواد مخدر در بين مراجعين به مراكز ترك اعتياد شهر 

 بم
 0133 دولتي يزد رنجبرزينب 

009 
نقش انسجام خانوادگي و دلبستگي به همساالن در پيش بيني گرايش به اعتياد به 

 موادمخدر در پسران نوجوان
 0133 دولتي مازندران فاطمه موسوی
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 قیقات و آموزشهای حمایت شده از سوی دفتر تح  نامه ن پایانویعنا ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال دانشگاه استان

003 
نقش عملکرد خانواده ،جو عاطفي خانواده و سالمت اجتماعي درگرايش به مصرف 

 مواد دربين زنان وابسته به سوء مصرف مواد،پس ازفروكش اختالل مصرف
 0133 دولتي مازندران حديث رباني

000 
نقش ميانجي مشکالت تنظيم هيجان دررابطه بين طرحواره های ناسازگار اوليه و 

 های دلبستگي در پريشاني رواني)استرس، اضطراب و افسردگي( معتادين سبك
 0133 دولتي كرمانشاه سارا مباركي

 توضیح:

ها ، ابتدا در شورای تحقيقات دبيرخانه ستاد  های تحصيالت تکميلي، چاپ كتب و فصلنامه های پژوهشي ملي و استاني، پايان نامه طرحكليه 

نتايج آنها به دستگاهها و ادارات كل دبيرخانه ستاد و شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر  مطرح و پس از تصويب به مرحله اجرا درآمده و

 .مبارزه ،  به صورت مستمر ارسال شده است مختلفبرداری از نتايج توليدات علمي در عرصه های  ه منظور بهرهاستانها ب

 :و کتابخانه مطالعات -1

 باشد: های چاپ شده از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد از بدو تاسيس ستاد تاكنون به شرح زير مي كتابچاپ کتاب: -1.7

 سال انتشار تیراژ  ها از سوی دفتر تحقیقات و آموزش شده در عرصه مواد مخدر و روانگردان های چاپ عناوین کتاب ردیف

 0011 0333 )اين كتاب حاصل پژوهش اعتياد از ديدگاه اسالم بود(بررسي مواد مخدر در متون اسالمي 0

 0011 0333 )اين كتاب حاصل پژوهش اعتياد از ديدگاه اسالم بود( اضرار به نفس)پژوهشي فقهي كارشناسي در مواد مخدر( 0

0 
درباره مالقاتها، فتاوا و بيانات مراجع عظام تقليذ و علمای اعالم در ارتباط با حرام بودن  0-0-0ويژه نامه های 

 مصرف و مقدمات مواد مخدر
- 0013 

 0011 0333 فقط برای امروز 1

 0011 033333 اعتياد، اسارت انسان 0

 0011 - كند اعتياد جنگل را بيابان مي 3

 0010 03333 مواد مخدر آرزوها را مي كشد 1

 0010 03333 مواد مخدر از ديدگاه فقهای شيعه 0

 0010 0333 های شهادت گلواژه 9

 0003 0333 های غير دولتي در راستای مبارزه با اعتياد سازمان 03

 0000 0333 مخدر در زندان های ايرانارزيابي سوءمصرف مواد  00

 0000 0033 بررسي ميزان آگاهي جوانان شهر تهران از پديده اعتياد 00

00 
اپوزسيون و مواد مخدر، تحليلي بر رويکرد رسانه های اپوزيسيون نسبت به قاچاق، توزيع و مصرف مواد مخدر در 

 )محرمانه(–ايران
003 0000 

 0000 0333 اصول مربوط به كاهش تقاضا 01
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 سال انتشار تیراژ  ها از سوی دفتر تحقیقات و آموزش شده در عرصه مواد مخدر و روانگردان های چاپ عناوین کتاب ردیف

 0000 0033 تدابيری برای ارتقا و همکاری قضايي كميسيون مواد مخدر سازمان ملل 00

 0000 0333 بحران اجتماعي، تهديد عليه امنيت ملي 03

 0000 0333 درآمدی بر استراتژی كاهش تقاضا ) ابعاد تجربي و نظری ( 01

 0000 0333 و اعتياد نظر شهروندان تهراني در مورد مبارزه با مواد مخدر 00

 0000 0033 درآمدی بر وضعيت اعتياد به مواد مخدر جوانان 09

 0000 0033 بررسي مصرف مواد مخدر در ميان معتادان مرد در ايران 03

 0000 0333 عالم سوم، داستان های كوتاه در مورد اعتياد 00

 0000 0333 (0330استراتژی ملي كنترل مواد مخدر آمريکا ) 00

 0000 0033 شناسي اعتياد كتاب 00

 0000 0333 0330ارزيابي وضعيت جهاني اكستاسي و آمفتامين ها، سال  01

 0000 0333 قاچاق بين المللي مواد مخدر و حقوق بين الملل 00

 0000 0333 پرتوی از افق انديشه امام ) ره ( 03

 0000 0333 اعتياد(راهنمای والدين برای پيشگيری )گسترش دنيای عاری از  01

 0000 0033 سايت های اينترنتي مواد مخدر و اعتياد 00

 0000 0333 آشنايي با مواد صناعي اعتيادآور 09

 0000 0333 درآمدی بر استراتژی برخي از كشورهای جهان در زمينه كنترل قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر 03

 0000 1333 های زندان يا مجازات های بينابين جايگزين 00

 0000 0033 مواد مخدر و اعتياد در آرای فقها 00

 0000 0033 مواد مخدر به روايت اسناد ساواك 00

 0000 0333 رويکردی نو به پيشگيری از اعتياد ) مبارزه ملي رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان ( 01

 0000 0333 درمان آناعتياد و زنان، تفاوت های جنسيتي در زمينه سوءمصرف مواد و  00

 0000 0333 آسيب شناسي رواني سوءمصرف مواد 03

 0000 0333 جامعه شناسي مواد مخدر 01

 0000 0333 الملل المللي موادمخدر و حقوق بين قاچاق بين 00

 0000 0333 گزيده ای از كتاب جنگ و جهاني شدن ترياك و هرويين، توليد انبوه مرگبارترين سالح در افغانستان 09

 0000 0333 نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر 13

 0001 033 اجتماعي مصرف مواد مخدر در ايران ( –اقتصاد مواد مخدر ) برآورد هزينه های اقتصادی  10

 0001 0033 نگرش ايرانيان به مصرف مواد مخدر در كشور 10

 0001 0333 نظريه های سوءمصرف مواد مخدر 10

 0001 0333 مواد مخدر، نگاه اجمالي 11
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 0001 0333 فصل خيال ) داستان های كوتاه درباره معتادين ( 10

 0001 0333 مقدمه ای بر مصاحبه انگيزشي: رويکردی نوين در درمان معتادان 13

 0001 0333 درآمدی بر جامعه شناسي كجروی 11

 0001 0333  0اركان برنامه جامع ملي 10

 0001 0333  0اركان برنامه جامع ملي 19

 0001 0333  0اركان برنامه جامع ملي 03

 0001 0333  1اركان برنامه جامع ملي 00

 0003 0333 )اين كتاب حاصل پژوهشي تحت همين عنوان بود(سير تحول قانونگذاری در زمينه مواد مخدر، روان گردان و اعتياد 00

 0003 0333 مداخالتسوء مصرف مواد: خاستگاه و  00

 0009 - معرفي دفتر تحقيقات و آموزش 01

 0009 0033 0003مجموعه مقاالت پژوهشي سوءمصرف مواد: ارائه شده در مجموعه فرهنگي شقايق سال  00

 0009 0333 مجموعه حقايق آشکار از مواد مخدر: حشيش ) ماريجوانا، علف، بنگ ( 03

 0009 0333 مخدر: ال. اس. دیمجموعه حقايق آشکار از مواد  01

 0009 0333 مجموعه حقايق آشکار از مواد مخدر: مت آمفتامين ) شيشه ( 00

 0009 0333 مجموعه حقايق آشکار از مواد مخدر: ترياك 09

 0009 0333 مجموعه حقايق آشکار از مواد مخدر: مرفين و هروئين 33

 0009 0333 مجموعه حقايق آشکار از مواد مخدر: كراك 30

 0009 0333 مجموعه حقايق آشکار از مواد مخدر: مواد توهم زا ) پيوت و مسکالين ( 30

 0009 0333 مجموعه حقايق آشکار از مواد مخدر: اكستازی ) و ساير مواد محفلي ( 30

 0009 0333 فرهنگ توصيفي مواد مخدر و مواد روانگردان 31

 0009 0333 شيميمباني علوم جنايي: مواد مخدر، سموم و  30

 0093 003 ترا در حوزه مواد مخدر/ جلد اولمجموعه مقاالت: پايان نامه های مقطع كارشناسي ارشد و دك 33

 0093 003 مجموعه مقاالت: پايان نامه های مقطع كارشناسي ارشد و دكترا در حوزه مواد مخدر/ جلد دوم 31

 0093 0303 ورزش و درمان اعتياد 30

 0093 0303 محيط و آسيب شناسي روانيژن ها،  39

 0093 0303 درمان های دارويي وابستگي به مواد افيوني 13

 0090 0303 سرمايه اجتماعي و امر درمان اعتياد 10

 0090 0303 بيداری درون: رويکرد حلقه زندگي بر بهبودی از اعتياد 10

 0090 0303 استرس، آسيب روحي و مصرف مواد 10
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 0090 0303 مقاالتي درباره جنبه های بين المللي نحوة اقدام مددكاری اجتماعي در اعتيادهامجموعه  11

 0090 003 0001 - 0009مجموعه مقاالت پژوهشي سوء مصرف مواد در سال های  10

 0090 0303 مصاحبة انگيزشي در درمان مشکالت رواني 13

 0090 0303 سوءمصرف الکل و مواد مخدر 11

 0090 0303 اعتياد به عنوان راهي برای خود درمانيدرك  10

 0090 0333 مددكاری اجتماعي با تاكيد بر كار با معتاد 19

 0090 0333 درآمدی بر مديريت كاهش تقاضا 03

 0090 0333 انداز موادمخدر چشم 00

 0090 0333 محور سوءمصرف مواد حل درمان راه 00

 0090 0333 درمان اعتيادای برای متخصصان  اخالق حرفه 00

 0090 0333 محور ريزی تکليف درمان اعتياد: برنامه 01

 0090 0333 غلبه بر مصرف الکل و مواد 00

 0090 0333 موادمخدر، زنان و عدالت 03

 0090 0333 شناسي موادمخدر و الکل در جامعه آسيب 01

 0090 0333 آمفتامين از علوم پايه تا درمان اعتياد به مت 00

 0090 0333 نقش پيشرفت تحصيلي در كاهش مصرف مواد 09

 0090 0333 رويکرد خانه آكسفورد به سوءمصرف مواد 93

 0090 0333 زنان و اعتياد: يك دستورالعمل جامع 90

 0090 0333 درماني اختالالت مربوط به مصرف مواد و الکل روان 90

 0090 0333 كمك به افراد معتاد به آمفتامين 90

 0090 0333 مجموعه حقايق آشکار از موادمخدر: كدئين 91

 0090 0333 زا مجموعه حقايق آشکار از موادمخدر: توهم 90

 0090 0333 مجموعه حقايق آشکار از موادمخدر: ريتالين 93

 0090 0333 مجموعه حقايق آشکار از موادمخدر: كوالودها 91

 0090 0333 نيروزامجموعه حقايق آشکار از موادمخدر:  90

 0090 0333 مجموعه حقايق آشکار از موادمخدر: مواد استنشاقي 99

 0090 0333 مجموعه حقايق آشکار از موادمخدر: صنعتي 033

 0090 0333 های درد تجويزی مجموعه حقايق آشکار از موادمخدر:مسکن 030

 0090 0333 درمان اعتياد مبتني بر شواهد علمي 030

 0090 0333 های معاصر موادمخدر و جنگ 030
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 0090 0333 ابعاد مشاوره اعتياد در ايران 031

 0090 0333 ارزيابي ارتکاب به جرم مراجعان سوءمصرف مواد: نگاهي به ارزيابي پيشرفت و تغيير 030

 0090 0333 های موادمخدر آشنايي با واقعيت 033

 0090 0333 ها در زمينه ارزيابي يافتهترين  اعتياد در نوجوانان: تازه 031

 0090 0333 برنامه درسي قدرت مغز 030

 0090 0333 های آموزشي اندازی به سوءمصرف موادمخدر در محيط چشم 039

 0090 0333 دانشنامه اعتياد 003

 0090 0333 (0دانشنامه سوءمصرف مواد و قاچاق)جلد  000

 0090 0333 ورزش درآمدی تحليلي بر مواد ممنوعه در 000

 0090 0333 مند و مشاركت محله درمان چند بعدی نظام 000

 0090 0333 هايي به سوی زندگي مسؤوالنه درمان رفتار مجرمانه و سوءمصرف مواد: راهبردهای خودبهبودی و تغيير گذرگاه 001

 0090 0333 راهبردهای سالمت و مراقبت اجتماعي در سوءمصرف مواد 000

 0090 0333 راهنمای باليني همراهي مشکالت رواني و مواد و الکل 003

 0090 0333 های مبتني بر شواهد گر: درمان راهنمای درمان 001

 0090 0333 الملل سوءاستفاده از مواد در صحنه بين 000

 0090 0333 سوءمصرف مواد: مفاهيم، پيشگيری و توقف 009

 0090 0333 سوءمصرف مواد و آينده 003

 0090 0333 00المللي مواد در قرن  كنترل بين 000

 0090 0333 مداخالت سوءمصرف آمفتامين 000

 0090 0333 0330مروری بر اعتياد  000

 0090 0333 مواد و جرم 001

 0090 0333 نقاب سالمت بر چهره اعتياد: شناسايي به هنگام رفتار مخرب 000

 0090 0333 موادمخدرپيشگيری و درمان در سوءمصرف  003

 0090 0333 درسنامه درمان سوءمصرف مواد )جلد اول( 001

 0090 0333 درسنامه درمان سوءمصرف مواد )جلد دوم( 000

 0090 0333 ابتاليي روانپزشکي و رفتارهای پرخطر سوءمصرف مواد در نوجوانان: هم 009

 0090 0333 شاكله فطری مشاور اسالمي اعتياد 003

 0090 0333 مبارزه با موادمخدر: كشت و توليد در افغانستان و پاكستان 000

 0093 0333 سال( 31تا  00ها در جمعيت عمومي كشور)گردانپيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان 000
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000 
های های استاندوم و هنرستانآموزان دوره متوسطه ها در دانشگردانميزان شيوع مصرف موادمخدر و روان  بررسي

 كشور
0333 0093 

001 
خطر های تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و بررسي عوامل شناسي مصرف مواد درميان دانشجويان دانشگاهشيوع

 كنندهو حفاظت
0333 0093 

000 
آموزش پزشکي و بررسي های تابع وزارت بهداشت، درمان و  شناسي مصرف مواد درميان دانشجويان دانشگاهشيوع

 كنندهعوامل خطر و حفاظت
0333 0093 

 0093 0333 گردان در بين كاركنان مراكز صنعتي كشوربرآورد شيوع مصرف مواد مخدر و محرك و داروهای روان 003

 0093 0333 نفره 033تا  03های كاری  طراحي، استقرار و ارزشيابي بسته مداخالت پيشگيری از اعتياد در محيط 001

 0093 0333 هاها و نحوه مصرف آنگرداننگرش مردم به موادمخدر و روان 000

 0093 0333 آورواره در زنان وابسته به مواد اعتيادشناسي حساس به جنسسبب 009

 0093 0333 اقتصاد موادمخدر، يك نگرش پويای سيستمي 013

 0093 0333 كنترل مرز و جلوگيری از قاچاق مواد مخدر و روانگرداناثربخشي استفاده از ظرفيت اقوام و طوايف در  010

 0093 0333 های شهری و روستاييمحور در محلههای اجتماعارزشيابي طرح 010

 0093 0333 در سطح كشور 03ارزيابي ميزان اثربخشي خدمات درماني مراكز ماده  010

 0093 0333 مبارزه با موادمخدر ای در امر بررسي ميزان اثربخشي اقدامات رسانه 011

 0093 0333 ارزيابي اثربخشي دوره آموزشي پيشگيری اوليه از اعتياد 010

013 
، و "سند جامع تحقيقات"، "های اجتماعي و درمان اعتيادحمايت"گذاری  شامل سند جامع  تدوين اسناد سياست

 "ها گردان سند راهبردی مقابله با عرضه موادمخدر و روان"
0333 0093 

 0093 0333 های دارورساني آهسته رهش نالتروكسون جهت ترك اعتياد به مواد مخدر تهيه سيستم 011

 0093 0333 ها( ساز و تبليغ شده توسط ماهواره های ترك اعتياد غيرقانوني )دست بررسي آزمايشگاهي محتوای كپسول 010

019 
موادمخدر در كشورهای ايران، امريکا، استراليا، انگلستان،آلمان، مطالعه تطبيقي شيوه عفو و تخفيف مجازاتِ مجرمين 

 ايتاليا، فرانسه، هلند، چين، روسيه، عربستان، ژاپن، پاكستان
0333 0093 

 0093 0333 های كشور ها در سطح استان گردان های صورت پذيرفته مرتبط با اعتياد، موادمخدر و روان پژوهش 003

000 
ها در  گردان های تحصيالت تکميلي )كارشناسي ارشد  و دكترا( مرتبط با اعتياد، موادمخدر و روان نامه پايانحمايت از 

 سطح كشور
0333 0093 

 0093 0333 ها گردان كتب منتشر شده مرتبط با اعتياد، موادمخدر و روان 000

 0093 0333 "سالمت اجتماعي و اعتياد"و  "اعتيادپژوهي"های  مقاالت فصلنامه 000

001 
های دلبستگي معتادان به شيشه خود معرف، افراد ترك كرده و ای و سبكمقايسه وضعيت رواني، راهبردهای مقابله

 افراد به هنجار
0333 0093 
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000 

گری مصرف مواد و الکل و مقايسه توزيع مصرف مواد از نظر نوع و شدت اعتباريابي و برآورد پايايي آزمون غربال
های ترك اعتياد و مقايسه تطبيقي اين دو مركز درماني از نظر ميزان ها و كلينيككنندگان به كمپمراجعهمصرف در 

 بهبود و بازگشت موارد بهبود يافته

0333 0093 

 0093 0333 تعيين و مقايسه تغييرات ضخامت قشر مخ در گروه معتادين وابسته به هروئين فشرده در مقايسه با گروه سالم كنترل 003

 0093 033 0090تا مهر ماه  0030تحليل محتوای مصوبات جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر از سال  001

 0093 033 بررسي ميزان شيوع و وضعيت اعتياد در جانبازان، آزادگان و خانواده شاهد 000

 0091 0333 اجتماعي شدن: رويکردی نوين در كاهش تقاضای موادمخدر و روانگردان ها 009

 0091 0333 سرمايه اجتماعي و امر درمان اعتياد )چاپ دوم( 033

 0091 الکترونيکي درمان سوءمصرف مواد مبتني بر ذهن آگاهي برای نوجوانان 030

 0091 الکترونيکي درمان سوءمصرف مواد و خانواده درماني 030

 0091 الکترونيکي مداخله هاو درمانهای كوتاه مدت برای سوءمصرف مواد 030

 0091 الکترونيکي مديريت نشانه های افسردگي در مراجعان سوءمصرف كننده مواد در طول بهبودی اوليه 031

 0090 الکترونيکي روش های پژوهش در اعتياد 030

 

تاكنون به شرح زير های چاپ شده از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد از بدو تاسيس ستاد  فصلنامهچاپ فصلنامه: -1.1

 باشد: مي

 سال انتشار تیراژ   عنوان فصلنامه ردیف

 0000، زمستان 0سال اول، شماره  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 0

 0000، بهار 0سال اول، شماره  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 0

 0000، تابستان 0سال اول، شماره  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 0

 0000، پاييز 1سال اول، شماره  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 1

