
 بسمه تعالی

دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در راستای برنامه تحول مبارزه با مواد 

های زیر از طریق دانشگاهها  اقدام نماید. بر این اساس عناوین  در نظر دارد نسبت به انجام پژوهش 0011مخدر سال 

 گردد. ارائه میهای مورد نظر به شرح زیر  پژوهش

در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر مربوطه ضمن تکمیل فرم پروپوزال  ،معاونین پژوهشی دانشگاهها در صورت تمایل

نرسیده به  -باالتر از میدان پونک -بزرگراه آیت ا... اشرفی اصفهانی -اقدام و نتیجه را با نامه رسمی به آدرس: تهران

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر  -01پالک  –جنب مجموعه فرهنگی هویزه  -انیبزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنج

تا پس از سیر مراحل مربوطه اقدام قانونی الزم به  ارسال نماینددفتر تحقیقات و آموزش  –طبقه دوم  -ریاست جمهوری

 عمل آید:

 0011سال  با مواد مخدر ریاست جمهوریپژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه های  اولویتعناوین 

در هرا و ررریری اوامرط خورر و م را         مخدر و روانگرردا  پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد  -1

 یال . 46تا  11جمعیت امومی 

 در دانش آموزا  دوره دوم متویوه و هنریتانها.مخدر و روانگردانها شیوع شنایی مصرف مواد  -2

 در م یط های تولیدی و صنعتی.مخدر و روانگردانها  ررآورد شیوع مصرف مواد پیمایش ملی -3

 یال. 46تا  11در جمعیت امومی و ن وه مصرف آ  نگرش مردم ره مواد مخدر و روا  گردا  ها  -6

 . مخدرایتاندارد یازی  عالیت یمن های حوزه کاهش تقاضای مواد -ا1

شرامط مهرد   )خصوص تجارب مو ق پیشگیری در کانو  های هدف  انجام موالعه توبیقی و مروری منظم در -4

در  2121ترا   2111از یرال   (کودک ، مدارس ارتدایی، دریریرتا ، دانشرگاه، م لره و م ریط هرای کرار و تولیرد       

 کشورهای اروپایی.

 ررریی تجارب کشورهای مو ق در خصوص مداخالت غیر دارویی در مراکز ترک ااتیاد.  -7

در   مخردر رروز، شیوع، اوارض و مرگ ناشی  از کرونا ویروس در ا راد دچار اختالل مصررف مواد تعیین میزا   -8

 .ایرا  و مقایسه آ  را میانگین کشوری و جهانی

 در ایرا . مخدر  ایده خدمات درما ، رازتوانی و کاهش آییب اختالل مصرف مواد -م ایبه هزینه  -9

 و اود مجدد معتادا  درما  شده ره مصرف مواد در ایرا . ررریی الط ادم مو قیت درما  معتادا  -11

 .در ارصه پیشگیری و کاهش تقاضای مواد در کانو  های هدف ارزیاری طرح یاریگرا  زندگی -11

 .در معتادین کشور ارزیاری تاثیر درما  مصرف مواد را متادو  -12


