
1 

 

 مقدمه:

عنوان ابزار جنگ نرم از سوي دشمنان انقالب اسالمي مورد ه ها ب گردان امروزه شاهد اين واقعيت تلخ هستيم كه موادمخدر و روان

فروپاشي ، دنبال بحران هويت، تضعيف عزم و اراده ملت ه اي كه با ترويج و استفاده از آن ب استفاده جدي واقع گرديده است، به گونه

نگاهي به تغيير استراتژي  سنت همچون مذهب و انسجام اجتماعي هستند. نيم كهنِ هايِ تضعيف ريشه ،هاي جامعه  باورها و ارزش

ها( بيانگر اين  گردان دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران از تهديد سخت )جنگ تحميلي( به تهديد نرم )ترويج موادمخدر و روان

فرسا مواجه شده ليكن در  با جغرافياي محدود انساني ـ محيطي و طاقت ،صرف زمان زياد  ،در تهديد سخت با هزينه باال  واقعيت بوده كه

هاي آمفتامين و متامفتامين  محرك ،زا  مواد توهم ،ها و سونامي موادمخدر  فرهنگ  اي از خرده تهديد نرم از طريق ترويج ترافيك فزاينده

هاي وسيعي از جغرافياي  االثر و با درگير نمودن بخش سريع، مشروبات الكلي و نيز روابط سوءاخالقي با هزينه پائين  ،داروهاي اعتيادآور ،

دنبال براندازي نرم فرهنگي و اجتماعي در كشور ه روي مراكز حياتيِ اجتماعي بصورت آرام و جنگ خاموش، ب انساني ـ محيطي و با نشانه

 عزيزمان هستند. 

هاي متمادي در امر كاهش عرضه از سوي نيروهاي پرتالش  عليرغم سالپذيرفت نفي و اغراق بايد  ،  سكوت ، رگونه انكار دور از هه ب

ها در خانواده  گردان نفر جانباز، مقوله موادمخدر و روان 10333 بيش از شهيد گرانقدر و 0033بيش از انتظامي ـ امنيتي و قضايي با تقديم 

دور از هاي كاريِ صنعتي ـ نظامي ـ اداري و كارگري رسوخ كرده است. به  محيط، هاي شهري و روستايي  محله، ها  دانشگاه ، مدارس  ،

هزار جانباز براي صيانت  033هزار نفر شهيد و  003هاي دفاع مقدس )جنگ سخت( مجموعاً  سالهر گونه مقايسه به دليل جايگاه واالي 

داراي اختالل مصرف مواد دو ميليون نفر حدودمواد مخدر ، جنگ نرم  اسالمي تقديم گرديد، ليكن در وريهاي نظام مقدس جمه از آرمان

فرهنگي ـ اجتماعي ـ بهداشتي و اقتصادي  ها آسيبِ ميليون نفر از همسران و فرزندان آنان در معرض ده 0و حدود  مخدر و روانگردان

 اند.  قرار گرفته

حكايت از اين واقعيت ، ها گردان هاي اخير در خصوص موادمخدر و روان معظم رهبري باالخص طي سال هاي مقام نگاهي به دغدغه نيم

بان انقالب، به خوبي تهديدات نرم و تهاجمات فرهنگي را رصد نموده و با هشدارهاي به موقع به مسئوالن  است كه اين تئوريسين و ديده

هاي كلي در  ابالغ سياستاند. از جمله اين موضوعات  از انقالب را خواستار شدهتر به منظور پاسداري و صيانت  كشور، اهتمام جدي
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گانه خواهان  بوده كه رهبر معظم انقالب طي فرماني به رؤساي محترم قواي سه 5831دهم مهرماه سال در باب موادمخدر 

قاطعيت و بدون فوت وقت  ،بالغي را با سرعت هاي ا هاي مربوطه و اجرايي كردن يازده بند سياست تعيين سهم دستگاه، برآورد درست 

قواي محترم مقننه ـ قضائيه و اين فرمان تاريخي است كه ضرورت دارد  سالگرد چهاردهمين،  5811سال اند.  مطالبه نموده

تر در اجرايي  هاي اساسي هاي مفقوده، شاهد گام شناسي حلقه برآوردي از ميزان تحقق مراتب مزبور داشته باشند تا ضمن آسيب مجريه