 0000، زمستان 0سال دوم، شماره  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 0

 0000، بهار 3سال دوم، شماره  0033 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 3

 0001پاييز  – 1شماره  –سال دوم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 1

 0001زمستان  –0شماره  –سال دوم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 0

 0000بهار  – 9شماره  –سال سوم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 9

 0000تابستان  – 03شماره  –سال سوم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 03
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 سال انتشار تیراژ   عنوان فصلنامه ردیف

 0000پاييز  – 00شماره  –سال سوم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0000زمستان  –00شماره  –سال سوم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0009بهار  – 00شماره  –سال چهارم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0009تابستان  – 01شماره  –سال چهارم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 01

 0009پاييز  – 00شماره  –سال چهارم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0009زمستان  –03شماره  –سال چهارم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 03

 0093بهار  – 01شماره  –سال پنجم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 01

 0093تابستان  – 00شماره  –سال پنجم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0093پاييز  – 09شماره  –سال پنجم  0333 اعتياد پژوهيفصلنامه علمي  09

 0093زمستان  –03شماره  –سال پنجم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 03

 0090بهار  – 00شماره  –سال ششم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0090تابستان  – 00شماره  –سال ششم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0090پاييز  – 00شماره  –سال ششم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0090زمستان  –01شماره  –سال ششم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 01

 0090بهار  – 00شماره  –سال هفتم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0090تابستان  – 03شماره  –سال هفتم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 03

 0090پاييز  – 01شماره  –سال هفتم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 01

 0090زمستان  –00شماره  –سال هفتم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0090بهار  – 09شماره  –سال هشتم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 09

 0090تابستان  –03شماره  –هشتمسال  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 03

 0090پاييز  – 00شماره  –سال هشتم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0090زمستان  –00شماره  –سال هشتم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0091بهار  – 00شماره  –سال نهم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0091تابستان  –01شماره  –سال نهم 0333 پژوهيفصلنامه علمي اعتياد  01

 0091پاييز  – 00شماره  –سال نهم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0091زمستان  –03شماره  –سال نهم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 03

 0090بهار  – 01شماره  –سال دهم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 01
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 سال انتشار تیراژ   عنوان فصلنامه ردیف

 0090تابستان  –00شماره  –سال دهم 0333 اعتياد پژوهي فصلنامه علمي 00

 0090پاييز  – 09شماره  –سال دهم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 09

 0090زمستان  –13شماره  –سال دهم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 13

 0093بهار  -10شماره  -سال يازدهم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 10

 0093تابستان  -10شماره  -سال يازدهم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 10

 0093پاييز –10شماره  –سال يازدهم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 10

 0093زمستان –11شماره  –سال يازدهم 0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 11

 0091بهار –10شماره  –سال دوازدهم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 10

 0091تابستان –13شماره –سال دوازدهم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 13

 0091پاييز –11شماره –سال دوازدهم  0333 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 11

 0091-ويژه نامه اول –10شماره –سال دوازدهم  03 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 10

 0091-ويژه نامه اول –19شماره –سال دوازدهم  نسخه )الکترونيك( 0 پژوهي فصلنامه علمي اعتياد 19

 0091-زمستان - 03شماره  –سال دوازدهم نسخه )الکترونيك( 0 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 03

 0090-بهار –00شماره  –سال سيزدهم  نسخه )الکترونيك( 0 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0090تابستان  – 00شماره  –سال سيزدهم  نسخه )الکترونيك( 0 اعتياد پژوهيفصلنامه علمي  00

 0090پائيز  – 00شماره  –سال سيزدهم  نسخه )الکترونيك( 0 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 00

 0090زمستان – 01شماره  –سال سيزدهم  نسخه )الکترونيك( 0 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 01

 0099بهار  – 00شماره  –سال چهاردهم  نسخه )الکترونيك( 0 اعتياد پژوهيفصلنامه علمي  00

 0099تابستان  – 03شماره  –سال چهاردهم  نسخه )الکترونيك( 1 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 03

 0099پاييز  – 01شماره  –سال چهاردهم  نسخه )الکترونيك( 1 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 01

 0099زمستان  – 00شماره  –سال چهاردهم  نسخه )الکترونيك( 1 اعتياد پژوهيفصلنامه علمي  00

 0133بهار   – 09شماره  –سال پانزدهم  نسخه )الکترونيك( 1 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 09

 0133تابستان   – 33شماره  –سال پانزدهم  نسخه )الکترونيك( 1 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 33

 0133پاييز   – 30شماره  –سال پانزدهم  نسخه )الکترونيك( 1 علمي اعتياد پژوهيفصلنامه  30

 0133زمستان   – 30شماره  –سال پانزدهم  نسخه )الکترونيك( 1 فصلنامه علمي اعتياد پژوهي 30

 دوره تیراژ  عنوان فصلنامه ردیف

 0090بهار  -0شماره  -سال اول 0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 0
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 سال انتشار تیراژ   عنوان فصلنامه ردیف

 0090تابستان  -0شماره  -سال اول 0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 0

 0090پاييز  -0شماره  -سال اول 0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 0

 0090زمستان  -1شماره  -سال اول 0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 1

 0091بهار  -0شماره  -سال دوم 0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 0

 0091تابستان -3شماره  -سال دوم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 3

 0091پاييز  -1شماره  -سال دوم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 1

 0091زمستان  -0شماره  -سال دوم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 0

 0090بهار  -9شماره  -سال سوم 0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 9

 0090تابستان  -03شماره  -سال سوم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 03

 0090پاييز  -00شماره  -سال سوم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 00

 0090زمستان  -00شماره  -سال سوم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 00

 0093بهار  – 00شماره  –سال چهارم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 00

 0093تابستان  – 01شماره  –سال چهارم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 01

 0093پاييز  -00شماره  -سال چهارم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 00

 0093زمستان  -03شماره  -سال چهارم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 03

 0091بهار  -01شماره  -سال پنجم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 01

 0091تابستان  -00شماره  -سال پنجم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 00

 0091پاييز  -09شماره  -سال پنجم  0333 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 09

 0091زمستان  -03شماره  -سال پنجم  03 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 03

 0090بهار  -00شماره  -سال ششم  نسخه)الکترونيك( 0 علمي ترويجي سالمت اجتماعي و اعتياد  فصلنامه 00

 

 توضیح:

  فصلنامه سالالمت اجتمالاعی و اعتیالاد در     7603تابستان سال قابل ذکر است به دلیل سیاست های جدید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از ،

 دفتر تحقیقات و آموزش ادغام گردیده است. "اعتیاد پژوهی"فصلنامه علمی 

 ــلنامه ــالمتاجتماعيواعتياددرپايگاه كليهفص ــتاد،پايگاهبينالملليهاي هايفارسيزباناعتيادپژوهيوس  اطالعرسانيمانند؛كتابخانهديجيتالس

(doaj.org) پايگاهاستناديعلومجهاناســالم، (isc.gov.ir) ــامواد ــوری مخدررياســت ،پايگاهمبارزهب  (dchq.ir)  جمه

ــريات ــور ،بانکاطالعاتنش ــامععلوم(magiran.com)  كش ــاني ،پرتالج ــيمجالتنور (ensani.ir) انس   ،پايگاهتخصص

(noormags.com) پايگاهاطالعاتعلميجهاددانشــــــگاهي،(sid.ir) ايرانمــــــدكس،(iranmedics.ir) 
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ــلنامهاعتيادپژوهي ــورتنوبه(etiadpajohi.ir) ،سامانهفصـ ــکوالر بهصـ )  ايبارگذاريشدهوهمچنيندرموتورجستوجويگوگالسـ

Googel Scholar ) و شبکه های اجتماعي علميLinked in  و ACADEMIA .نيزقابلمشاهدهميباشد 

 آوری در ارزیابی  لنامهعلمیاعتیادپژوهیدفترتحقیقاتوآموزش دبیرخانه ستادمطابق مجوز کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنفص

 شده است. "ب"موفق به کسب رتبه  7600سال 

 17 شماره فصلنامه اعتیاد پژوهی بهزبانانگلیسیترجمهوچاپشدهاست. 

 آموزش دبیرخانه ستاد:کتابخانه دیجیتال دفتر تحقیقات و  -1.6

به طور كامل به  31/31/0093مورخ ديجيتال سازی منابع موجود در كتابخانه دبيرخانه ستاد آغاز و در  03/30/0093از مورخ 

انش تخصصي كه مراتب استمرار دارد. اين اقدام گامي موثر در تقويت چرخه د بهره برداری واقعو از آن زمان مورد  اتمام رسيده

 ه بوده است.امر مبارز

 روند اقدامات صورت پذيرفته عبارت است از : 

 رف خواني كل مجموعه كتابخانه .0

 اسکن  تمام منابع كتابخانه .0

 باركدی كردن كل مجموعه كتابخانه  .0

 فهرست نويسي و آماده سازی كتاب فارسي و التين .1

 فهرست نويسي و آماده سازی پايان نامه های تحصيالت تکميلي مرتبط با امر مبارزه  .0

 فهرست نويسي و آماده سازی طرح های تحقيقاتي .3

 فهرست نويسي و آماده سازی گزارشات عرصه مبارزه  .1

 وجين كتب و پايان نامه های فرسوده و تکراری .0

مقاالت و كتب منتشر شده در كتابخانه ديجيتال، سبب رشد قابل توجه  -پايان نامه ها -های پژوهشي بارگذاری كليه طرح .9

مورد از -نفر 71.001.037جمعا  7011ماه سال دی تا پایان گيری از مطالب كتابخانه ديجيتال گرديده و  مراجعه كنندگان و بهره

 اند. دید نمودهبرداری و باز کتابخانه دیجیتال بهره
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 تعداد بازدید کنندگان )نفر ال  مورد( سال

 711.111 )از مهرماه( 7603

7601 7.111.030 

7603 7.061.113 

7600 1.110.166 

7011 1.310.111 

 76.711.673 تعداد کل بازدید کنندگان

 

 آموزش: -6

 ها: و جشنواره های تخصصی ها،نشست  همایش -6.7

و های تخصصي  نشست،پژوهشي –علمي های سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد، همايش از بدو تاسيس ستاد تاكنون از

ها، دانشجويان و ... در سطح  جشنواره معرفيآثار برتر مکتوب با حضور متخصصان، پژوهشگران، اساتيد و مسئوالن پژوهشي دانشگاه

 :است هبرگزار گرديدبه شرح زير مجموعه فرهنگي شقايق تهران وها  استان

 برگزار شده توسط دفتر تحقیقات و آموزش های تخصصی نشستها و  ن همایشویعنا ردیف

میانگین تعداد 

شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

 0010 003 همايش يك روزه پيشگيری از اعتياد در خميني شهر 0

 0010 003 همايش يك روزه پيشگيری از اعتياد در بروجرد 0

 0010 003 مشاركت دانشگاه عالمه طباطباييهمايش علمي كاربردی با  0

 0010 033 همايش علمي سالمت اجتماعي با مشاركت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1

 0019 003 اولين جشنواره معرفي آثار برتر مکتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف 0

 0003 003 مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرفدومين جشنواره معرفي آثار برتر مکتوب در زمينه  3

 0000 003 سومين جشنواره معرفي آثار برتر مکتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف 1

 0001 033 چهارمين جشنواره معرفي آثار برتر مکتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف 0

 0003 000 وابستگي به مواد در ايرانارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف و  9

03 
تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهای برنامه پيشگيری اجتماع محور از اعتياد در محله های شهری و 

 01تا  00روستايي كشور در سالهای 
033 0003 
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 برگزار شده توسط دفتر تحقیقات و آموزش های تخصصی نشستها و  ن همایشویعنا ردیف

میانگین تعداد 

شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

00 
منطقه تهران در سال  0سال مراجعه كننده به كافي شاپ های  00تا  00بررسي مصرف اكستازی در بين جوانان 

 و عوامل تعيين كننده آن 00
01 0003 

00 
مقايسه دلبستگي به مادر، پدر و گروه همتا در نوجوانان بدون سابقه مصرف مواد اعتياد آور با جوانان سيگاری و 

 نوجوانان وابسته به ساير مواد اعتياد آور
39 0003 

00 
سم زدايي با متادون در بيماران وابسته به مواد مخدر مراجعه بررسي مقايسه ای سم زدايي سريع تعديل شده و 

 كننده به درمانگاه ترك اعتياد تهران
00 0003 

 0003 03 بررسي مقايسه ای سه مدل مشاوره در درمان بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون 01

 0003 93 های آن در پيشگيری و درمان .عوامل پيش بين رواني، اجتماعي مصرف مواد مخدر در نوجوانان: داللت  00

 0003 00 آسيب پذيری ژنتيکي در سوء مصرف و وابستگي به مواد . 03

 0003 00 بررسي نقش دو مركز زيانکاهي تهران و كرمانشاه در بهبود وضعيت فردی معتادان مراجع به مراكز درماني 01

 0003 01 بررسي اپيدميولوژيك و رفتاری معتادان سخت خياباني 00

 0003 000 تدوين ماتريس های جامع تحقيقاتي در زمينه آگاهسازی و پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر 09

 0003 93 شيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان شهر تهران و بررسي عوامل خطر و  حفاظت كننده 03

00 
در ايران، تجارب داخلي، ابزارهای كارآزمايي شده و ارزيابي عصب روان شناختي و رفتاری معتادين به مواد افيوني 
 آينده درمان

00 0003 

 0003 03 اثرات فعاليت های ورزشي بر كاهش گرايش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر در شهر تهران 00

 0003 13 پيشگيری های زير بنايي اعتياد 00

 0003 003 پيشگيری از عودضرورت حمايت های اجتماعي در بحث درمان و  01

 0003 13 اثر بخشي عصاره شقايق وحشي بر اثرات مختلف مورفين در مدل های حيواني 00

 0003 93 روابط جنسي و اعتياد 03

 0003 93 اعتياد، درمان و راهکارهای مناسب 01

 0003 000 رويکردهای مختلف پيشگيری از اعتياد 00

09 
سال  03اثربخشي سازمان زندانها در خصوص محکومين جرايم مواد مخدر در طول بررسي و ارزيابي كارآيي و 

 اخير
90 0003 

03 
جهت پيشگيری از مصرف مواد در دانش آموزان  EPPMسنجش اثر بخشي تلفيق عامل خودكنترلي در مدل 

 پسر دبيرستانهای غرب شهر تهران
030 0003 

 0003 13 نگرش ايرانيان به سوء مصرف مواد 00

 0003 90 اتيولوژی و اپيدميولوژی اعتياد در خانواده های تهراني 00

 0003 030 كاربرد موسيقي درماني در توانبخشي سوءمصرف كنندگان مواد 00

 0003 003 ارزيابي كمي و كيفي مراكز درمان اعتياد تحت نظارت سازمان بهزيستي كشور 01
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 برگزار شده توسط دفتر تحقیقات و آموزش های تخصصی نشستها و  ن همایشویعنا ردیف

میانگین تعداد 

شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

 0003 033 ورزش و نقش آن در پيشگيری و درمان اعتياد 00

 0003 19 اثر بخشي درمان ماتريکس در درمان سوء مصرف و وابستگي به مواد محرك 03

 0003 91 پروتکل پرهيز مدار و ايمان مدار 01

 RSA 003 0003 -03ارزيابي سريع وضعيت اعتياد كشور در سال  00

 0003 031 و آموزش پزشکيهای درمان مواد در وزارت بهداشت، درمان تحليل هزينه فايده استراتژی 09

 0003 000 تعيين كننده های اجتماعي سالمت و اعتياد 13

 0003 010 سال پژوهش های اعتياد در كشور 03علم سنجي  10

 0003 010 بر مصرف كنندگان هرويين« اجتماعي -رواني -زيستي»بررسي تاثير درمان چند وجهي 10

10 
پيش بيني آن در دختران مقطع دبيرستان شهر تهران در سال رابطه نگرش نسبت به مصرف مواد و عوامل 

 00-03تحصيلي 
001 0003 

 0003 000 بررسي قاچاق مواد مخدر و تروريسم 11

 0003 000 مروری بر پژوهشهای نوروبيولوژی اعتياد در دو دهه اخير:گامي به سوی توسعه درمانهای نوين 10

 0003 000 01 -00دستگير شده شهر تهران طي سال ای در معتادان تزريقي بررسي دوره 13

 0001 00 ارزيابي عملکرد مراكز ترك اعتياد وابسته به سازمانهای مردم نهاد در درمان معتادان استان تهران 11

 E.B.S 93 0001بررسي اثربخشي درمان های دارويي به روش درمان نگهدارنده و درمان  10

 0001 90 اعصاب مركزینقش دوپامين در سيستم  19

 0001 030 های عصبي و شناختي ولع مصرف در معتادينزيرساخت 03

00 
-تدوين الگوی مناسب پيشگيری در سوء مصرف مواد مخدر براساس عوامل خطر ساز و محافظت كننده در دانش

 آموزان مقطع دبيرستان شهر تهران
00 0001 

 0001 91 ايران و جهاننگاهي استراتژيك به درمان اعتياد در  00

00 
سازی محاسباتي رفتارهای معتادين: رويکردهای نوين برای تغيير آينده پژوهش در شناخت و مداخله در سوء مدل

 مصرف مواد
93 0001 

01 
گرا و راهکارهای ای عوامل موثر در گرايش دانشجويان به سوء مصرف موادبراساس مدل تعاملبررسي مقايسه

 پيشگيری
03 0001 

00 
های معنوی در پيشگيری از عود مصرف مواد ای و فعالسازی طرحوارهاثربخشي شناخت درماني براساس تفکر نظاره

 افيوني
19 0001 

 0001 03 های قومي ايرانبررسي هنجارهای تسهيل كننده مصرف مواد در ميان خرده فرهنگ 03

 0001 030 قراردادی گروهي بر درمان بيماران وابسته به مواد افيونيسازی، رفتاری و بررسي اثربخشي روش درمان فعال 01
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 0001 09 فراتحليل تحقيقات اعتياد در حوزه كاهش آسيب و درمان 00

 0001 10 های مدارس متوسطه آسيب پذير در برابر سوءمصرف مواددر دبيرستانهای شهر تهرانتعيين ويژگي 09

 0001 030 فعاليت های بدني مناسب بر عملکرد سيستم قلبي تنفسي در معتادين در حال درمانهفته ورزش و  03بررسي تاثير 33

 0001 00 طراحي، ارزيابي و اجرای دوره آموزش پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر 30

 0001 91 نظم و بي نظمي در اعتياد و ترك آن 30

30 
 00-00نوجوانان و جوانان دانشجو و غير دانشجوی  بررسي مصرف مواد محرك، الکل و داروهای روانگردان در
 سال

030 0001 

31 
بررسي رابطه آسيب پذيری در برابر مصرف مواد و در معرض خطر خود كشي بودن با سالمت رواني و ميزان بهره 

 گيری از اعتقادات مذهبي
19 0001 

 0001 10 نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به سوء مصرف مواد 30

 0001 030 پيشگيری ارتقايي 33

 0001 00 چرا عليرغم همه اقدامات انجام شده در مرز هنوز ورود مواد مخدر به جمهوری اسالمي ايران ادامه دارد؟ 31

30 
بررسي وضعيت سوء مصرف مواد نيروزا و استروئيدهای آنابوليك و تركيبات اعتياد آور در ميان ورزشکاران مراجعه 

 باشگاه های بدن سازیكننده به 
91 0001 

 0001 030 اخالق در طب اعتياد 39

 0001 19 تصوير برداری مغزی ساختاری و عملکردی در ايران : گامي نوين در پيشگيری و مداخله در اعتياد 13

 0001 10 ورزش ، دوپينگ و اعتياد 10

 0001 00 پژوهش های اپيدميولوژيك در پيشگيری از سوء مصرف مواد 10

 0001 91 نوروبيولوژی اكستازی: مروری بر تحقيقات جاری با رويکرد درماني و كاهش آسيب 10

