
 بسمه تعالی

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

های زیر از طریق  در نظر دارد نسبت به انجام پژوهش 0011تحول مبارزه با مواد مخدر سال 

 گردد. ارائه میهای مورد نظر به شرح زیر  دانشگاهها  اقدام نماید. بر این اساس عناوین پژوهش

در سایت ستاد مربوطه ضمن تکمیل فرم پروپوزال  ،معاونین پژوهشی دانشگاهها در صورت تمایل

بزرگراه آیت ا... اشرفی  -مبارزه با مواد مخدر اقدام و نتیجه را با نامه رسمی به آدرس: تهران

جنب مجموعه  -انینرسیده به بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنج -باالتر از میدان پونک -اصفهانی

 –طبقه دوم  -دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری -01پالک  –فرهنگی هویزه 

تا پس از سیر مراحل مربوطه اقدام قانونی الزم به عمل  ارسال نماینددفتر تحقیقات و آموزش 

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

هوا   رمریوی اواموط خ وم      مخورر   ر انرومدا   پیمایش ملی خانوار در موورد یویوم مفومو موواد      -1

 یال . 46تا  11در جمعیت امومی   محافظ 

در دانووش ومووودا  د رم د و مهویوو       مخوورر   ر انرمدان ووا  یوویوم یسایووی مفوومو مووواد     -2

 هسمیهان ا.

در محوویه هووال تو یوورل    مخوورر   ر انرمدان ووا   روومو رد یوویوم مفوومو مووواد   پیمووایش ملووی  -3

 صسعهی.

تووا  11در جمعیووت امووومی   نحوووم مفومو و   نروم  موومدو روو  مووواد مخورر   ر ا   وومدا  هووا    -6

 یال. 46

 . مخررایهانرارد یادل فعا یت یمن هال حودم کاهش تقاضال مواد -ا1

انجوواو م ا عوو  ت  یقووی   مووم رل مووس ت در خفووو  تجووار  موفووو پیاووریمل در کووانو  هووال  -4

یووامط م وور کووودا س مووراری ارهووراییس دریمیووها س داناوورامس محلوو    محوویه هووال کووار      )هوورو 

 در کاورهال ار پایی. 2121تا  2111اد یال  (تو یر

 مماکز تما ااهیاد.  رمریی تجار  کاورهال موفو در خفو  مراخالت غیم دار یی در -7

تعیووین میووزا  رووم دس یوویومس اوووارش   موومر نایووی  اد کم نووا  یووم ی در افووماد د ووار اخووهالل    -8

 .در  ایما    مقایس  و  را میانرین کاورل   ج انی مخررمفمو مواد

 مخورر  فایورم خورمات درموا س روادتوانی   کواهش ویویل اخوهالل مفومو موواد          -محای   هزیس   -9

 در ایما .