توسعه  و ششم هاي كلي برنامه پنجم كه رهبري انقالب مجدداً در سياستبايد يادآور شد البته هاي آتي باشيم.  ردن آنها در سالك

هاي  ها و اهتمام به اجراي سياست گردان جانبه با موادمخدر و روان بر مبارزه همه ،ي جمهوري اسالمي ايراناقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگ

اند. از ديگر موضوعاتي كه  كاهي و...( تأكيد ورزيده زيان ،درمان ، پيشگيري ، عرضه  مبارزه بامختلف كلي مبارزه با موادمخدر )در ابعاد 

هاي كلي مبارزه با مواد مخدر  هاي پس از تصويب و ابالغ سياست در سالبر معظم انقالب نبايد از آن غافل شد بيانات ره

به توطئه  11/0/1001در مورخ  )ره(در مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينيبه طوري كه  باشد ( مي51/7/31)

خطرناك و سازمان يافته دشمنان براي ترويج موادمخدر با باندهاي هدايت شده و ترويج فحشا و با هدف زدودن روحيه نشاط و تندرستي 

عميق در راه اند و مبارزه با موادمخدر را به مانند يك جهاد بزرگ و يك حركت بسيار  و عزم و اراده راسخ جوانان كشور تأكيد نموده

 اند كه با جد و جهد در اين راه تالش كنند.  اند و به مسئوالن كشور تأكيد نموده پيشرفت ملت ايران برشمرده

  تر و  بار ديگر موضوع قتل عام نسل جوان را از طريق موادمخدر يادآور شده و بر لزوم اقدامات قوي 1001در آبان ماه سال

 اند.  مودهتر به مسئوالن ذيربط تأكيد ن  جدي

  روي و نابودي جوانان، توسط سيل عظيم هدايت شده موادمخدر را كه با طراحي و  شانهن  نيز مجدداً 1000در فروردين سال

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

  رضوي( ـ مرداد ماه )ديدار با مسئوالن  مرحله يعني در فروردين ماه )در حرم مطهرچهار  نيز طي 1033سال شهريور ماه در

شهريور ماه )بازديد از دانشگاه علوم انتظامي( و مهر ماه )در ديدار با مردم گيالن غرب( براي چندمين بار متوالي، رهبر   نظام( ـ

با هدف ناامني  بند و باري هاي پشت صحنه توسط سياستگذاران استكبار از طريق ترويج موادمخدر و ترويج بي انقالب به طراحي
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عنوان راهي براي نفوذ استعمار در كشور قلمداد ه اجتماعي و ناامني اخالقي تأكيد داشته و آن را فرهنگ صادراتي غرب ب

 اند.  نموده

  خواستار بررسي پيرامون علل گرايش جوانان به مواد  ،خراسان شمالياستان به ايشان ديگر در سفر  ربا 1031ماه سال  مهردر

 هاي كشور شدند. مخدر در برخي از استان

 كه در  هاي اجتماعي به خصوص مواد مخدر تاكيد فرموده تا جايي نيز كراراً به موضوع اهميت كنترل آسيب 33تا  31هاي  در سال

كشور اعالم نموده و از سران قوا و ساير مسئولين اجتماعيهاي   اعتياد و مواد مخدر را به عنوان اولين اولويت آسيب 1031سال 

 وجه جدي به اين تهديد اجتماعي شدند.تكشور خواهان 

تر به منظور تحقق  هاي جدي با گام ،با اهتمام كليه مسئوالن ذيربط  ،و در گام دوم انقالب اسالمي رود در دهه پيشرفت و عدالت اميد مي

مبتني بر شواهد علمي هاي كاهش عرضه و كاهش تقاضا  اقدامات الزم در عرصه ،مبارزه با موادمخدرر امهاي ابالغي  كامل سياست

تا بدين ترتيب شاهد مهار و كنترل  برداشته شودهاي صورت پذيرفته در ابعاد مختلف  گيري از نتايج پژوهش و با بهره

 .)ان شاء ا...(مان باشيم  ه شوم در جامعه اسالمياين پديد

------------------------ 

 صرامي رضاحميددکتر 

 مديرکل دفتر تحقيقات و آموزش

 ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوریدبيرخانه 

 9311ماه آذر
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ابالغي از سوی رهبر معظم -های کلي مبارزه با مواد مخدر ستبند دهم سيا اجرايي شدن روند  بررسي در خصوص»