 0001 030 بر روی  معتادان  زنداني  Bو  Cتاثير زندان در انتقال هپاتيت  11

10 
پاراژيگانتوسلوالر در  بررسي فعاليت الکتريکي خود بخودی و محتوی آدنوزين منو فسفات حلقوی نرون های هسته 

 برش های مغزی موش صحرايي وابسته به مرفين طي نشانگان ترك ناشي از نالوكسان
19 0001 

 0001 001 رابطه دينداری و خود كنترلي پايين با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجويان 13

11 
ميان دانش آموزان در معرض بررسي تاثير آموزش مهارت های زندگي بر كاهش عوامل فردی سوء مصرف در 

 خطر .
031 0001 

 0001 91 بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر در بين نو جوانان و جوانان شهرهای استان مركزی 10

 0001 000 پژوهش در اختالالت عملکردهای مغزی مرتبط با اعتياد در ايران : يافته ها ، بايدها و نبايدها 19
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03 
در پيشگيری از سوء  lifeskillstrainingتاثير راهبردهای مقابله ای از طريق آموزش مهارتهای زندگي 

 مصرف مواد در دانشجويان
00 0001 

 0001 91 رابطه دوپينگ و شيوع اعتياد در ورزشکاران 00

 0001 09 تحليل روند اعتياد طي دو دهه اخير 00

 0001 91 دارای همسر معتادآسيب شناسي رواني  اجتماعي زنان  00

 0001 19 بررسي هوس مصرف در معتادين خود معرف تحت درمان 01

 0001 001 بررسي ميزان اثربخشي اجتماع درمان مدار بر ارتقای سالمت روان، افزايش مهارت های زندگي و پيشگيری از عود 00

 0001 91 فايده استراتژی های درمان مواد مخدر در سازمان بهزيستي –تحليل هزينه  03

 0001 000 نوروبيولوژی كانابيس 01

 0000 30 اثرات فقر بر آسيب های اجتماعي با تاكيد بر مقوله  اعتياد 00

 0000 10 ارزشيابي اقدامات كاهش آسيب در زندان ) ارزيابي درمان با متادون ( 09

 0000 00 رفتاری –بررسي تاثير آموزش راهبردهای مقابله ای در پيشگيری از عود با تاكيد بر تکنيك های شناختي  93

 0000 30 درمان يکپارچه توحيدی برای درمان اعتياد 90

 0000 00 رويکرد جديد به اعتياد 90

 AIDS/HIV 30 0000بررسي آسيب پذيری جوانان نسبت به مواد مخدر و  90

 0000 00 تحليل كيفي اعتياد در زنان درمانجوی وابسته به مواد افيوني 91

 0000 90 ميزگرد علمي پيشگيری از سوء مصرف مواد 90

 0000 30 مقايسه سبك زندگي، سبك فرزندپروری،ترتيب تولد و عزت نفس در افراد وابسته به مواد و عادی در شهر تهران 93

 0000 10 در ميان زندانيان H.I.Vآموزش بر مبنای منافع كاهش آسيب به منظور پيشگيری از ابتال به عفونت  91

 0000 33 مشکالت جنسي در معتادان 90

 0000 01 بررسي شيوع اختالالت جنسي و متغييرهای شناختي مرتبط با آن در معتادان مرد وابسته به مواد افيوني در تهران 99

 0000 10 مشکالت جنسي معتادان درمان 033

 0000 000 استراتژی مداخله ای پيشرو در ايران با نگاهي به رويکردهای جهاني 030

 0000 10 گروه درماني معتادان. 030

030 
گزارش درمان يك مورد اختالل سوء مصرف مواد همراه با افسردگي توسط تحريك مکرر مغناطيسي تراسکرانيال 

(rTMS ) 
31 0000 

 0000 001 ميزگرد علمي سازمان های غير دولتي فعال در حوزه سوء مصرف مواد 031

 0000 30 بي توجهي بزرگسال در بين افراد مبتال به سوء مصرف مواد –ميزان شيوع بيش فعالي  030

 0000 33 اثربخشي آموزش پسخوراند عصبي بر سالمت روان بيماران وابسته به مواد افيوني 033
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 سال

031 
ارتقاء مهارت های قاطعيت در تغييرنگرش دانشجويان دانشگاه های عالمه طباطبايي و تهران نسبت به سوء 

 مصرف مواد
11 0000 

 0000 03 كلينيك مثلثي رويکردی مناسب برای كاهش آسيب 030

 0000 10 اجتماعينقشه بخش های مختلف جامعه در گرايش مشاركت به منظور پيشگيری از اعتياد  و ساير مشکالت  039

 0000 01 گسترش جايگاه علمي ايران در حوزه درمان و كاهش آسيب در سطوح بين المللي 003

 0000 30 بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه های دولتي شهر تهران در ارتباط با مصرف اكستاسي 000

 0000 13 بررسي علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتي شهرستان كرج 000

 0000 10 ميزگرد علمي مقابله با ورود مواد مخدر 000

001 
رفتاری تلفيقي با مديريت خشم بر خودكارآمدی سبك های مقابله ای،  ،بررسي اثربخشي روش درمان شناختي

 كنترل خشم، كاهش ميل به مصرف مواد و پيشگيری از بازگشت در گروهي از درمانجويان وابسته به مواد
30 0000 

000 
الگويابي زيستي، رواني و معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوين برنامه مداخله برای ارتقاء تاب آوری مبتني بر 

 روايت شناسي شناختي و روان شناسي مثبت نگر
01 0000 

 0000 10 نقش مددكاران اجتماعي در كار با مشکل اعتياد و فرد معتاد 003

 0000 31 دانشجويان دختر دانشگاههای دولتي شهر تهرانعوامل خطر اعتياد در  001

000 
تاثير توانبخشي عصبي شناختي توجه بر سوگيری توجه نسبت به محركهای مربوط به مواد در افراد وابسته به مواد 

 افيوني
33 0000 

 0000 30 كليات اعتياد از مقابله با عرضه تا كاهش تقاضا 009

003 
مواد در بين مصدومين و ارتباط آن با نوع حادثه در مراجعه كنندگان به اورژانس بررسي ميزان سوء مصرف 

 بيمارستان های امدادی و واسعي سبزوار
33 0000 

 0000 003 ميزگرد علمي تشکل های مردم نهاد 000

 0000 031 اولين نشست تخصصي اتاق های فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر 000

 0000 01 عاليم و عوارض سوء مصرف كراكبررسي كيفي شرايط ،  000

 0000 33 اعتياد يك بيماری تکانشي 001

 0000 00 جستجويي برای درمان های دارويي وابستگي به شيشه 000

 0000 31 شناسايي عوامل تاب آوری زنان دارای همسر معتاد 003

 0000 13 شناختي –تاثير حشيش بر عملکرد عصبي  001

 0000 11 پژوهشي كرك –ميزگرد علمي  000

009 
و  SF-00و BREF -WHOQOLمقايسه اندازه گيری تغييرات كيفيت زندگي با استفاده از پرسشنامه های 

EQ-0D  03در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراكز ترك اعتياد شهر سمنان در سال 
31 0000 

 0000 10 اعتياد به معتاد 003
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 0000 00 زندگي در ميان زندانيان تحت درمان با متادون بهبود حيطه های 000

 0000 10 ميزگرد))بي ثباتي منطقه ای و تاثير آن بر فرآيند كشف، توليد و قاچاق مواد مخدر(( 000

 0000 30 00-00بررسي عوامل موثر بر موفقيت سم زدايي و پيشگيری از عود در مراجعين به مراكز خود معرف بهزيستي  000

001 
بررسي ويژگي های نوجوانان سوء مصرف كننده مواد مخدر صناعي در كانون اصالح و تربيت و مراكز ترك اعتياد 

 شهر تهران
33 0009 

 0009 00 پرستاری اعتياد 000

 0009 30 بررسي تاثير ويژگي های دموگرافيك بر ماندگاری در ترك اعتياد 003

 0009 10 مبتال به سندروم وابستگي به ترياك با مردان تهراني سالم مقايسه سطح سرمي سرب در مردان تهراني 001

 0009 03 آسيب شناسي آموزش مهارت های زندگي در ايران 000

 0009 00 پيشگيری ارتقايي 009

 0009 30 نقش خانواده در اعتياد ((.)) پژوهشي–ميزگردعلمي 013

 0009 33 كننده شيشه شهر تهران بررسي رابطه بين هوش هيجاني و عود در زنان مصرف 010

 0009 03 نقش سالمت معنوی در درمان اعتياد 010

 0009 30 پيمايش اينترنتي اعتياد پذيری 010

 0009 13 ميزگرد علمي بررسي راههای برون رفت از مسايل سازمانهای مردم نهاد 011

 0009 30 درمان اعتياد از طريق بيهوشي 010

 0009 33 مصرف مواد در جوانان كشوربررسي فرآيند سوء  013

 0009 30 استاندارد سازی مقياس گرايش به اعتياد در دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي 011

 0009 00 تعيين پروفايل قرص های اكستازی كشور 010

 0009 11 شربت ترياك و سيستم ايکس 019

 0009 33 معتادان مرد در مقايسه با جمعيت غير معتادبررسي سابقه سوء استفاده در دوران كودكي  003

 0009 31 توليد داروی سي تيالن جهت درمان اعتياد و بيماری های اعتيادی 000

 0009 03 وضعيت رفتار پرخطر زنان تن فروش معتاد مراجعه كننده به مراكز گذری و درمان اعتياد شهر تهران 000

 0009 10 فرآيند اعتياد بررسي برخي از ژن های دخيل در 000

 0009 01 سوء مصرف مواد در ايران ) شيوع مصرف، آگاهي و عوامل خطرزا ( 001

 0009 30 جامعه شناسي خودماني اعتياد 000

 0009 30 ميزگرد علمي ) چالش های درمان سوء مصرف مواد محرك ( 003

 0009 31 دارودرماني اعتياد به آمفتامين)شيشه( 001

 0009 01 الزامات، راهبردها و تعيين شاخص های سياست كلي مبارزه با مواد مخدر 000
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 0009 13 رسانه، خشونت و اعتياد 009

 0009 00 ارزيابي سريع تغييرات الگوی مصرف مواد اعتياد آوردر معتادين درمان جوی استان تهران 033

 0009 33 اثرات اعتياد بر كاركردهای شناختي اعتياد 030

 0009 00 اختالل استرس پس از سانحه و اعتياد 030

 0009 30 شناختي-طراحي برنامه های بومي پيشگيری از اعتياد در ايران براساس الگوهای عصبي  030

 0009 11 بررسي اثر اكستاسي برروی حافظه فضايي سيتوپاتولوژی و مرگ سلولي درهيپوكامپ موش های صحرايي نر 031

030 
اثرتحريك الکتريکي در زدايش شکل پذيری سيناپسي ناشي از مصرف مرفين در  موش های صحرايي بررسي 

 وابسته به مرفين
01 0009 

 0009 13 بررسي علل عود اعتياد 033

 0009 11 تحليل جغرافيايي وقوع جرائم مواد مخدر 031

 0009 03 درمان های دارويي در سوء مصرف آمفتامين ها 030

 0009 11 كاهش آسيب 0330سال گزارش  039

 0009 00 ايدز و اعتياد 013

 0009 30 مشکالت رفتاری سوء مصرف شيشه 010

 0009 19 روشهای جلب مشاركتهای مردمي در پيشگيری از مصرف مواد مخدر 010

 0009 03 درمان بيماران مسموم با مواد مخدر 010

 0009 01 موضوع اعتياداهميت برخورد اپيدميولوژيك و تحقيقاتي با  011

 0093 11 بررسي درمان دارويي افراد مسموم با كوكائين 010

 0093 13 سوء مصرف مواد مخدر درنوجوانان)مطالعه مقايسه ای نوجوانان بزهکاربا نوجوانان غير بزهکار( 013

 0093 03 بررسي علل اعتياد در قهرمانان سابق ورزشي ايران 011

 0093 03 بين دانش آموزان با تاكيد بر خانواده پيشگيری از اعتياد 010

 0093 10 در خالقيت بيماران Naاثربخشي روش  019

 0093 10 پايه های عصب شناختي روش های نوين درمان اعتياد 003

 0093 01 بررسي اثر مواد مخدر بر قدرت باروری خانم ها 000

 0093 31 مغزیبررسي اثر مواد مخدر و محرك بر مناطق مختلف  000

 0093 13 ميزگرد علمي مقابله با عرضه 000

 0093 11 بررسي نتايج شربت ترياك 001

 0093 00 مقايسه اختاللهای شخصيت در افراد معتاد و غير معتاد با آزمون ميلون 000

 0093 01 بررسي علل تغيير الگوی مصرف مواد مخدر از سنتي)كم خطر( به صنعتي)پرخطر( 003
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شرکت کنندگان 
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 سال

 0093 11 ارزيابي طرح پيشگيری از سوء مصرف مواد در آموزش و پرورش استان كردستان 001

 0093 00 بررسي تاثير متون آموزشي تهيه شده در زمينه اعتياد و عوارض آن بر آگاهي دانش آموزان 000

 0093 13 تاثير سوء مصرف مواد بر تغييرات شخصيتي معتادان 009

 0093 00 در معتادان خيابانيتشخيص درمان گرمازدگي  093

 0093 00 اثر بخشي درمان نوروفيدبك بر بهبود بيماران وابسته به شيشه 090

 0093 09 رويکردهای نوين سايکونوروفيزيولوژيك در تشخيص و درمان سوء مصرف مواد 090

 0093 10 نقش تغذيه در درمان اعتياد 090

 0093 10 وابسته به شيشهبازتواني عصبي شناختي در بيماران  091

090 
استفاده از داروهای رسپريدون و فلوكستين همراه با گروه درماني كنترل تکانه و تاثير آنها بر تکانشگری و رفتار 

 لغزشي معتادان كرك
19 0093 

 0093 00 شناخت و درمان مسموميت ناشي از مواد توهم زا 093

 0093 00 اعتيادمروری بر روش های غير دارويي درمان  091

 0093 03 برنامه مهارت های زندگي ويژه دانشجويان 090

 0093 39 تاثير دين و باورهای مذهبي در توسعه مشاركتهای مردمي در حوزه مبارزه با اعتياد 099

 0093 33 معتادان TCطراحي مركز بازپروری  033

 0093 00 بررسي روند مصرف مواد محرك در سطح شهر تهران 030

 Na 033 0093سير تحول شخصيتي معتادان در حال بهبودی به روش دوازده قدم  030

 0093 11 بررسي روند برنامه های پيشگيری از اعتياد 030

 0093 33 پيشگيری از اعتياد در مدارس 031

 0093 10 تهرانبررسي اثر بخشي آموزشهای مهارت های زندگي بر تغيير نگرش سربازان وظيفه زندانهای استان  030

 0093 11 )سيستم عصبي( و صورت مسئله اعتيادxبررسي تئوری سيستم  033

 C 11 0093تاثير منفي سوء مصرف مواد مخدر در روند بهبود عفونت هپاتيت  031

 0093 10 زيستي تاثيرگذاری شيشه : نکات باليني –زيرساخت های عصبي  030

 0093 39 در تفکيك و شناسايي دو ماده مخدر كراك و هرويين TGAو  DSCبکارگيری روش های آناليز حرارتي  039

 0093 13 ارزيابي تاثير مداخالت اجتماع محور پيشگيری از عود در مانايي معتادان در درمان به روش پرهيزمدار و ايمان مدار 003

 0093 11 رابطه اعتياد با خشونت های اجتماعي 000

000 
اوركسين در نورون های هسته لوكوس سرولئوس بر وابستگي به مرفين در موش های  0بررسي نقش گيرنده نوع 

 صحرايي: مطالعه رفتاری و الکتروفيزيولوژی
10 0093 
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میانگین تعداد 

شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

 0093 93 نگاهي به مداخالت پايه روان درماني در طب اعتياد: امکان راه اندازی و اجرا در كشور 000

 0093 30 )چالش ها و راهکارها(رويکردهای نوين در پيشگيری از اعتياد  001

000 
های شهر همدان با بهره  بررسي فاكتورهای پيش بيني كننده سوء مصرف ترامادول در بين دانشجويان دانشگاه

 09گيری از تئوری رفتار برنامه ريزی شده در سال 
30 0093 

003 
های وابسته به مورفين: ارزيابي نقش پروتئين بررسي اثرات ورزش ارادی بر يادگيری و حافظه فضايي در موش

Bdnf 
01 0090 

001 
طراحي و ارزيابي مدل پيشگيری از سوء مصرف مواد در نوجوانان بر اساس عوامل خطر ساز و محافظت كننده 

 ای همساالنخانوادگي: نقش تعديل كننده و واسطه
10 0090 

 na 09 0090های دريافتي از آن در پايداری ترك اعتياد اعضای گروه نقش شبکه روابط اجتماعي و حمايت 000

009 
طراحي و ارزيابي مدل پيشگيری از سوء مصرف مواد در نوجوانان براساس عوامل خطرساز و محافظت كننده 

 خانوادگي: نقش تعديل كننده و واسطه ای همساالن
10 0090 

 NA 09 0090نقش شبکه روابط اجتماعي و حمايت های دريافتي از آن در پايداری ترك اعتياد اعضای گروه  003

 0090 010 بيمارستان لقمان الدوله –مسموميت متادون  000

 0090 013 روان درماني مبتني بر پذيرش و تعهد در اعتياد )موج سوم رفتار درماني( 000

 0090 003 اعتياد از هوس تا اجبار 000

001 
تاثير درمان نگهدارنده با متادون بر كيفيت زندگي افراد تحت پوشش كلينيك های بيماری های رفتاری در شهر 

 تهران
030 0090 

 0090 033 ميزگرد روش های درمان اعتياد 000

003 
مراجعه كننده به مركز ( ... در معتادين به مواد افيوني snpsهای تك نوكلئوتيدی)بررسي شيوع پلي مورفيسم

 معتادين خود معرف در اروميه
11 0090 

 na 13 0090مقايسه سالمت رواني و كيفيت زندگي در گروه معتاد تحت درمان دو روش دارو درماني و شركت در گروه  001

 0090 03 فرآيند و الگوی وابستگي به مواد در جوانان 000

 0090 003 هاوابسته به آمفتامين اختالالت وابسته به آمفتامين و مواد 009

 0090 03 های آيندهگيریدارو درماني، مروری بر شواهد موجود و جهت 003

 0090 03 باليا و اعتياد 000

 0090 10 شناخت، بهبودی و پيشگيری از سوء مصرف مواد از طريق فرآيند مشاركتي 000

 0090 00 مواد زنان و اعتياد درمان های زيستي روان پريشي در سوء مصرف كنندگان 000
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میانگین تعداد 

شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

001 
های دارای ای به كاركرد و جذب خانوادهمقايسه اثربخشي خانواده درماني، راهبردی كوتاه مدت با الگوی  فرانظريه

 عضو وابسته به مواد و پيشگيری از عود
13 0090 

 0090 10 مروری بر مطالعات تصويربرداری مغزی از سوء مصرف مواد 000

 0090 13 معنويت در بهبودی سوء مصرف كنندگان موادنقش  003

 0090 00 تازه های دارودرماني مواد محرك و ضرورت های بستری 001

 0090 03 برنامه پيشگيری از سوء مصرف مواد اعتيادی در شركت نفت فالت قاره ايران 000

 0090 93 تازه های درمان دارويي وابستگي به مواد افيوني 009

 0090 003 مطالعه ساختار گروه درماني اعتياد با رويکرد نظريه نمايشي كافمن 013

 0090 13 ( ايزماMTاثربخشي تركيب گياهي در كاهش دوز و قطع متادون بيماران تحت درمان سم زدايي با متادون ) 010

 0090 11 زيرساخت های اختالالت جنسي در سوء مصرف مواد 010

 0090 90 مصرف مت آمفتاميننقايص شناختي سوء  010

 0090 031 گسترش و مهار دخانيات )تجاربي مفيدبرای حوزه اعتياد به مواد مخدر( 011

 0090 00 بررسي شيوع مصرف ترامادول در مراجعين به درمانگاه سرپايي ترك اعتياد در طي يك سال 010

 0090 00 ورزش و اعتياد 013

 0090 01 طب سوزني 011

 0090 03 ها در اعتيادنقش ژن  010

 0090 03 نقش سروتونين در سيستم اعصاب مركزی و اعتياد 019

 0090 11 كلينيکي به سندرم محروميت از اوپيات ها-نگاهي تحقيقاتي 003

 0090 033 ميزگرد تخصصي نقش مدارس در پيشگيری از اعتياد 000

 0090 000 متآمفتامين از منظر قضايي و اجراييميزگرد فرآيندهای جاری مقابله با قاچاق و توليد  000

 0090 033 ميزگرد نقش دانشگاه ها در پيشگيری اوليه از اعتياد 000

 0090 00 ميزگرد نقش محله های شهری و روستايي در پيشگيری اوليه از اعتياد 001

 ميزگرد دين در توسعه حضور مردم در امر مبارزه با مواد مخدر 000

 003با وجود شركت 
نفر بعلت عدم حضور 

سخنرانان برگزار 
 نشد.

0090 

 0090 001 ميزگرد مرز و مبارزه با مواد مخدر 003

 0090 010 ميزگرد نقش سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با مواد مخدر 001

 0090 000 ميزگرد نقش محيط های كاری در پيشگيری اوليه از اعتياد 000

 0090 010 با مصرف شيشه و تعيين نقش هر يك از آنها در بين نوجوانان و جوانان شهر تهرانبررسي عوامل مرتبط  009
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میانگین تعداد 

شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

 0090 003 ميزگرد نقش رسانه های ديداری، شنيداری و الکترونيك در پيشگيری اوليه از اعتياد 033

 0090 031 عوارض جنسي سوء مصرف آمفتامين در مردان 030

 0090 10 از روی اثر انگشت ارايه روش آناليز مواد مخدر 030

 0090 033 پژوهش های اعتياد در دانشگاه كاليفرنيا)گزارش دوره فلوشيپ( 030

031 
 یبررسي فرسودگي شغلي در پزشکان و روان شناسان اعتياد و مقايسه با پزشکان و روان شناسان ساير كلينيك ها

 استان
000 0090 

 0090 90 بررسي ناخالصي های شيشه 030

 0090 010 ميزگرد نقش معتادين متجاهر در شيوع جرايم اجتماعي 033

 0090 31 ميزگرد نقش اقدامات بين المللي در امر مبارزه با مواد مخدر 031

 0090 30 پيامدها و عوارض نوروسايکولوژيك متآمفتامين 030

 0090 00 برنامه چهارم توسعه ميزگرد سياست ها و اقدامات تبديل مواد پرخطر به مواد كم خطر با نقدی بر 039

 0090 00 بررسي تعيين و مقايسه تغييرات ضخامت قشر مخ در گروه معتادان 013

 0090 00 بررسي چگونگي بازنمايي مسئله اعتياد و معتادان در فيلم های سينمايي ايران 010

 0090 00 در ايران Assistاعتباريابي  010

 0090 00 درماني اقامتي گروه های همتا در پيشگيری از عود معتادان در شهر اهوازاثربخشي ميزان كارآيي مراكز  010

 0090 11 بررسي تاثير درمان نگهدارنده متادون بر عملکرد شناختي معتادان به مواد افيوني 011

 0090 03 بررسي كيفي زنان معتاد شهر كرمان با تاكيد بر آسيب های وارده بر خانواده در كرمان 010

 0090 10 تهيه سيستم های دارورساني آهسته رهش نالتروكسون جهت ترك اعتياد 013

 0090 30 بررسي ميزان اثربخشي طرح مروج سالمت در رفتار دانش آموزان مقطع متوسطه كرمان 011

010 
مقطع بررسي ميزان اثربخشي برنامه آموزش مهارت های زندگي بر پيشگيری اوليه از اعتياد در دانش آموزان 

 93 - 90راهنمايي استان قم در سال تحصيلي 
13 0090 

019 
بررسي ميزان اثربخشي برنامه آموزش مروج سالمت بر پيشگيری اوليه از اعتياد در دانش آموزان مقطع متوسطه 

 93 – 90استان قم در سال تحصيلي 
13 0090 

 0090 30 جرايم مواد مخدرسياست كيفری چهارده كشور جهان در باره عفو و تخفيف مجازات  003

 0090 19 تحليل روايتي چگونگي معتاد شدن افراد وابسته كرمان 000

 0090 30 مطالعه اثربخشي باليني مدل ماتريکس در درمان سوء مصرف كنندگان مواد 000

 0090 30 پيمايش ملي سالمت روان و مصرف مواد 000
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شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

001 
شيشه در مقايسه با اختالالت سايکوتيك اوليه)خلقي و غير خلقي( در بررسي سير و پيامد سايکوز ناشي از مصرف 

 بين مراجعه كنندگان به بيمارستان های روزبه و ايران در يك پيگيری يك ساله
000 0090 

000 
عوامل پيش بيني كننده مصرف مواد روانگردان در بين نوجوانان و جوانان شهر كرمانشاه با بهره گيری از تئوری 

 برنامه ريزی شدهرفتار 
90 0090 

 0090 30 نوروبيولوژی پيشگيری از اعتياد 003

 0090 11 مطالعات تصويربرداری مغزی در وابستگان به متآمفتامين 001

 0090 00 نوروبيولوژی عشق و ارتباط آن با اعتياد 000

 0090 03 مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکي تهران 009

093 
بررسي مقايسه ای كيفيت خواب و عوامل موثر بر آن در معتادين كراك قبل و بعد از مداخله دو شيوه درمان 

 پرهيزمدار-نگهدارنده با متادون و درمان ايمان مدار
10 0090 

 C– (0) BE 01 0090ها در حضور و عدم حضور مرفين در رده سلولي Mirnaبررسي پروفايل بيان  090

 0090 003 عوامل محافظت كننده در برابر اقدام به خودكشي در افراد مبتال به سوء مصرف و وابستگي به موادشناسايي  090

 0090 030 اعتياد، خشونت و سرقت؛ مثلث ناامني در جامعه 090

 0090 013 تغيير و حفظ آن؛ نگاهي به تکنيك های موثر و موفق در رفتارهای پرخطر و مسئله اعتياد 091

 0090 03 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان خراسان رضوی 090

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان كرمان 093

 0090 001 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان اصفهان 091

 0090 030 گيالنميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان  090

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان چهار محال و بختياری 099

 0090 00 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان كهگيلويه و بوير احمد 033

 0090 33 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان سمنان 030

 0090 03 نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان خراسان جنوبيميزگرد  030

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان مازندران 030

 0090 33 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان خوزستان 031

 0090 13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان فارس 030

 0090 03 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان يزد 033

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان كردستان 031

 0090 03 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان مركزی 030

 0090 10 استان كرمانشاهميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در  039

 0090 03 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان قم 003

 0090 00 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان خراسان شمالي 000
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 )نفر(

 سال

 0090 000 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان گلستان 000

 0090 033 اقدامات مقابله با عرضه در استان خراسان رضویميزگرد نقد و بررسي  000

 0090 030 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان آذربايجان غربي 001

 0090 010 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان اردبيل 000

 0090 001 و بلوچستانميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان سيستان  003

 0090 033 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان لرستان 001

 0090 03 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان ايالم 000

 0090 033 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان خراسان رضوی 009

 0090 00 اقدامات مقابله با عرضه در استان مازندرانميزگرد نقد و بررسي  003

 0090 13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان كرمانشاه 000

 0090 000 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان گيالن 000

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان كرمان 000

 0090 10 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان يزد 001

 0090 00 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان كردستان 000

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان سمنان 003

 0090 03 مقابله با عرضه در استان خوزستانميزگرد نقد و بررسي اقدامات  001

 0090 - سومين همايش كشوری پژوهش در توسعه سالمت در خراسان جنوبي 000

 0090 - كنگره بين المللي هپاتيت در دانشگاه بقيه اله 009

 0090 - كنگره اعتياد، چهره ها و چالش ها در خراسان شمالي 003

 0090 - در دانشگاه علوم پزشکي تهران كنگره بين المللي دانش اعتياد 000

 0090 - همايش ملي دانشگاه صنعتي شريف در دانشگاه صنعتي شريف 000

 0090 91 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان آذربايجان غربي 000

 0090 31 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان قزوين 001

 0090 000 نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان اصفهانميزگرد  000

 0090 033 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان كهگيلويه و بوير احمد 003

 0090 11 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان آذربايجان شرقي 001

 0090 033 مقابله با عرضه در استان فارسميزگرد نقد و بررسي اقدامات  000

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان قزوين 009

 0090 ------ ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان همدان 013

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان قم 010

 0090 33 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان مركزی 010
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 0090 - كنگره سراسری روانشناسي كودك و نوجوان در دانشگاه شهيد بهشتي 010

 0090 - دومين كنگره ملي روانشناسي اجتماعي ايران در انجمن روانشناسي اجتماعي 011

 0090 033 استان كهگيلويه و بوير احمدهمايش اجتماعي شدن امر مبارزه در  010

 0090 103 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان مازندران 013

 0090 190 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان كرمان 011

 0090 030 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان يزد 010

 0090 033 فارسهمايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان  019

 0090 000 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان قم 003

 0090 033 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان زنجان 000

 0090 033 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان خراسان جنوبي 000

 0090 - همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان آذربايجان غربي 000

 0090 133 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان سيستان و بلوچستان 001

 0090 - همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان چهار محال و بختياری 000

 0090 113 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان آذربايجان شرقي 003

 0090 103 اصفهانهمايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان  001

 0090 033 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان گلستان 000

 0090 103 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان كرمانشاه 009

 0090 - همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان البرز 033

 0090 033 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان خراسان رضوی 030

 0090 033 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان سمنان 030

 0090 003 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان اردبيل 030

 0090 010 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان كردستان 031

 0090 133 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان همدان 030

 0090 013 شدن امر مبارزه در دانشگاه شهيد بهشتيهمايش اجتماعي  033

 0090   همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در دانشگاه آزاد اسالمي تهران 031

 0090   همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در دانشگاه علوم اقتصادی تهران 030

 0090   همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در دانشگاه خواجه نصير طوسي تهران 039

 0090 31 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان قزوين 013

 0090 11 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان آذربايجان شرقي 010

 0090 - ميزگرد نقد و بررسي اقدامات كاهش تقاضا در استان همدان 010

 0090 91 عرضه در استان آذربايجان غربيميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با  010
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 0090 000 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان اصفهان 011

 0090 033 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان كهگيلويه و بوير احمد 010

 0090 033 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان فارس 013

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان قزوين 011

 0090 003 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان قم 010

 0090 33 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان مركزی 019

 0090 - اصفهان در وزارت علومهمايش بهداشت روان دانشگاه صنعتي  003

 0090 - ششمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده در دانشگاه شهيد بهشتي 000

 0090 - هشتمين كنگره بين المللي دانش اعتياد در دانشگاه علوم پزشکي ايران 000

 0090 - كنگره ملي امور اجتماعي در برنامه ششم توسعه در دانشگاه آزاد گناباد 000

 0090 - همايش مددكاری اجتماعي ايران در انجمن مددكاری اجتماعي ايران 001

 0090 033 سومين همايش ملي پژوهش اجتماعي و فرهنگي در جامعه ايران در انجمن جامعه شناسي ايران 000

 0090 - همايش ملي پيشگيری انتظامي از جرم در دانشگاه علوم انتظامي 003

 0090 - آذربايجان غربيجشنواره استان  001

 0090 - همايش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در وزارت تعاون 000

 0090 33 آموزش و پرورش شهر تهران 03و  00همايش با مديران مناطق  009

 0090 103 آموزش و پرورش شهر تهران 0همايش با مديران منطقه  093

 0090 003 پرورش شهر تهرانآموزش و  1همايش با مديران منطقه  090

 0090 33 همايش ويژه روحانيون و مبلغين در دانشگاه فارابي 090

 0090 03 همايش ويژه مبلغين زندان ها در سازمان زندان ها 090

 0090 00 همايش ويژه مديران دستگاه های اجرايي كشور در سازمان بازرسي كل كشور 091

 0090 03 اداره كل اطالعات استان مازندرانهمايش مديران كل واجا در  090

 0090 003 شهر تهران 0همايش والدين دانش آموزان منطقه  093

 0090 003 همايش كارشناسان آموزش دانشگاه شهيدبهشتي 091

 0090 03 همايش كارشناسان فرهنگي و آموزشي استان خراسان رضوی 090

 0090 33 در دانشگاه تهران همايش كارشناسان سازمان تبليغات اسالمي 099

 0090 33 همايش دانش آموزان سال چهارم دبيرستان منطقه سه شهر تهران 133

 0090 003 همايش مسئولين مراكز مشاوره دانشگاه های كشور در دانشگاه صنعتي اصفهان 130

 0090 13 همايش صنايع بزرگ اصفهان 130

 0090 13 همايش مديران آموزش و پرورش اصفهان 130

 0090 133 همايش دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي در دبيرخانه ستاد 131
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 0090 01 نشست تخصصي با اساتيد دانشگاه علوم انتظامي در دبيرخانه ستاد 130

 0090 33 نشست با اساتيد و روسای دانشکده های دانشگاه الزهرا 133

 0090 033 فرهنگياننشست تخصصي با اساتيد و دانشجويان دانشگاه  131

 0090 03 نشست تخصصي با مسئولين فرهنگي دانشگاه های منطقه يك دانشگاه جامع علمي كاربردی 130

 0090 13 نشست تخصصي با مسئولين مراكز مشاوره دانشگاه های تهران 139

 0090 133 نشست تخصصي با اساتيد و دانشجويان دانشگاه پيام نور 103

 0090 - تهران 00و  0مديران آموزش و پرورش مناطق نشست تخصصي با  100

 0090 093 همايش آموزشي با خانواده پرسنل ارتش 100

 0090 00 نشست تخصصي با معاونين و مسئولين دانشگاه شريعتي 100

 0090 03 نشست تخصصي با مديران وزارت ارتباطات 101

 0090 033 نشست تخصصي با بسيجيان فعال 100

 0090 03 ميزگرد مبارزه حرفه ای با مواد مخدر ناجا 103

 0090 00 ميزگرد فساد اداری و نقش آن در سوء مصرف مواد در دبيرخانه ستاد 101

 0090 33 ميزگرد گزارش سفر هيات اعزامي به مالزی در دبيرخانه ستاد 100

 0091 33 آموزش و پرورش تهران 1همايش دبيرستان دخترانه منطقه  109

 0091 033 همايش كاركنان وزارت نيرو 103

 0091 10 همايش معاونين پيشگيری بهزيستي كشور 100

 0091 133 همايش مددكاری اجتماعي 100

 0091 033 همايش رابطين پيشگيری از اعتياد آموزش و پرورش شهر قم 100

 0091 - تهران 0همايش دانش آموزی آموزش و پرورش منطقه  101

 0091 003 اعتياد و جوانان دانشگاه آزاد اسالميهمايش  100

 0091   كنفرانس بين المللي امنيت انساني در غرب آسيا دانشگاه بيرجند 103

 0091   پنجمين كنگره انجمن روانشناسي ايران 101

 0091   هفتمين كنگره بين المللي روانپزشکي كودك و نوجوان در انجمن روانپزشکي كودك و نوجوان ايران 100

 0091   (همايش اجتماعي كردن امر مبارزه با مواد مخدر )خوزستان 109

 0091   ششمين كنگره بين المللي هپاتيت تهران 103

 0091   همايش دانشگاه آزاد گرمسار 100

 0091 90 بازتواني مغزی در درمان اعتياد 100

 0091 030 راهکارها(عتياد در ايران)نيازها و نگاهي به مسير آينده درمان ا 100

 0091   عتياد )دانشگاه علوم پزشکي ايران(كنگره بين المللي دانش ا 101

 0091   (پنجمين كنگره سراسری رفتارهای پرخطر )دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 100
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 0091 39 (تئوری منطقه ادغام ديدگاه ها)اصالح سياستهای كلي نظام و برنامه ششم توسعه 103

 0091 30 مواد و خالالت عملکرد جنسي مصرف 101

 0091   (كنگره كودك و نوجوان )دانشگاه شهيد بهشتي 100

 0091   (همايش هفته پژوهش )يزد 109

 0091 001 نحوه پژوهش اعتياد و ضروريات آن 113

 0091 10 فرزندپروری و پيشگيری از اعتياد 110

 0091   (تبريزكنفرانس نظريه گروه های ايران )دانشگاه  110

 0091   (همايش اقتصاد مقاومتي )موسسه سمت روشن اشراق 110

 0091 11 خانواده و نقش آن در پيشگيری از اعتياد 111

 0091   (همايش چابهار )سيستان و بلوچستان 110

 0091   (همايش اراك )مركزی 113

 0090   (اجتماعي ايرانمددكاری اجتماعي و مطالبه گری اجتماعي )انجمن مددكاری  111

 0090   (همايش بين المللي استرس و بيماريهای رواني )دانشگاه عالمه طباطبايي 110

 0090   (هفتمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده )دانشگاه شهيدبهشتي 119

 0090 01 متآمفتامينمروری بر يافته های مطالعات تصويربرداری مرحله پرهيز طوالني مدت در مصرف كنندگان  103

 0090 10 خانواده و اعتياد 100

 0090 03 ماده مخدر كروكوديل و اعتياد به آن 100

 0090   (همايش مداخالت روانشناختي در محيط نظامي )خراسان رضوی 100

 0090   عتياد )دانشگاه علوم پزشکي ايران(كنگره بين المللي دانش ا 101

 0090   (پيشگيری، درمان و كاهش آسيب )دانشگاه علوم پزشکي شيرازكنگره بين المللي  100

 0090   (دومين كنگره سراسری روانشناسي )دانشگاه خوارزمي 103

 0090   (همايش آموزش توجيهي فرمانداران استان )خراسان رضوی 101

 0090   (هفتمين سمپوزيوم نوروپسيکولوژی ايران )جهاد دانشگاهي دانشگاه خوارزمي 100

 0090   انشگاه آزاد خميني شهر(پنجمين همايش ملي روانشناسي )د 109

 0090   دن مبارزه با مواد مخدر )كردستان(همايش گفتمان سازی و اجتماعي كر 133

 0090   اعتياد )دانشگاه آزاد شاهين شهر( همايش ملي پيشگيری از 130

 0090   تحقيقات دانشگاه بهزيستي(د )مركز سمپوزيوم های بازآموزی اعتيا 130

 0093 0333 ي )انجمن مددكاران اجتماعي ايران(سي و دومين همايش ملي مددكاری اجتماعي و مدارای اجتماع 130

 0093   ی پرخطر )دانشگاه علوم پزشکي يزد(اولين كنگره بين المللي اعتياد و رفتارها 131

 0093   همايش اعتياد زنان )خراسان رضوی( 130
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 0093   پزشکي شهيد بهشتي( روانپزشکي كودك و نوجوان )دانشگاه علوم 133

 0093   سي ايران )انجمن روانشناسي ايران(ششمين كنگره انجمن روانشنا 131

 0093   (هشتمين سمپوزيوم نوروپسيکولوژی شناختي ايران )انجمن عصب روانشناسي ايران 130

 0093   در ايران )دفتر تحقيقات و آموزش( همايش اقتصاد مواد مخدر 139

113 
شهر تهران )دفتر تحقيقات و همايش سبب شناسي حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتيادآور در 

 آموزش(
  0093 

110 
كز صنعتي  )دفتر همايش برآورد شيوع مصرف مواد مخدر، محرك و داروهای روانگردان در بين كاركنان مرا

 تحقيقات و آموزش(
  0093 

110 
مومي كشور )دفتر همايش پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردانها در جمعيت ع

 تحقيقات و آموزش(
  0093 

 0093   ي برای پيشگيری از اعتياد )كرمان(فاصله نسلي؛ تهديد يا فرصت 110

 0093   تهديدی در بروز اعتياد )كرمان(نه چه كنيم فاصله نسلي فرصت شود  111

 0093   شگيری از اعتياد )كرمان(والدگری كيفي و پي 110

 0093   دگي در پيشگيری از اعتياد )كرمان(نقش و جايگاه آموزش مهارت های زن 113

 0093   اعتياد زنان و خانواده )كرمان( 111

 0093   دولتي از شايعه تا واقعيت )كرمان(ترياك  110

 0093   مدرسه، پيشگيری و سالمت )كرمان( 119

 0093   های نظامي )خراسان رضوی( در محيط بررسي آسيب های اجتماعي اعتياد و راهکارهای مداخالت روانشناختي 103

 0093   سالمت)دانشگاه علوم پزشکي اصفهان(كنگره آموزش بهداشت و ارتقاء  100

 0093   آسيب های رواني اجتماعي چابهاركنگره ملي روانشناسي و  100

 0091   دوازدهمين كنگره بين المللي دانش اعتياد 100

 0091   ناسي خانواده)دانشگاه شهيد بهشتي(هشتمين كنگره دوساالنه آسيب ش 101

 0091 نفر 0333 همايش مددكاری اجتماعي و اخالق اجتماعي 100

 0091   رش در تربيت كودكان و . . )كرمان(پرونشست تخصصي نقش و جايگاه آموزش و  103

 0091   اركنان نيروهای مسلح)خراسان رضوی(همايش آموزشي پيشگيری از آسيب های اجتماعي و اعتياد خانواده ك 101

 0091   های كار نشست علمي تخصصي بررسي روند برنامه های پيشگيری اوليه از اعتياد در محيط 100

 0091   ز آسيب های اجتماعي)خراسان شمالي(پيشگيری انشست علمي  109

 0091   هنگي و پيشگيری از اعتياد)اردبيل(نشست علمي، تخصصي مداخالت فر 193

 0091   پيشگيری اوليه از اعتياد)اصفهان( نشست علمي، تخصصي روشهای تقويت رويکرد 190

 0091   مواد مخدر )دانشگاه علوم انتظامي(نشست تخصصي پيامدهای ناشي از الحاق ماده قانوني به قانون مبارزه با  190
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میانگین تعداد 

شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

 0091   های آموزشي و دانشگاه ها نشست علمي تخصصي بررسي روند برنامه های پيشگيری اوليه از اعتياد در محيط 190

 0091   درمان و كاهش آسيب در كشورنشست علمي تخصصي بررسي روند برنامه های  191

 0091   مه پيشگيری اوليه از اعتياد)فارس(نشست علمي، تخصصي برنا 190

193 
نشست علمي، تخصصي پيشگيری از اعتياد در محيطهای دانشگاهي و مبلغين مذهبي سازمان تبليغات 

 (اسالمي)خراسان رضوی
  0091 

 0091   مبارزه با اعتياد)سمنان(ناسي امر نشست علمي تخصصي آسيب ش 191

 0091   دومين همايش ساليانه انجمن علمي روان درماني ايران 190

199 
در بين نوجوانان و  نشست علمي تخصصي تبيين اختالالت رواني و اجتماعي مصرف انواع مواد مخدر

 جوانان)زنجان(
  0091 

 0091   ت داروهای مخدر و تحت كنترل)فارس(همايش شناخ 033

 0091   ايي آموزش، آگاهي و پيشگيری)فارس(جشنواره پويانم 030

 0091   ه شناختي در حوزه مواد مخدر)فارس(همايش تاثير علمي و جامع 030

 0091   نايي با داروها و مواد مخدر)فارس(همايش علمي آش 030

 0091   نواده و آسيب های مواد مخدر)فارس(همايش خا 031

 0091   اعتياد و آسيب های اجتماعي)فارس( علمي و تخصصي پيشگيری ازنشست  030

 0091   )فارس(نشست علمي پيشگيری از اعتياد و آسيب های اجتماعي ويژه كارشناسان 033

 0091   يشگيری از آسيب های اجتماعي)فارس(همايش مديريت مورد ويژه كارشناسان و مدرسين پ 031

 0091   روانشناسي اجتماعي ايرانپنجمين كنگره ملي  030

 0090   كنگره بين المللي مددكاری اجتماعي در ايران 039

 0090   نشست علمي تخصصي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 003

000 
نشست علمي، تخصصي لزوم مديريت پايدار و هدف مند در امر مبارزه با الکل، دخانيات، مواد مخدر، روان گردان 

 پيش سازها )كرمان(ها و 
  0090 

 0090   صصي كانابيس دوست يا دشمن )كرمان(نشست تخ 000

 0090   و ناقص درمان اعتياد كشور )كرمان(نشست تخصصي بررسي تبعات اجتماعي و اقتصادی چرخه معيوب  000

 0090   دستگاه های اجرايي استان )همدان( نشست تخصصي ويژه مديران و مسئولين حراست 001

 0090   جلسه هم انديشي علمي )خوزستان( 000

003 
نشست مشترك شورای هماهنگي، روانشناسان و مددكاران مراكز ترك اعتياد با معاون سياسي استانداری )خراسان 

 (رضوی
  0090 

 0090   پيشگيری از سوء مصرف مواد )فارس( نشست راهکارهای علمي جهت 001

 0090   شگيری از آسيب های اجتماعي )فارس(رويکرد پينشست مهارت های زندگي با  000
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میانگین تعداد 

شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

 0090   ط فردی و آسيب های اجتماعي )فارس(نشست رواب 009

 0090   نشست سيمای اعتياد )فارس( 003

 0090   نشست شيوه زندگي سالم )فارس( 000

 0090   اعتياد و آسيب های اجتماعي )فارس(نشست پيشگيری از  000

 0090   ي با مواد مخدر و مضرات آن )فارس(نشست آشناي 000

 0090   اد قبل از اقدام به ازدواج )فارس(نشست نحوه شناسايي افراد معت 001

 0090   د روان گردان جديد )فارس(نشست شناسايي موا 000

 0090   های مصرف مواد با عوارض آن )فارس(نشست سوء مصرف مواد و ارتباط روش  003

 0090   های ناشي از مصرف مواد )فارس(مرگ نشست  001

 0090   نشست مواد مخدر و جرم )فارس( 000

 0090   انان )فارس(نشست پيشگيری از مصرف مواد مخدر در ميان جوانان و نوجو 009

 0090   نشست تخصصي بررسي و تبيين تجارب جهاني در حوزه مبارزه با مواد مخدر)يزد( 003

 0090   حضور قضات دادگستری)كردستان(نشست تخصصي با  000

 0090   نشست تخصصي با حضور كارشناسان اعتياد ادارات شورای هماهنگي استان)كردستان( 000

 0090   ب اسالمي )دانشگاه علوم انتظامي(ميزگرد علمي بيانيه گام دوم انقال 000

 0090   و اعتياد )دانشگاه علوم انتظامي( نشست تخصصي حاشيه نشيني 001

 0090   راهکارها )دانشگاه علوم انتظامي( تعامل ناجا با نخبگان و فرهيختگان علمي كشور:فرصت ها، چالش ها و 000

 0090   از اعتياد ويژه پاكبانان )اردبيل(همايش پيشگيری اوليه  003

 0090   هشتمين نشست فصلي انجمن اپيدميولوژی دانشگاه علوم پزشکي ايران 001

 0090 نفر 0333 عتياد )دانشگاه علوم پزشکي ايران(كنگره بين المللي دانش ا 000

 0090   ارتباط موثر و نقش آن در پيشگيری از اعتياد و آسيب های اجتماعي)كرمان( 009

 0090   نشست تخصصي نقش فرزندپروری مثبت و سازنده در پيشگيری از اعتياد)كرمان( 013

 0090 نفر 033 های دانش آموختگان حوزه های علميه خواهران سراسر كشور)قم( همايش هم انديشي كانون 010

 0090   اجتماعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي –يازدهمين جلسه شورای فرهنگي  010

010 
)دانشگاه علوم انتظامي 99ميزگرد علمي آينده پژوهي مواد مخدر؛پيش بيني وضعيت مواد مخدر در كشور در سال 

 امين(
  0090 

 0090   همايش كانون همياران سالمت روان)البرز( 011

 0090   جامعه سالم با رويکرد پيشگيری از آسيب های اجتماعي و اعتياد)خراسان رضوی( 010

 0090   سومين نشست تخصصي معاونين، مديران كل و دبيران شوراهای سراسر كشور 013
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میانگین تعداد 

شرکت کنندگان 

 )نفر(

 سال

 0090   مخدر ناجاهيات انديشه ورز پليس مبارزه با مواد  011

 0090   كارگروه فرهنگ و هنر 010

 0090   همايش ياری گران زندگي با محوريت پيشگيری و صيانت اجتماعي)اردبيل( 019

 0090   همايش منطقه ای نقش همياران سالمت روان در كاهش آسيب های اعتياد در ميان دانشجويان)كردستان( 003

 0090   اجتماعي سازمان اوقاف و امور خيريَهنشست تخصصي گفتمان سازی  000

 0090   كميته علمي همايش ملي پليس و تعامل ارتباط اجتماعي 000

 0090   توجيهي ويژه مديران مدارس شهر تهران –گردهمايي آموزشي  000

 0090   نشست علمي بررسي موانع علمي كردن درمان اعتياد 001

 0090   آسيب های اجتماعي اعتياد ويژه روحانيون)اردبيل(همايش استاني پيشگيری از  000

 0099   نشست تخصصي پژوهش محور؛ تحول، مهار اعتياد 003

 0099   چهاردهمين كنگره دانش اعتياد 001

 0099   سومين نشست تخصصي دبيران شورای هماهنگي و روز پژوهش 000

 0099   كنگره انجمن مددكاری اجتماعي 009

 0099   همايش ملي پيشگيری از مصرف مواد مخدر در دانشجويان)دانشگاه رازی كرمانشاه( 033

 0133   كنگره آسيب شناسي خانواده دانشگاه شهيدبهشتي 030

 0133   هشتمين كنگره انجمن روانشناسي ايران 030

 0133   همايش آموزش و پرورش 030

 0133   سمينار دانشگاه علوم پزشکي ارتش 031

 0133   سمپوزيوم كشوری روشهای نوين پيشگيری از اعتياد)شورای هماهنگي فارس( 030

 0133   كنگره انجمن مددكاری اجتماعي 033

 0133   دهمين سمپوزيوم نوروپسيکولوژی شناختي ايران 031

 

 های آموزشی ویژه کارکنان:  کارگاهها و  دوره -6.1

های آموزشي ويژه كاركنان دبيرخانه  های كلي مبارزه با مواد مخدر(كارگاه )تصويب سياست 0000)بدو تاسيس ستاد( تا سال  0031از سال 

 .برگزار نشده است ها ستاد و شورای هماهنگي استان

مواد های مختلف ويژه كاركنان دبيرخانه ستاد و نيز كاركنان دبيرخانه شوراهای هماهنگي مبارزه با  آموزشي در زمينه  های ها و كارگاه دوره

 ها به منظور ارتقاء سطح دانش تخصصي آنان به شرح زير برگزار شده است: مخدر استان
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 ردیف
ن دوره ها و کارگاه آموزشی برگزار شده ویعنا

 ها ویژه کارکنان ستادی و استان

تعداد 

 ساعات
 برگزار کننده

تعداد 

کننده  شرکت

دبیرخانه 

 ستاد به نفر

تعداد 

کننده  شرکت

ها به  استان

 نفر

ال س

 برگزاری

 0019 13 3 دفتر تحقيقات و آموزش 03 كارگاه آموزشي كاركنان ادارات كل استان سمنان 0

0 
كارگاه آموزشي روش های تحقيق برای كارشناسان 

 استان بوشهر
 0019 03 3 دفتر تحقيقات و آموزش 01

 0019 13 3 دفتر تحقيقات و آموزش 03 كارگاه آموزشي كاركنان ادارات كل استان قم 0

 0019 13 3 دفتر تحقيقات و آموزش 03 كارگاه آموزشي تربيت مربي در استان زنجان 1

 0019 13 3 دفتر تحقيقات و آموزش 01 كارگاه آموزشي مشاوران مراكز مشاوره وزارت علوم 0

3 
كارگاه آموزشي مشاوران مراكز مشاوره وزارت 

 بهداشت
 0019 13 3 دفتر تحقيقات و آموزش 01

1 
كارگاه آموزشي دانشجويان لرستاني دانشگاه های 

 شهر تهران
 0019 003 3 دفتر تحقيقات و آموزش 1

 0019 13 3 دفتر تحقيقات و آموزش 03 كارگاه آموزشي برای كارشناسان استان مركزی 0

 0003 13 3 دفتر تحقيقات و آموزش 03 كارگاه آموزشي برای كارشناسان استان هرمزگان 9

03 
آموزشي دبيران شورای هماهنگي سراسر  كارگاه

 كشور
 0003 03 3 دفتر تحقيقات و آموزش 03

00 

كارگاه آموزشي برای كارشناسان شورای  1
هماهنگي استان های تهران، همدان، بندرعباس و 

 كرمان

 0000 013 3 دفتر تحقيقات و آموزش 03

00 
كارگاه آموزشي مشاوران مراكز مشاوره بنياد 

 جانبازان
 0000 03 3 دفتر تحقيقات و آموزش 03

00 
كارگاه آموزشي برای مديران كل حراست وزارت 

 علوم
 0000 03 3 دفتر تحقيقات و آموزش 0

 0000 3 03 دفتر برنامه ريزی و فن آوری اطالعات 000 )دوره اول( ICDLدوره كامل  01

 0003 3 00 ساماندهي سازمانهای مردم نهاددفتر  03 آشنايي با مداخالت اجتماعي برای تغيير رفتار ... 00

 0003 3 33 دفتر برنامه ريزی و فن آوری اطالعات 33 برنامه ريزی راهبردی مبارزه با مواد مخدر 03

 0003 13 03 اداره كل مقابله با عرضه 01 دوره آموزشي باقر العلوم )دوره اول( 01

 0001 13 03 كل مقابله با عرضهاداره  01 دوره آموزشي باقر العلوم)دوره دوم( 00

 0000 3 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 آزمون شناسايي و استفاده از ظرفيتهای ذهني 09

 0000 3 003 دفتر تحقيقات و آموزش 0 آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوری)دوره اول( 03

 0000 3 0 مركز آموزش وزارت كشور 03 برقراری ارتباط موثر با محيط و ديگران 00

 0000 13 03 اداره كل مقابله با عرضه 01 دوره آموزشي باقر العلوم 00

 0000 3 033 دفتر تحقيقات و آموزش 03 آموزش زبان انگليسي 00

 0009 019 013 دفتر تحقيقات و آموزش 0 آشنايي با مباني اصالح الگوی مصرف 01
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 ها ویژه کارکنان ستادی و استان

تعداد 

 ساعات
 برگزار کننده

تعداد 

کننده  شرکت

دبیرخانه 

 ستاد به نفر

تعداد 

کننده  شرکت

ها به  استان

 نفر

ال س

 برگزاری

00 
آشنايي با مفاهيم و قواعد كلي حاكم بر تشکيل 

 قراردادها و تعهدات
 0009 3 0 دفتر تحقيقات و آموزش 03

 0009 013 013 دفتر تحقيقات و آموزش 0 آشنايي با نظام هدفمند سازی يارانه ها 03

 0009 3 0 گروه مشاوران پنتو 0 بودجه ريزی عملياتي 01

 0009 3 33 دفتر تحقيقات و آموزش 03 تايپ سريع 00

 0009 3 0 دفتر تحقيقات و آموزش 00 آماریتهيه و تنظيم گزارشات  09

 0009 13 03 اداره كل مقابله با عرضه 01 دوره آموزشي باقر العلوم 03

 0009 3 0 دفتر تحقيقات و آموزش 03 دوره های آموزشي گزارش دهي 00

 0009 3 013 دفتر تحقيقات و آموزش 0 مثلث تندرستي 00

 0009 3 13 تحقيقات و آموزشدفتر  1 قانون منع مداخله كاركنان 00

 0093 03 00 دفتر برنامه ريزی و فن آوری اطالعات 000 )دوره دوم( ICDLدوره كامل  01

00 
های  آشنايي با ده برنامه تحول اداری و شاخص

 مرتبط با آن
 0093 013 003 دفتر تحقيقات و آموزش 0

 0093 3 0 آموزش استانداری تهرانمركز  9 آشنايي با مفاهيم ايجاد كتابخانه های ديجيتال 03

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت ارتباطات 01 خبرنگاری 01

 0093 3 03 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزشي مقاله نويسي 00

 0093 3 00 دفتر تحقيقات و آموزش 13 دوره كامل( 0طرح سلمان ) 09

 0090 010 33 دفتر تحقيقات و آموزش 0 آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوری)دوره دوم( 13

 0090 019 3 دفتر تحقيقات و آموزش 0 های كلي نظام اداری آشنايي با تبيين سياست 10

 0090 010 3 دفتر تحقيقات و آموزش 0 همت مضاعف كار مضاعف 10

 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 00 پدافند غير عامل  10

 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 0 مديريت دانش سازماني 11

 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 0 سبك زندگي بر مبنای آموزه های ديني 10

 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 00 بنيان های حکومت اسالمي و واليت فقيه 13

11 
پيشگيری و كنترل عوامل خطرساز بيماری های 

 قلبي و عروقي
 0090 03 93 آموزشدفتر تحقيقات و  03

10 
مديريت پيشگيری از وقوع جرم و آسيب های 

 اجتماعي
 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 03

 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 0 آشنايي با الگوی اسالمي ايراني پيشرفت  19

 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 00 آشنايي با طرح شجره طيبه صالحين  03

 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 00 مردم ساالری اسالمي 00
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 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 0 معرفت و بصيرت حسيني 00

 0090 03 93 دفتر تحقيقات و آموزش 01 آموزش خانواده 00

 0090 0 00 دفتر تحقيقات و دفتر حقوقي ستاد 03 آشنايي با قوانين و مقررات 01

 0090 00 1 دفتر تحقيقات با همکاری روابط عمومي  01 اعتيادرسانه و  00

03 
آشنايي با اصول و راهبردهای تعامل با سازمانهای 

 مردم نهاد
01 

دفتر تحقيقات و دفتر مشاركت های 
 مردمي

9 01 0090 

 0090 00 0 دفتر تحقيقات و اداره كل مقابله با عرضه 01 مقابله با عرضه 01

 0090 00 03 دفتر تحقيقات با همکاری اداره كل درمان 01 راهبردها و برنامه های درمان اعتيادآشنايي با  00

09 
تمركز بر تخمين اندازه جمعيت های در معرض 

 HIVخطر 
 0090 - 0 مركز منطقه ای آموزش نظام مراقبت 03

33 
مناقصات، معامالت، قوانين و مقررات مالي و 

 محاسباتي
 0090 - 3 و پژوهش موسسه عالي آموزش 01

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 03 دوره آموزش تکميلي كارشناسان حقوقي 30

 0090 - 0 موسسه ارتباط گستر 0 كارگاه آموزشي كنگره بين المللي روابط عمومي 30

30 
بررسي مفهوم نظارت و دامنه مسئوليت كاركنان 

 دولت در ساز و كارهای مالي
 0090 - 0 آموزش و پژوهشموسسه عالي  03

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 03 در طرح های عمراني HSEمديريت  31

 0090 - 0 پژوهشکده آمار 03 نمونه گيری از جامعه كمياب و پنهان 30

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 00 شيوه پاسخگويي به دستگاه های دولتي 33

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 03 دولتياصول حاكم بر اموال  31

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 03 سياستگذاری عمومي 30

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 0 آشنايي با ديوان عدالت اداری 39

 0090 - 0 موسسه ارتباط گستر 0 دوره آموزشي كنفرانس بين المللي روابط عمومي 13

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 03 آماری قضايي و جرمنظام  10

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 03 تدوين سندهای سياستي 10

 0090 - 9 موسسه عالي آموزش و پژوهش 00 دوره آموزشي كارشناسان حقوقي 10

 0090 - 9 موسسه عالي آموزش و پژوهش 10 دوره آموزش كارشناسان بازرسي 11

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 0 پولشويي و راه های مبارزه با آن 10

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 03 دوره آموزش كارشناس حقوقي 13

 0090 - 00 دفتر تحقيقات و آموزش sharepoint 711دوره آموزش  11

 0090 3 - آموزشمركز  003 كارشناسان شورای مازندران  icdlدوره آموزش  10
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 0090 - 13 دفترتحقيقات و آموزش 33 كاركنان ستاد icdlدوره آموزش  19

 0090 - 03 مركز آموزش مديريت دولتي 03 دوره آموزشي مسئولين دفاتر 03

 0090 - 03 مركز آموزش مديريت دولتي 03 دوره آموزشي تربيت مربي 00

 0090 03 93 راهبران توسعهموسسه  003 دوره آموزش عمومي توجيهي 00

 0090 03 03 موسسه راهبران توسعه 0 اقتصاد مقاومتي 00

 0090 - 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش كارشناس دفتر تحقيقات 01

 0090 - 0 مجتمع فني تهران spss 31دوره آموزش  00

 0090 00 00 حقوقي دفتر تحقيقات با همکاری دفتر 03 دوره آموزشي كارشناسان حقوقي 03

 0090 00 09 دفتر تحقيقات و اداره كل منابع انساني 0 دوره آموزشي كارشناسان عمومي 01

 0090 01 0 دفتر تحقيقات و دفتر مشاركتهای مردمي 01 دوره آموزشي كارشناسان مشاركتهای مردمي 00

 0090 00 03 پيشگيریدفتر تحقيقات و اداره كل  01 دوره آموزشي كارشناسان پيشگيری 09

 0090 10 03 دفتر تحقيقات با همکاری اداره كل اموال 01 دوره آموزشي كارشناسان اموال 93

 0090 00 0 دفتر تحقيقات با همکاری اداره كل درمان 01 دوره آموزشي كارشناسان درمان 90

 0090 00 00 مقابله با عرضهدفتر تحقيقات و اداره كل  01 دوره آموزشي كارشناسان مقابله با عرضه 90

 0090 03 - دفتر تحقيقات و اداره كل بازرسي 01 دوره آموزش تخصصي دبيران شوراها 90

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 00 اليحه نويسي 91

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 03 دوره آموزشي كارشناسان بازرسي 90

 0090 - 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش 01 حوزه اشتغالدوره آموزش كارشناسان  93

 01 مديريت برنامه ريزی آموزشي 91
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
00 - 0090 

 03 مديريت و بهبود اثربخشي آموزش كاركنان 90
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
03 - 0090 

 03 تکنيك های نيازسنجي آموزشي 99
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
3 - 0090 

 03 كاربرد فنون آماری در مديريت آموزش  033
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
9 - 0090 

 iso 01 03300مديريت آموزش با تاكيد بر  030
با همکاری دفتر تحقيقات و آموزش 

 موسسه راهبران توسعه
0 - 0090 

 0090 09 0 دفتر مركزی حراست 03 دوره آموزش رابطين حراست شوراها 030

 0091 03 01 دفتر تحقيقات و منابع انساني 0 دوره آموزش تخصصي كارشناسان امور عمومي 030

 0091 03 0 دفتر تحقيقات و پيشگيری 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان پيشگيری 031
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030 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان سازمانهای مردم 

 نهاد
 0091 03 1 دفتر تحقيقات و مردم نهاد 01

 0091 03 0 دفتر تحقيقات و درمان 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان درمان 033

 0091 03 1 دفتر تحقيقات و حقوقي 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان حقوقي 031

 0091 00 0 دفتر تحقيقات و حراست 01 آموزش تخصصي كارشناسان حراستدوره  030

 0091 03 0 دفتر تحقيقات و اموال 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان اموال و داراييها 039

 0091 03 0 دفتر تحقيقات و مقابله 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان مقابله با عرضه 003

 0091 03 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 كارشناسان پژوهشدوره آموزش تخصصي  000

 0091 003 010 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات  3 بهره وری و تکنيك های اندازه گيری آن 000

 0091 003 010 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 01 آيين نگارش و مکاتبات اداری 000

 0091 003 010 و دفتر تحقيقات موسسه راهبران 00 اصول و مباني ارتباطات 001

 0091 003 010 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 00 (0اقتصاد مقاومتي) 000

 0091 003 010 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 0 نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي 003

 0091 003 010 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 0 آشنايي با قوانين و مقررات ارتقاء سالمت اداری 001

 0091 003 010 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 1 آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي 000

 0091 3 03 دفتر تحقيقات و بازرسي 03 دوره آموزش تخصصي دبيران شوراها 009

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 0 آشنايي با حسابداری تعهدی در بخش دولتي 003

 0091 3 1 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00 بودجه ريزی عملياتي 000

 0091 3 1 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 3 نظارت بر بودجه 000

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00 محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات 000

001 
آشنايي با آيين نامه و مقررات تشخيص صالحيت 

 ساجات پيمانکاران و سامانه
 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 0

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 03 آمايش سرزمين 000

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 0 پولشويي 003

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00 برنامه ريزی راهبردی در بخش دولتي 001

 0091 3 0 آموزش وبرنامه ريزیموسسه  01 حسابداری مالياتي 000

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 03 قانون ماليات بر ارزش افزوده 009

003 ICDL 03 0091 3 3 مجتمع فني كرمان 

 0091 3 3 مجتمع فني كرمان 00 زبان انگليسي 000

 0091 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 001 دوره آموزش قبل از انتصاب مديران پايه 000

000 Sharepoint 0091 3 9 دبيرخانه ستاد 03 دوره آموزشي 
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001 Excell0091 0 3 مجتمع فني مشهد 00 دورهآموزشي 

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 0 مسئوليت اداری كاركنان دولت 000

 0091 0 3 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00 تهيه صورت های مالي و يادداشت های همراه 003

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00 حقوق تامين اجتماعي)بيمه اجباری( 001

000 
حقوق تامين اجتماعي)قوانين و مقررات 

 بازنشستگي(
 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00

009 
بررسي علل ابطال آرای هيات های مركزی گزينش 

 در ديوان عدالت اداری
 0091 3 3 ريزیموسسه آموزش وبرنامه  03

 0091 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 01 جستجوی منابع الکترونيکي 013

 0091 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 00 مهارت های زندگي 010

 0091 3 09 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00 حسابداری تعهدی 010

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 03 مسئوليت كيفری كاركنان دولت 010

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00 مسئوليت مدني كاركنان دولت 011

010 
حل و فصل اختالفات حقوقي در دستگاه های 

 اجرايي با يکديگر
 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 0 قانون محاسبات عمومي و تجديدنظر خواهي . . .   013

011 
آشنايي با محاسبات عمومي و تجزيه و تحليل 

 صورت های مالي
 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 01

010 IS 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 03 كنفرانس ملي سيستم اطالعات 

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 0 آيين نامه جديد تضمين برای معامالت دولتي 019

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 00 سمينار مديريت يکپارچه و توسعه پايدار 003

 0091 3 0 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 01 بهبود منابع انساني 000

 0091 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 00 نظام پيشنهادات 000

 0091 3 0 موسسه خصوصي 03 كنفرانس بين المللي مديريت دانش 000

 0091 0 3 استان يزد 00 آموزش تخصصي ماتريکس 001

 0 حقوق شهروندی 000
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 03 برقراری ارتباط موثر 003
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 3 آن جعل اسناد و راه های مقابله با 001
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 
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 00 خالصه سازی نوشته های اداری 000
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 0 مفاهيم و كليات دولت الکترونيك 009
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 0 آسيب شناسي خانواده 033
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 00 آشنايي با قانون تخلفات اداری 030
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 0 آشنايي با قوانين و مقررات ارتقاء سالمت اداری 030
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 0 شبکه و امنيت اطالعات در سازمان ها 030
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 1 ايمني و بهداشت محيط كار 031
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 0 راهنمای سفيران سالمت 030
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 0 تربيت اسالمي با تکيه بر قرآن و احاديث 033
دفتر تحقيقات و آموزش با همکاری 

 موسسه راهبران توسعه
003 003 0090 

 0090 003 003 موسسه راهبران توسعه 00 رايانهبازآموزی مهارت حرفه ای و اداری كار با  031

 0090 00 3 دفتر تحقيقات و آموزش 03 دوره آموزش تخصصي دبيران شوراها 030

 0090 00 03 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان پيشگيری 039

 0090 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان حقوقي 013

 0090 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان اموال 010

 0090 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان درمان 010

 0090 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي پژوهش 010

 0090 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان مقابله  011

010 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان امور عمومي و 

 مالي
 0090 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01

 0090 00 3 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان روابط عمومي  013

011 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان سازمان های 

 مردم نهاد
 0090 00 0 تحقيقات و آموزشدفتر  01
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 0090 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 00 دوره آموزش تخصصي كارشناسان امور مالي  010

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی 03 مديريت منابع انساني 019

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی 00 برنامه ريزی آموزشي و بهسازی منابع انساني 003

 0090 3 1 موسسه آموزش و برنامه ريزی 0 حقوق اداری نوين 000

000 
حل و فصل اختالفات حقوقي در دستگاه های 

 اجرايي
 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی -

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - تمركززدايي؛ چالشها، بايدها و نبايدها 000

 0090 3 0 برنامه ريزیموسسه آموزش و  - مديريت عملکرد 001

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - آمايش سرزمين 000

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - كاربرد فناوری اطالعات و مباني امنيت نظارت 003

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - آموزش جامع مناقصات موفق و قانوني 001

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - دولتيتضمين معامالت  000

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - رسيدگي به اموال دولتي 009

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - تکنيك های حل مساله 093

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - رفتار سازماني 090

 0090 3 0 برنامه ريزی موسسه آموزش و - مديريت دانش 090

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - حاكميت فناوری اطالعات 090

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - خدمات پشتيباني از فناوری اطالعات  091

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - مديران موفق و اخالق حرفه ای 090

093 ICDL 003  0090 0 3 آموزش و برنامه ريزیموسسه 

091 SPSS 03 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی 

090 
مستندسازی تجربيات مديران و كاركنان در قالب 

 مديريت دانش
 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی -

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - كنفرانس بين المللي روابط عمومي 099

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - ماليات های مستقيم 033

 0090 3 3 موسسه آموزش و برنامه ريزی - آشنايي با استانداردهای حسابداری بخش عمومي 030

 0090 3 0 موسسه آموزش و برنامه ريزی - عکاسي مقدماتي تا پيشرفته  030

 0090 0 3 موسسه آموزش و برنامه ريزی - مقاله نويسي 030

 0090 0 3 موسسه آموزش و برنامه ريزی -  0قوانين و مقررات دولتي  031

 0090 0 3 موسسه آموزش و برنامه ريزی - حقوق بين الملل 030

 0090 0 3 موسسه آموزش و برنامه ريزی - آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوری 033
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 ردیف
ن دوره ها و کارگاه آموزشی برگزار شده ویعنا

 ها ویژه کارکنان ستادی و استان

تعداد 

 ساعات
 برگزار کننده

تعداد 
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دبیرخانه 
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کننده  شرکت

ها به  استان

 نفر

ال س

 برگزاری

031 ICDL 03 0090 3 0 مجتمع فني تهران 

030 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان امور دومين 

 (0مالي)
 0093 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01

 0093 3 03 دفتر تحقيقات و آموزش 03 دوره آموزشي ويژه تنخواه داران دبيرخانه ستاد 039

003 
سومين دوره آموزش تخصصي كارشناسان امور 

 (0مالي)
 0093 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01

 0093 00 1 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان پيشگيری  000

 0093 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 (0دوره آموزش تخصصي كارشناسان مالي) 000

 0093 00 3 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي دبيران شوراها 000

 0093 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 عموميدوره آموزش تخصصي كارشناسان روابط  001

000 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان حقوقي و امور 

 مجلس
 0093 00 1 دفتر تحقيقات و آموزش 01

 0093 00 1 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان درمان 003

 0093 00 1 تحقيقات و آموزشدفتر  01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان مقابله با عرضه 001

 0093 00 1 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان دفتر حراست 000

009 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان سازمان های 

 مردم نهاد
 0093 00 1 دفتر تحقيقات و آموزش 01

003 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان اموال و دارايي 

 ها
 0093 01 0 و آموزشدفتر تحقيقات  01

 0093 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان امور عمومي 000

 0093 03 1 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان پژوهش 000

000 
دوره آموزش تخصصي ويژه معاونين و مديران 

 (0كل)
 0093 3 00 دفتر تحقيقات و آموزش 0

001 
دوره آموزش تخصصي ويژه معاونين و مديران 

 (0كل)
 0093 3 00 دفتر تحقيقات و آموزش 1

000 
دوره آموزش تخصصي ويژه معاونين و مديران 

 (0كل)
 0093 3 01 دفتر تحقيقات و آموزش 1

 0093 3 00 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (0دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 003

 0093 3 01 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (0روسای ادارات)دوره آموزش ويژه  001

 0093 3 00 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (0دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 000

 0093 3 01 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (1دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 009

 0093 3 00 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (0دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 003
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 ردیف
ن دوره ها و کارگاه آموزشی برگزار شده ویعنا

 ها ویژه کارکنان ستادی و استان

تعداد 

 ساعات
 برگزار کننده

تعداد 

کننده  شرکت

دبیرخانه 

 ستاد به نفر

تعداد 

کننده  شرکت

ها به  استان

 نفر

ال س

 برگزاری

 0093 3 01 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (3دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 000

 0093 3 00 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (1دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 000

 0093 3 01 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (0دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 000

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 3 (0دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 001

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (0دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 000

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 0 (0دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 003

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 0 (1دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 001

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 0 (0دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 000

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 0 (3دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 009

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 00 (1دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 013

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 0 (0كاركنان)دوره آموزش عمومي ويژه  010

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 0 (9دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 010

 0093 003 003 دفتر تحقيقات و آموزش 1 (03دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 010

 0093 003 003 آموزشدفتر تحقيقات و  00 (00دوره آموزش عمومي ويژه كاركنان) 011

010 ICDL 0093 3 0 مجتمع فني تهران 000 دوره آموزش 

013 ICDL 0093 0 3 مجتمع فني همدان 000 دوره آموزش 

011 ICDL 0093 3 0 مجتمع فني تهران 000 دوره آموزش 

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 دوره آموزش مديران معاونت اداری و مالي 010

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 آموزش مديران معاونت اداری و مالي دوره 019

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 دوره آموزش مديران معاونت اداری و مالي 003

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 دوره آموزش مديران معاونت اداری و مالي 000

 0093 3 0 آموزش مديريت دولتيمركز  0 دوره آموزش حقوقي 000

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 دوره آموزش حقوقي 000

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 دوره آموزشي امور اداری 001

 0093 3 0 مركز آموزشي 0 دوره آموزش روابط عمومي 000

003 ICDL 0093 0 3 مجتمع فني سنندج 000 دوره آموزش 

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 دوره آموزش روابط عمومي 001

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 دوره آموزش روابط عمومي 000

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 دوره آموزش روابط عمومي 009

 0093 3 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 دوره آموزش روابط عمومي 033

 0093 3 0 مركز آموزش 0 آموزش روابط بين الملل دوره 030
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ن دوره ها و کارگاه آموزشی برگزار شده ویعنا
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 برگزاری

030 

توجيهي ويژه مدرسان طرح  –نشست تخصصي 
توانمندسازی ادارات كل آموزش و پرورش، 

 روحانيون و دبيران شوراها 

 0093 019 03 دفتر تحقيقات و آموزش 03

030 ICDL 000 0093 3 1 مجتمع فني 

 0093 - 1 دولتيمركز آموزش مديريت  00 حقوق پيمان 031

 0093 - 0 مركز آموزش رياست جمهوری 03 آيين نامه ها و قوانين حقوقي 030

 0093 - 0 مركز آموزش مديريت دولتي 0 امور اداری و كارگزيني 033

 0093 - 0 مركز آموزش رياست جمهوری 0 آموزش تخصصي روابط عمومي 031

 0093 - 1 مركز آموزش رياست جمهوری 0 روابط عمومي 030

 0093 - 0 مركز آموزش رياست جمهوری 0 پولشويي 039

 0091 0 0 مجتمع فني icdl 000دوره آموزشي    013

 0091 00 03 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان پيشگيری 010

 0091 00 3 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان حقوقي 010

 0091 03 - دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي ويژه دبيران شوراها 010

 0091 09 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان درمان 011

010 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان اموال و دارايي 

 ها
 0091 10 9 دفتر تحقيقات و آموزش 03

013 
كارشناسان روابط بين دوره آموزش تخصصي ويژه 

 (0الملل)
 0091 3 00 دفتر تحقيقات و دانشکده روابط بين الملل 1

011 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان روابط بين 

 (0الملل)
 0091 3 00 دفتر تحقيقات و دانشکده روابط بين الملل 1

010 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان روابط بين 

 (0الملل)
 0091 3 03 تحقيقات و دانشکده روابط بين المللدفتر  1

019 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان روابط بين 

 (1الملل)
 0091 3 01 دفتر تحقيقات و دانشکده روابط بين الملل 1

003 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان روابط بين 

 (0الملل)
 0091 3 9 دفتر تحقيقات و دانشکده روابط بين الملل 1

 0091 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان امور مالي  000

 0091 03 1 دفتر تحقيقات و آموزش 03 دوره آموزش تخصصي كارشناسان روابط عمومي 000

 0091 - 03 دفتر تحقيقات و آموزش 1 تفکر خالق)مديران( 000

 0091 - 03 دفتر تحقيقات و آموزش 1 تعهد سازماني و رضايت شغلي)مديران( 001
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 ردیف
ن دوره ها و کارگاه آموزشی برگزار شده ویعنا
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تعداد 

 ساعات
 برگزار کننده

تعداد 

کننده  شرکت
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 نفر

ال س

 برگزاری

 0091 - 03 دفتر تحقيقات و آموزش 1 تفکر سيستمي و كل نگری)مديران( 000

 0091 - 00 دفتر تحقيقات و آموزش 1 مديريت استرس و كنترل خشم)روسای ادارات( 003

 0091 - 00 دفتر تحقيقات و آموزش 1 كارتيمي و مهارت های تيم سازی)روسای ادارات( 001

 0091 - 00 دفتر تحقيقات و آموزش 1 هوش هيجاني)روسای ادارات( 000

 0091 - 00 دفتر تحقيقات و آموزش 1 خالقيت و حل مساله)روسای ادارات( 009

 0091 - 03 دفتر تحقيقات و آموزش 1 تعهد سازماني و رضايت شغلي)روسای ادارات( 093

 0091 - 03 دفتر تحقيقات و آموزش 1 نظارت و كنترل در مديريت)روسای ادارات( 090

 0091 - 0 مركز آموزش رياست جمهوری 0 بودجه ريزی عملياتي 090

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 0 ايمني و بهداشت محيط كار)عمومي( 090

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 3 اشنايي با نظام آموزش كاركنان)عمومي( 091

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 3 فرزند)عمومي(تربيت  090

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 00 رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيری آن)عمومي( 093

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 0 ارزيابي كار و زمان)عمومي( 091

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 0 كارآفريني سازماني)عمومي( 090

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 0 نظام مديريت عملکرد)عمومي( 099

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 0 روابط سالم زن و شوهر)عمومي( 033

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 3 مهارت های زندگي)عمومي( 030

030 
بيماريهای نو پديد و راه های پيشگيری از 

 آنها)عمومي(
 0091 033 033 دفترتحقيقات و آموزش 0

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش 0 رفتار شهروندی سازماني)عمومي( 030

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش   آزمون اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر 031

 0091 00 03 آموزش دفتر تحقيقات و 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان دفتر حراست 030

 0091 00 00 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان مقابله با عرضه  033

 0091 - 0 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان دفتر بازرسي 031

 0091 00 00 دفتر تحقيقات و آموزش 03 دوره آموزش تخصصي كارشناسان دفتر تحقيقات  030

 0091 00 00 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان امور عمومي 039

003 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان دفتر توسعه 

 مشاركتها
 0091 03 00 دفتر تحقيقات و آموزش 01

000 

آزمون كتاب پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع 
 مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در جمعيت

 سال كشور 31تا  00عمومي 

 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش  
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000 
آزمون پيمايش: شيوع شناسي ميزان مصرف مواد در 

 بين دانشجويان تابع دانشگاه های وزارت علوم 
 0091 033 033 دفتر تحقيقات و آموزش  

000 
آزمون پيمايش: شيوع شناسي ميزان مصرف مواد در 

 محيط های كارگری
 0090 013 033 دفتر تحقيقات و آموزش  

001 
آزمون پيمايش: شيوع شناسي ميزان مصرف مواد در 

 بين دانش آموزان 
 0090 010 033 دفتر تحقيقات و آموزش  

 0090 000 033 دفتر تحقيقات و آموزش   آزمون پيمايش: نگرش سنج  000

 0090 - 0 تحقيقات و آموزشدفتر  3 اعزام به دوره آموزشي بودجه ريزی عملياتي 003

 0090 - 0 دفتر تحقيقات و آموزش 10 اعزام به دوره آموزشي فتوشاپ 001

000 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان دفتر 

 بازرسي دبيرخانه ستاد
 0090 - 03 دفتر تحقيقات و آموزش 03

009 
آزمون نتايج شيوع مصرف مواد در كاركنان صنعتي 

 كشور
 0090 000 010 و آموزش دفتر تحقيقات  

 0090 013 93 دفتر تحقيقات و آموزش   آزمون سند جامع پيشگيری اوليه از اعتياد 003

 0090 - 00 دفتر تحقيقات و آموزش   دوره آموزشي اصول و روش های مصاحبه 000

 0090 019 030 دفتر تحقيقات و آموزش 1 دوره آموزش عمومي حضوری كارآفريني سازماني 000

000 
دوره آموزشي ويژه كاركنان حراست)تبيين وظايف و 
 ماموريت های ادارات كل تخصصي دبيرخانه ستاد(

 0090 - 03 دفتر تحقيقات و آموزش 0

 0090 03 03 دفتر تحقيقات و آموزش 01 دوره آموزش تخصصي كارشناسان دفتر پيشگيری 001

 0090 03 03 تحقيقات و آموزشدفتر    دوره آموزش تخصصي كارشناسان دفتر حقوقي 000

003 
آزمون سند جامع حمايت های اجتماعي و درمان 

 اعتياد
 0090 003 000 دفتر تحقيقات و آموزش  

 0090 000 000 دفتر تحقيقات و آموزش   آزمون سند جامع تحقيقات  001

000 
دوره آموزش عمومي حضوری مواد مخدر و 

 پيامدهای آن
 0090 010 000 دفتر تحقيقات و آموزش 1

 0090 000 003 دفتر تحقيقات و آموزش 1 دوره آموزش حضوری بهداشت رواني كاركنان 009

 0090 003 010 دفتر تحقيقات و آموزش   آزمون برنامه ملي مبارزه با مواد مخدر 003

000 
دوره آموزش عمومي حضوری برنامه ريزی 

 استراتژيك
 0090 - 10 دفتر تحقيقات و آموزش 0

 0090 - 03 دفتر تحقيقات و آموزش 1 دوره آموزش عمومي حضوری تحول ديجيتال 000
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   برگزاری آزمون دفتر توسعه مشاركت ها 000
دفتر تحقيقات با همکاری دفتر توسعه 

 مشاركت ها
10 00 0090 

   صدور گواهي دوره اصول و فنون مذاكره  001
دفتر تحقيقات با همکاری دفتر توسعه 

 مشاركت ها
00  - 0090 

000 
صدور گواهي دوره ضرورت بهره گيری از استارت 

 آپ ها
  

دفتر تحقيقات با همکاری دفتر توسعه 
 مشاركت ها

01  - 0090 

003 
انجام ارزيابي از اساتيد دوره نحوه نظارت بر مراكز 

 03و  00مجاز ماده 
 0090 00 - دفتر تحقيقات با همکاری شورای تهران  

   دوره بسيج)عمَاريَون( صدور گواهي 001
دفتر تحقيقات با همکاری بسيج دبيرخانه 

 ستاد
01 00 0090 

000 

صدور گواهي دوره آموزشي اشنايي با فرايندهای 
اجرايي و شناسايي ضعف های امنيتي با رويکرد 

 تخصصي حراست

 0090 -  03 دفتر تحقيقات با همکاری حراست  

009 

با فرايندهای صدور گواهي دوره آموزشي اشنايي 
اجرايي و شناسايي ضعف های امنيتي حوزه مقابله با 

 عرضه مواد با رويکرد تخصصي حراست

 0090 -  03 دفتر تحقيقات با همکاری حراست  

 0099 003 93 مركز اموزش مديريت دولتي   ايمني و بهداشت محيط كار 013

 0099 013 013 تحقيقات و آموزشدفتر    دوره آزمون الکترونيکي 9صدور گواهينامه  010

010 

صدور مجوز برگزاری و گواهينامه آموزشي برای 
دوره پايش و نظارت بر مراكز مجاز درمان شورای 

 هماهنگي تهران

 99و  90 003   دفتر تحقيقات و آموزش  

010 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان پيشگيری 

 از طريق سيستم ويدئو كنفرانس
 0099 00 9 تحقيقات و آموزشدفتر   

011 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان توسعه 

 مشاركت ها از طريق سيستم ويدئو كنفرانس
 0099 00 9 دفتر تحقيقات و آموزش  

010 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان دفتر درمان 

 از طريق سيستم ويدئو كنفرانس
 0099 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش  

013 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان دفتر روابط 

 عمومي از طريق سيستم ويدئو كنفرانس
 0099 01 1 دفتر تحقيقات و آموزش  

011 
آشنايي با مواد مخدر و روانگردان ها و عوارض آن 

 ها npsبا تکيه بر مواد صنعتي و 
 0099 033 3 شورای هماهنگي استان خراسان رضوی  
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010 

اوليه پيشگيری از اعتياد و آموزش اصول 
استانداردهای پيشگيری از اعتياد با تکيه بر گروه 

 مرجع

 0099 033 3 شورای هماهنگي استان خراسان رضوی  

019 
آشنايي با فرايند درمان، انواع درمان و نحوه كمك 

 به درمان فرد معتاد در خانواده و مراجعان
 0099 033 3 شورای هماهنگي استان خراسان رضوی  

003 
آشنايي با مباحث حقوقي و قضايي اعتياد و مواد 

 مخدر و مجازات های تعيين شده در قانون
 0099 033 3 شورای هماهنگي استان خراسان رضوی  

000 
آزمون آشنايي با موارد مرتبط با امر مبارزه در قانون 

 برنامه توسعه اول تا ششم
 0099 00 3 دفتر تحقيقات و آموزش  

000 
برگزاری آزمون دفتر روابط عمومي)كتاب سه دقيقه 

 تا قيامت(
 0099     دفتر تحقيقات و آموزش  

000 
برگزاری آزمون دفتر روابط عمومي)مسابقه همگاني 

 وصيت نامه سردار سليماني(
 0099 10 13 دفتر تحقيقات و آموزش  

001 
آزمون سياست های كلي مبارزه با موادمخدر ابالغي 

 مقام معظم رهبریاز سوی 
 0099 01 3 دفتر تحقيقات و آموزش  

 0099 01 3 دفتر تحقيقات و آموزش   آزمون سند جامع حمايت های اجتماعي و درمان  000

 0099 01 1 دفتر تحقيقات و آموزش   دوره آموزش تخصصي ويژه دبيران  003

 0099 3 3 شورای خراسان رضوی   دوره آموزش مجازی فرزندپروری 001

 0099 3 9 دفتر تحقيقات و آموزش   دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان دفتربازرسي 000

 0099 13 3 شورای خراسان رضوی   آشنايي با مواد مخدر و روانگردان ها 009

 0099 13 3 شورای خراسان رضوی   اصول اوليه پيشگيری 033

 0099 3 0 دفتر تحقيقات و آموزش   اجتماعياعزام به دوره آموزشي قانون كار و تامين  030

 0099 3 1 دفتر تحقيقات و آموزش   اعزام به دوره آموزشي قراردادنويسي 030

030 
نفر از كارشناسان شورای خراسان رضوی به  0اعزام 

 دوره 0
 0099 0 3 دفتر تحقيقات و آموزش  

031 
نفر از كارشناسان شورای خراسان رضوی به  0اعزام 

 آموزشي دوره
 0099 0 3 دفتر تحقيقات و آموزش  

030 
دوره آموزشي پيشگيری اوليه از اعتياد ويژه تربيت 

 كادر متخصص طالب خواهر
 0099 13 3 دفتر تحقيقات و شورای قم  

 0099 01 9 دفتر تحقيقات و آموزش   دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان دفتربازرسي 033

 0099 01 03 دفتر تحقيقات و آموزش  دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان امور  031



 132 دفتر تحقیقات و آموزش

 

 ردیف
ن دوره ها و کارگاه آموزشی برگزار شده ویعنا

 ها ویژه کارکنان ستادی و استان

تعداد 

 ساعات
 برگزار کننده

تعداد 

کننده  شرکت

دبیرخانه 

 ستاد به نفر

تعداد 

کننده  شرکت

ها به  استان

 نفر

ال س

 برگزاری

 عمومي

030 
دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان امور حقوقي 

 و اموال
 0099 00 10 دفتر تحقيقات و آموزش  

 0099 13 3 دفتر تحقيقات و آموزش   دوره آموزش تخصصي ويژه كارشناسان پژوهش 039

013 
آموزش تخصصي ويژه كارشناسان مقابله با دوره 

 عرضه
 0099 10 0 دفتر تحقيقات و آموزش  

 0099 00 3 دفتر تحقيقات و آموزش   آزمون سند جامع پيشگيری اوليه از اعتياد 010

010 
آزمون سند جامع تحقيقات مبارزه همه جانبه با مواد 

 مخدر
 0099 00 3 دفتر تحقيقات و آموزش  

 0099 00 3 دفتر تحقيقات و آموزش   سند راهبردی مقابله با عرضه موادآزمون  010

 0099 00 3 دفتر تحقيقات و آموزش   آزمون سند اجتماعي شدن امور مبارزه با مواد مخدر 011

010 
آزمون دفتر روابط عمومي)امر به معروف و نهي از 

 منکر(
 0133 00 03 دفتر تحقيقات و آموزش  

 0133 00 00 دفتر تحقيقات و آموزش   تخصصي كارشناسان پيشگيریدوره آموزش  013

 0133 00 00 دفتر تحقيقات و آموزش   دوره آموزش تخصصي كارشناسان توسعه مشاركتها 011

 0133 00 01 دفتر تحقيقات و آموزش   دوره آموزش تخصصي كارشناسان مقابله با عرضه 010

 0133 00 00 دفتر تحقيقات و آموزش   حقوقي و اموالدوره آموزش تخصصي كارشناسان  019

 0133 01 03 دفتر تحقيقات و آموزش   دوره آموزش تخصصي كارشناسان امور عمومي 003

 0133 3 0 موسسه عالي آموزش و پژوهش   اعزام كارشناسان حقوقي و اموال به دوره آموزشي 000

000 
انساني به اعزام كارشناسان برنامه ريزی و منابع 

 دوره آموزشي
 0133 3 3 موسسه عالي آموزش و پژوهش  

 0133 3 0 مجتمع فني تهران   اعزام كارشناسان روابط عمومي به دوره آموزشي 000

001 
اعزام كارشناسان واحد فناوری اطالعات به دوره 

 آموزشي
 0133 3 0 مجتمع فني تهران  

 0133 00 9 دفتر تحقيقات و آموزش   عموميدوره آموزش تخصصي كارشناسان روابط  000

 0133 3 0 دفتر تحقيقات و آموزش   اعزام كارشناسان حقوقي به دوره آموزشي 003

001 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان ذيحسابي و امور 

 مالي 
 0133 00 00 دفتر تحقيقات و آموزش  

 0133 01 9 آموزشدفتر تحقيقات و    دوره آموزش تخصصي كارشناسان پژوهش 000

009 
دوره آموزش تخصصي كارشناسان بنيان های مالي 

 قاچاق و پولشويي
 0133 00 0 دفتر تحقيقات و آموزش  
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093 
دوره آموزش تخصصي دبيران شورای هماهنگي 

 كشور
 0133 01 0 دفتر تحقيقات و آموزش  

 توضیح: 

 ايم كه  ها بوده های آموزشي ويژه كاركنان ستاد و استان برگزاری كارگاههای كلي مبارزه با مواد مخدر شاهد  پس از ابالغ سياست

 شود. درقبل از آن، مورد مشابه مشاهده نمي

 ريزی نظام جامع آموزش كاركنان دبيرخانه ستاد.  ايجاد و راه اندازی كميته راهبری آموزش به منظور هدايت و برنامه 

 كنان دبيرخانه ستاد و نيز شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور. در تشکيل و راه اندازی بانك اطالعات آموزشي كار

اين بانك كليه اطالعات مربوط به دوره های آموزشي طي شده توسط كاركنان )اعم از دبيرخانه ستاد و نيز شوراهای سراسر كشور( 

 ار مي گيرد.ثبت و ضبط شده و به منظور ارتقاء شغلي پرسنل مورد استفاده و استناد قر

  نصب و راه اندازی نرم افزارAdobe connect  با هدف ايجاد سيستم ويدئو كنفرانس در دبيرخانه ستاد و برگزاری دوره های

آموزشي از راه دور از طريق اين سيستم ، به منظور صرفه جويي در هزينه ها و به روز نمودن قابليت ها و بهره گيری الزم از 

 تکنولوژی پيشرفته در برگزاری دوره های آموزشي. 

 زشي در دبيرخانه ستاد و نيز شوراهای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان های سراسر كشور و اجرای طرح های نيازسنجي آمو

 بهره گيری از يافته های حاصل از آن در برنامه ريزی و تقويم آموزشي ساليانه.

 های آموزشي آتي. انجام ارزيابي علمي اثربخشي از برگزاری دوره های آموزشي و بهره گيری از نتايج آن در بهبود شرايط دوره 

  نصب و راه اندازی سامانه جامع آموزش الکترونيك كاركنان و برگزاری دوره های آموزش عمومي و همچنين آزمون های شغلي)از

 .متون تخصصي( برای كليه كاركنان و مديران دبيرخانه ستاد و نيز شوراهای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور

 رفته : سایر اقدامات صورت پذی -0

  به عنوان نقشه راه پژوهش در سطح كشور .  سند جامع تحقيقات امر مبارزه و ابالغ  تصويب، تهيه ، تدوين 

 .توليد كتب تخصصي در خصوص دستاوردهای ساير كشورهای جهان در عرصه های مختلف امر مبارزه 

   در موسسات وابسته  كارشناسي ناپيوستهتاسيس و راه اندازی رشته آسيب شناسي اجتماعي با گرايش پيشگيری از اعتياد در مقطع

 به دانشگاه جامع علمي ، كاربردی كشور.
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  به دانشگاه در موسسات وابسته  كارشناسيارشد ناپيوستهتاسيسوراهاندازيرشتهآسيبشناسياجتماعيباگرايشپيشگيريازاعتياد در مقطع

 .جامع علمي، كاربردی كشور

 مطالعات اعتياد در دانشگاه علوم پزشکي تهران. دكترای تخصصيتاسيس و راه اندازی دوره 

  مطالعات اعتياد در دانشگاه علوم پزشکي شاهرود. دكترای تخصصيتاسيس و راه اندازی دوره 

 شکيکاشانمطالعاتاعتياددردانشگاهعلومپزدكترايتخصصيتاسيسوراهاندازيدوره. 

  پيشگيری از اعتياد در دانشگاه شهيد بهشتي. دكترای تخصصيتاسيس و راه اندازی دوره 

 تخصصي در عرصه مبارزه با  -های علمي ها و نشست ها و مراكز علمي كشور به منظور برگزاری همايش همکاری موثر با دانشگاه

 ران دانشگاهي.و ايجاد پيوند موثر بين متوليان اجرايي و صاحب نظمواد مخدر 

  .ايجاد و راه اندازی بانك اطالعات پژوهشکران در سطح كشور 

  بهره گيری از ظرفيت مراكز علمي و دانشگاه ها درخصوص تقويت مرزهای دانش اعتياد از طريق انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه

تهران، سوره، پيام نور، مركز تحقيقات سوء  های عالمه طباطبائي، تربيت مدرس، علوم رفتاری و سالمت روان انستيتو روانپزشکي

مصرف و وابستگي به مواد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، انجمن جامعه شناسي ايران ، انجمن علمي پژوهش های انتظامي 

 ايران و دانشگاه علوم پزشکي ايران .

 د در دانشگاه علوم پزشکي ايران با دعوت از حمايت و همکاری در خصوص برگزاری سيزده كنگره علمي بين المللي دانش اعتيا

 با اولويت كاهش تقاضا و پيشگيریمدعوين خارجي از كشورهای مختلف به منظور بهره گيری از دانش روز دنيا در عرصه مبارزه  

 كشور اول جهان در توليد علم در عرصه دانش اعتياد مي باشد. 00قابل ذكر است جمهوری اسالمي ايران جزء توضیح: 

 ستاد:دبیرخانه دفتر تحقیقات و آموزش روند اعتبارات  -1

 ستاد به شرح ذيل بوده است.دبيرخانه روند اعتبارات مصوب دفتر تحقيقات و آموزش  0003از سال   

 

 ریال -اعتبار تخصیصی  ریال -اعتبارات مصوب دفتر تحقیقات و آموزش ستاد سال

0003 -/333/333/033/1 -/333/333/033/0 

0001 -/333/333/333/03 -333/333/009/1 

0000 -/333/333/333/00 -/333/333/333/0 
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 ریال -اعتبار تخصیصی  ریال -اعتبارات مصوب دفتر تحقیقات و آموزش ستاد سال

0009 -/333/333/333/00 -/333/333/010/3 

0093 -/333/333/333/03 -/333/333/033/3 

0090 -/333/333/333/00 -/333/333/033/3 

0090 333/333/333/00 333/333/333/00 

0090 333/333/333/00 333/333/033/01 

0091 333/333/333/13 033/031/010/00 

0090 333/333/333/13 333/901/000/00 

0093 333/333/333/03 003/390/003/00 

0091 333/333/333/30 110/031/103/00 

0090 333/333/333/00 010/130/330/00 

0099 333/333/333/03 333/010/190/0 

 مشخص خواهد شد 0133پايان سال در  333/333/333/03 0133

 

 در عرصه مطالعات و پژوهش:تاکنون 7631بررسی مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال  -3

 متن مصوبه مصوبه تاریخ جلسه ردیف

 : و تحقيقات  امور مـطالعات -د  9 0013 01 0

 .  زمينه  در اين  كامپيوتری  از خدمات  و استفاده  اطالعات  بانك  .تأسيس0

 ستاد.  مصوبات  مهم  موضوعات  بر اساس  كاربردی  كار تحقيقي  سه  حداقل  .ارائه0

 . تحقيقاتي  های پروژه  منظور اجرای  به  و محققين  پژوهشي  با مراكز علمي  .ارتباط وسيع0

تـا    انقـالب   از بـدو پيـروزی    از انقـالب   پـيش   مقطـع   در سـه   آمـاری   نمودارهای  صورت  با موادمخدر به  هسير مبارز  .ارائه1
 .  جديد تا كنون  قانون  اجرای  جديد، از زمان  قانون تصويب

 . آموزشي  های دوره  ها و تشکيل طرحها و برنامه  اجرای  .ايجاد مقدمات0
 با موادمخدر ساير كشورها.  مبارزه  در قوانين  و تحقيق  مطالعهاز محورهامصوبات در مورد  0بند  

 باشند.  داشته  در سال  تحقيقي  پروژه  يك  از اعضاء ستاد مکلفند حداقل  هر يك(0/3 3 0010 00 0
 ستاد خواهد بود.  دبيرخانه  عهده  به  آن  و پرداخت  هزينه  و ميزان  تحقيق  نوع  تعيين( 0/3

در (  و توسعه  ريزی در برنامه  پژوهش  عالي  مؤسسه) توسط   با موادمخدر كه  مبارزه  ملي  طرح  ستاد در قالب  دبيرخانه -0 0 0013 03 0
  با كاهش  و مبارزه  معتادين  از درمان  با موادمخدر اعم  مبارزه  ذيربط طرحهای  سازمانهای  باشد، با همکاری اجرا مي حال

  ستاد جوابگوی  مالي  منابع  نمايد تا چنانچه  ستاد مطرح  اعتبار مورد نياز در جلسه  ميزان  و با تعيين  و تقاضارا تهيه  عرضه
 گردد.  و تأمين  بيني كشور پيش  عمومي  مورد نياز نباشداز بودجه  اعتبارات

و با   كار را در كشور بررسي  اردوگاههای  احداث  نمايد تا مسئله  دعوت  و محققين  كارشناسي  از گروههای  دبيرخانه 00 0013 03 1
را   الزم  در كشور دارد طرح  مناسب  بازدهي  امکان  اند چنانچه بوده  موفق  زمينه  در اين  كه  ساير كشورهائي  اخذتجربيات

در   نظام  با اهداف  تناسبم  اردوگاههای  مشخصي  زمان  ذيربط در ظرف  ارگانهای  كليه  نمايند تا با همکاری و ارائه  تدوين
 شود.  اعتياد احداث با پديده  مبارزه  جهت

،  آن  و ضـعف   نقاط قـوت   نمودن  و مشخص  عملکرد گذشته  ارزيابي  ضمن  اقدام  در دست  مطالعات  به  ستاد با توجه  دبيرخانه 1 0013 00 0
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 متن مصوبه مصوبه تاریخ جلسه ردیف

 نمايد.  با موادمخدر اقدام  مبارزه  ملي  برنامه  و ارائه  ، تدوين تهيه  به  نسبت 0011  تاآخر خرداد ماه

  شـماره   نامـه   قـبال طـي    كـه   پيشـنهادی   ملـي   برنامـه   اظهار نظـر در مـورد رئـوس     اعضاء ستاد موظفند ضمن  :كليه تبصره
و   گذشـته  هـای  شـيوه   و ضـعف   ، نقاط قوت است  گرديده  ستاد ارسال  توسط دبيرخانه  03/03/13  مورخ  01019/0030/033

بـا    مبارزه ملي  برنامه  قرار گيرد و ارائه  مورد توجه  ملي  برنامه  نمايند تا در تدوين  و اعالم  با موادمخدر را بررسي  مبارزه  جاری
 نمايد  موادمخدر اقدام

از مراكز   ستاد تأكيد نمودند با استفاده  محترم  ر رياستبا موادمخد  مبارزه  ملي  برنامه  تدوين  به  نظر راجع  و تبادل  ازبحث  پس 0 0011 09 3
 گردد.  ستاد ارائه  به  تصويب  و جهت  تهيه  وقت  در اسرع  ملي  برنامه  و مجرب  زبده  و اساتيد و كارشناسان تحقيقاتي

  ، عملکردصورت و پژوهشي  مراكز علمي  كمك  به  مناسب  آماری  جامعه  و انتخاب  ميداني  و تحقيقات  علمي  مطالعات  با انجام 0 0019 91 1
  شود تـا درزمـان    ( ارزيابي معتادان  و چه  در برخورد با قاچاقچيان  تأثير مجازاتها چه  در بحث  )باالخص  در ابعاد مختلف  گرفته

شـود    گيـری  مسـتند، تصـميم    علمـي   هـای  و يافته  آمده  بدست  نتايج  ، براساس ملي  برنامه  و تدوين  قانون  و اصالح  بازنگری
  اين  به  ها و...، مبادرت ساير كميته  نظرات نقطه  آوری ستاد با جمع  و قضائي  حقوقي  . لذا كميته شخصي  نظرات نقطه  براساس نه

ـ    و وظـايف   تهيـه   توسـط دبيرخانـه    ملي  برنامه  ندارد لذا طرح  ببرد مانع  هم  نمايد و اگر زمان  امرمهم هـا   از كميتـه   كهـر ي
  كميتـه   مـورد نماينـدگي    در ايـن   كـه   و قضائي  حقوقي  كميته  را به  خودشان  شود تا نظرات  ها داده كميته  كليه و به  مشخص

 نمايند.  را دارد ارائه  تلفيق

تأكيد و مقرر شد، بمنظور ضمن تشکر از اقدام مذكور )طرح نگرش ايرانيان( بر اجرای طرحهای مشابه در سطح ملي  0 0001 000 0
ها و اقدامات آتي تدابير الزم با اجرای طرحهای تکميلي و مشابه  ريزی استفاده از نتايج اين طرح و طرحهای مشابه در برنامه

 بعمل آيد.

 

 متن مصوبه مصوبه سال جلسه ردیف

0 009 03 0 
بررسي های الزم مطالعاتي و تحقيقاتي در راستای های متولي نسبت به انجام  دبيرخانه ستاد با تشريك مساعي دستگاه

 كنترل كاهش اصولي و علمي ميزان توليد مواد مخدر در كشور افغانستان اقدام و نتيجه را به ستاد ارايه نمايد

0 009 03 1 

سرشماری و نظر به اهميت دستيابي به آمار و اطالعات مستند و متقن برای انجام برنامه ريزی مناسب مقرر گرديد طرح 
از بخش اقدامات مهم و اساسي حوزه كنترل و مقابله با عرضه  00جمع آوری سوابق معتادان به مواد مخدر )در راستای بند 

ها و ساير مواد مرتبط سند توسعه فرابخشي برنامه چهارم توسعه( تهيه و در اسرع وقت به مرحله اجرا  مواد مخدر ، روانگردان
 در آيد.

0 000 03 00 

كليات طرح پيشنهادی دبيرخانه ستاد در خصوص انجام تحقيقات الزم از سوی دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل بر روی 
های  ي مطرح و ضمن موافقت با امر پشتيباني اعتباری و تجهيزاتي از طرح موصوف، مقرر شد وزارتخانهيگياهان دارو

ی با هماهنگي دبيرخانه ستاد نسبت به بررسي طرح مورد بحث بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم تحقيقات و فناور
 پژوهشي اقدام نمايد. –اجرايي نمودن  آن توسط دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل در قالب طرح تحقيقاتي 

1 000 03 03 
 يکصدمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به شرح زير تصويب شد: 1اصالحيه بند 

های انقالب اسالمي صرفا پس از تاييد نياز از سوی  واست مراكز علمي تحقيقاتي توسط دادگاهتحويل مواد مخدر به درخ
 پذير است. وزير يا معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت امکان

0 000 01 01 
واحد درسي اختياری مرتبط با پيشگيری از  0وزارتين علوم تحقيقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکي موظفند 

آسيب های اجتماعي را در دروس دانشگاهي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پس از بررسي و تصويب شورای عالي 
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 متن مصوبه مصوبه سال جلسه ردیف

 برنامه ريزی و تبديل به ماده درسي اجرا نمايند.

3 000 01 00 
وزارتين علوم تحقيقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکي موظفند با همکاری دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نسبت به طراحي رشته های دانشگاهي در حوزه های تخصصي اعتياد و و مبارزه با مواد مخدر در مقاطع تحصيالت تکميلي 

 نشجو در اين رشته ها بعمل آورد.اقدام و پيگيری الزم برای پذيرش دا

1 000 09  

 دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است نسبت به انجام تحقيقات زير:
 ها و فعاليت های درمان و كاهش آسيب معتادان. بررسي اثر بخشي برنامه

 بررسي ميزان شيوع مواد مخدر و روانگردان در كشور.

و كاربرد آن با نگاه علمي و بومي در تهيه و تدوين متون پيشگيری از اعتياد اقدام و  بررسي جامع علل  گرايش به اعتياد
 نتايج را جهت تصميم گيری به ستاد ارايه نمايد.

0 003 09 9 

در اجرای اسقرار سامانه ملي اعتياد اطالعات مبارزه با مواد مخدر موضوع بند دو مصوبه يکصدو بيست و چهارمين جلسه 
با مواد مخدر شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها با همکاری دانشگاه های علوم پزشکي و خدمات ستاد مبارزه 

بهداشتي درماني، نيروی انتظامي و ساير دستگاه های اجرايي ذيربط نسبت به پيمايش ميزان شيوع مصرف و اعتياد به مواد  
ان برآورد نرخ بروز اعتياد هر دو سال يکبار اقدام و نتايج آن را به ساله( است 31/00مخدر و روانگردانها در جمعيت عمومي )

 دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر )دفتر برنامه ريزی و فناوری اطالعات.(ارسال نمايند.

9 003 09 01 

د مخدر در های تخصصي اعتياد و مبارزه با موا ستاد پيرامون طراحي رشته های دانشگاهي در حوزه 000مصوبه  00بند 
مقاطع تحصيلي دانشکاهي از سوی وزارتين علوم تحقيقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکي مطرح و با توجه 
به جايگاه علم در ارتقای سطح خدمات در حوزه پيشگيری درمان مجددا بر راه اندازی رشته های ياد شده تاكيد گرديد. هم 

 علمي كاربردی در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد. چنين مقررشد ظرفيت دانشگاه های جامع

03 009 91 0 

های جرائم مواد مخدر، كميته حقوقي و قضائي ستاد مکلف  ها و محکوميت به منظور ارزيابي از ميزان اثريخشي مجازات
مواد مخدر با اصالحات های مندرج در قانون مبارزه با  است نسبت به بررسي و تحقيق درخصوص نتايج اعمال انواع مجازات

المللي، عوامل موثر در كاهش  و الحاقات بعدی آن را به عمل آورده و با توجه به تحوالت قانوني و استفاده از تجارب بين
های جايگزين را شناسايي و پيشنهادهای كاربردی الزم را برای طرح در جلسه ستاد ارائه  جرايم موادمخدر از جمله مجازات

 نمايد.

00 000 90 3 

مصوبات جلسه  00و بند 000مصوبات جلسه  0در راستای استقرار سامانه ملي اطالعات مبارزه با مواد مخدر موضوع بند 
های آماری انجام شده درخصوص شيوع شناسي سؤمصرف موادمخدر در جمعيت  ستاد مبارزه با مواد مخدر و پيمايش 000

های  ريزی گرديد به منظور ارائه آمار دقيق در اين زمينه برای انجام برنامهآموزان كشور مقرر  عمومي، دانشجويان و دانش
سازها نسبت به انجام پژوهش فراتحليل )شناسايي، تركيب و ارزشيابي(  ها و پيش مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان

 ه با مواد مخدر اقدام الزم صورت گيرد.های صورت گرفته از سوی دبيرخانه ستاد مبارز شناسي نتايج به دست آمده از شيوع
های  تبصره: همچنين تعيين دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان تنها مرجع رسمي اعالم آمار مربوط به عرصه

 ستاد مبارزه با مواد مخدر مجددا مورد تاييد و تاكيد 000جلسه  0و بند  000جلسه  1مختلف مبارزه با موادمخدر موضوع بند 
 قرار گرفت.

00 001 0093 0 

های كلي مبارزه با مواد مخدر ابالغي از سوی مقام معظم رهبری سند جامع تحقيقات مبارزه همه  سياست 03در اجرای بند 
( شامل يك هدف نهايي، چهارده هدف 1سازها با رويکرد اجتماعي به شرح پيوست ) ها و پيش جانبه با موادمخدر، روانگردان

های پژوهشي، چهار راهبرد اصلي، هفت برنامه  سياست مرتبط با مديريت پژوهش، پنج سياست مرتبط با اولويتكمي، ده 
های مختلف مبارزه با مواد مخدر و اعتياد به  دار در حوزه ملي و بيست و سه پروژه و دويست و شصت و يك پژوهش اولويت
 همراه نظام ا
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 متن مصوبه مصوبه سال جلسه ردیف

از ابالغ، منتشر و مراحل استقرار و عملياتي نمودن آن بر اساس نظام اجرايي گفته، تصويب و مقرر شد پس  جرايي سند پيش
 ربط پيگيری و اجرا گردد. بيني شده در متن سند از سوی مراجع ذی پيش

00 000 0090 0 

مقرر گرديد دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان بهزيستي 
كشور نسبت به بررسي و ارايه گزارش در خصوص ميزان كارآيي و اثربخشي روش های درمان و كاهش آسيب در مراكز 

قانون مبارزه با موا مخدر بر اساس ويژگي های افراد پذيرش شده در اين مراكز در قالب پژوهش ميذاني با  03و  00ماده 
 آتي ستاد ارايه نمايد.آمار و نمونه گيری دقيق اقدام ئ نتيجه را در جلسه 

 

شاهد رشدمصوبات بوده كه داللت بر  ،های كلي مبارزه با موادمخدر و قبل از آن با مقايسه مصوبات ستاد پس از تصويب سياستتوضیح: 

 تغيير رويکرد مديريت مبارزه و اهتمام به عرصه پژوهش دارد.

 :(SWOT)تحلیل وضعیت -1

وضعيت موجود نظام پژوهش در كشور را  ،ها های مواد مخدر و روانگردان پذيرفته در حوزههای صورت  با توجه به توصيف روند پژوهش

 نمود: ارائهتوان  به صورت زير ميطبق سند جامع تحقيقات امر مبارزه 

 ها: قوت

 مرتبطستاد و  های عضو های پژوهشي سازمان درك ضرورت هماهنگ نمودن فعاليت. 

 بودن اعتياد در پژوهش ای توجه متوليان به رويکرد بين رشته. 

 از سوی مسئوالن امر  ها گردان و روانريزی مبارزه با مواد مخدر در برنامه  مطرح شدن پژوهش به عنوان زيربنای تصميم گيری

 .مبارزه

 های پژوهشي و انتشاراتي تخصيص بودجه و رديف اعتبار مستقل برای برنامه. 

 علمي های نظری در زمينه مبارزه با مواد مخدر از طريق برگزاری نشستهای  تالش برای توليد ادبيات تئوريك و پشتوانه- 

 .انتشار منابع و تخصصي پژوهشي

 های پژوهشي اعتياد و سوء مصرف مواد ضرورت توجه به اولويت بندی پژوهش در برنامه. 

  ستاددبيرخانه تشکيل شورای تحقيقات در. 

 ها: ضعف
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  ها و هم چنين  پژوهشبرخي از جرم بودن اعتياد و در نتيجه ناممکن بودن دست يابي به جامعه نمونه آماری و خدشه به نتايج

 .محدوديت در تنوع و تعدد مطالعات

  اختالل مصرف مواد.های پژوهشي مرتبط با  پژوهشگران به مشاركت در برنامهبرخي تمايل  ضعف 

  ها در زمينه مبارزه با مواد مخدر و  ريزی و اجرای فعاليت برنامههای  عرصهها در  پژوهش گيری مناسب از نتايج بهرهضعف

 .برخي از دستگاه ها در  ها روانگردان

 ايدر امر مبارزه با مواد مخدر و  و دكتری حرفه كارشناسي ارشدهای دانشجويي  نامه اختصاص درصد قابل توجهي از پايان

از سوی  ها مانند توانبخشي، روانشناسي و جامعه شناسي توجهي به ساير رشته های علوم پزشکي و بي هابه رشته روانگردان

 .دانشگاهها و مراكز علمي كشوربرخي از 

 های مبارزه با مواد مخدر  در پژوهشمواد( مصرف و جلوگيری از ماقبل از وقوع اعتياد )به مباحث پيشگيری جدی توجه  ضعف

 .از سوی دانشگاهها و مراكز علمي كشور ها و روانگردان

  های عضو  و مرتبط با ستاد دستگاهبرخي از های اجرايي  پژوهش در برنامهمقوله در اولويت نبودن. 

 ها و  ها در سطح دستگاه روانگردانمبارزه با مواد مخدر و امر های مختلف پژوهشي  كمبود نيروی انساني متخصص در زمينه

 ها. استان

  كشور در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتریسطح ی دانشگاهي اعتياد پژوهي در  موانع در زمينه ايجاد رشتهبرخي از وجود. 

  ها استان ها و سطح دستگاهكمبود اعتبار پژوهشي در. 

  ها روانگردانهای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر و  پژوهش های برنامهضعف مداخله مراكز علمي و دانشگاهي در. 

  مراكز علمي و دانشگاهي در زمينه سوق دادن دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتری به برخي از تمايل ضعف

 ها.  و روانگردان نامه با موضوعات مرتبط با مواد مخدر اخذ پايان

  در سطح ملي ها و روانگردانتاسيس و راه اندازی پژوهشگاه مرتبط با مواد مخدروجود موانع در زمينه . 

 از ناحيه پژوهش و انتظار برای حل كليه مشکالت امر مبارزه به صورت يکجا ها دشواری و دير بازده بودن نتايج پژوهش. 

 :ها فرصت
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 هاي مرتبط با مواد مخدر و  امكان بهره گيري از منابع دانشگاهي و مراكز علمي در زمينه اجراي پژوهش

 ها.  روانگردان

 ب بين المللي در زمينه پژوهش از طريق همکاری و مشاركت با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم  رامکان بهره گيری از تجا

 ي.های بين الملل سازمانساير سازمان ملل و 

 ی در توليد دانش در زمينه پژوهشافزايش روز افزون نقش فضای مجاز 

 نقش پژوهش در برنامه از سوی مسئوالن ذيربط و عنايت به تاثير و  ها روانگردان توجه روز افزون به مشکل مواد مخدر و

 ها.  روانگردانمبارزه با مواد مخدر و امر ريزی 

 المللي در عرصه پيشگيری و درمان اعتياد. های بين سازمان وجود دانش پيشرفته پژوهش در سطح جهاني و 

 ها. امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانهای پژوهشي  اولويت احصاء 

 ها و مراكز آموزش عالي وجود پتانسيل قوی پژوهشي در دانشگاه 

 :تهدیدها

  و ...های كشور دانشگاهسطح در  ها روانگردانهای مواد مخدر و  پژوهشحوزه به كافي تخصيص اعتبار ضعف . 

 

 

 :هاپیشنهاد -3

  ای و  توسعهو سپس  كاربردیبا اولويت تحقيقات  كشور در انجام تحقيقات  هاو مراكز علمي تر دانشگاه مداخله جدیلزوم

 و مراكز پژوهشي و علمي كشور. هادانشگاهبالقوه در سطح های  با بهره گيری از پتانسيل بنيادی

  و  متخصصتربيت پژوهشگران گردانها با هدف  راه اندازی دانشگاه مواد مخدر و روانبه منظور ايجاد بستر مناسب ضرورت

 ها در سطح كشور. و روانگردانمواد مخدر نيروهای توانمند در امر مبارزه با 

  هش تقاضا.عرضه و كابا حجم تهديد در حوزه های مبارزه با ناسب تم ،فزايش اعتبارات حوزه پژوهشالزوم 

  از سوی  افزاری های امر مبارزه سخت افزاری و نرم ها در برنامه تر از نتايج تحقيقات و پژوهش گيری جدی بهرهضرورت

 ذيربط. دستگاه های
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  در عرصه پژوهش از سوی متوليان ذيربط. المللي و تبادل تجارب های بين همکاری لزوم فراهم نمودن 
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 ستاد مبارزه با مواد مخدردبیرخانه 