 «91/7/9331در مورخ العالي( )مدظلهانقالب

گردان و  ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان های بنيادی، کاربردی و توسعه بند دهم: توسعه مطالعات و پژوهش

 در کشور علمي تخصصي ذيربطهای  دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت رودرمان معتادان با تكيه ب گيریپيش

يعني از سال های کلي مبارزه با مواد مخدر ) سياستهای صورت پذيرفته قبل از تصويب  يم نگاهي به روند مطالعات و پژوهشن -9

 (9331بدو تاسيس ستاد لغايت سال  9337

های کلي مبارزه با مواد مخدر( از سوی دفتر  )تصويب سياست 9331ستاد( تا سال  س)بدو تاسي 9337: از سال  پژوهش-9/9

های مختلف مواد مخدر و روانگردان به شرح زير  مورد پژوهش در زمينه 51نجام ستاد شاهد ادبيرخانه تحقيقات و آموزش 

 ايم. بوده

 راه اندازی گرديده است. 9371ستاد عمالً از سال  دبيرخانه توضيح: دفتر تحقيقات و آموزش

 9331تا سال  9337از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد از سال  انجام شدهفهرست طرح های پژوهشي 

 سال اتمام گسترهطرح عنوانطرحپژوهشي رديف

 9373 ملي بررسي ديدگاه اسالم نسبت به مواد مخدر، اعتياد و  معتاد 9

 9373 ملي کتابنامه اعتياد و مواد مخدر 5

 9377 ملي سير تحول قانونگذاری در زمينه مواد مخدر 3

 9377 ملي بررسي عوامل رواني و اجتماعي بازگشت مجدد به اعتياد 4

 9377 ملي بررسي چگونگي ورود کوکايين به ايران و آثار باليني آن 1

 9377 استان خوزستان بررسي علل گرايش افراد متاهل به مواد مخدر در زندانيان شهرستان اهواز 3

 9377 ملي جرايمبررسي رابطه اعتياد با ساير  7

 9377 ملي برنامه ملي پيشگيری، درمان و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر در ايران 3

 9377 استان کرمان تاثير اعدام در روند مبارزه با مواد مخدر و خانواده معدومين در استان کرمان 1

 9377 ملي دمبارزه بامواد مخدرساله ستاد  97نظارت، مشاوره، برنامه ريزی و ارزيابي عملكرد  91

 9377 استان تهران نگرش شهروندان تهراني درباره اعدام قاچاقچيان مواد مخدر 99
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 9377 استان تهران نگرش شهروندان تهراني در باره تشديد مجازات معتادان و سوداگران مرگ 95

 9377 استان تهران برای پيشگيری از اعتياد به مواد مخدرهای تبليغاتي  نظر سنجي از شهروندان تهراني در باره بهترين شيوه 93

 9377 ملي چگونگي و شيوع مصرف هرويين در جامعه 94

 9377 ملي TLCهای بياباني با روش  های خياباني و هرويين ضبطي در نمونه اندازه گيری و مقايسه هرويين ضبطي در نمونه 91

 9373 استان مازندران تطبيقي اعتياد به مواد مخدر در استان مازندران –مطالعه طولي  93

 9373 ملي طرح تعاون جزای بين المللي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن 97

 9373 ملي بررسي دموگرافيك معتادين تحت پوشش مراکز بازپروری 93

 9373 استان خوزستان مخدر در شهرستان اهوازبررسي علل گرايش کارکنان دولت به مواد  91

 9373 ملي ارزشيابي اثر بخشي درمان اعتياد 51

 9371 استان خوزستان بررسي وضعيت مراجعين مرکز درمان خود معرف شهرستان اهواز 59

55 
از سواد آموزان )تاثير کتاب اعتياد و اسارت انسان بر مخاطبين( در  95111فرهنگي و آگاه سازی  –طرح آموزشي 

 سطح چهار استان خراسان، کرمان، سيستان و بلوچستان و خوزستان

های  استان

خراسان، کرمان، 

سيستان و 

بلوچستان و 

 خوزستان

9371 

 9371 ملي 9371کنندگان در کارگاه آموزشي قضات دی ماه  های ويژه مواد مخدر شرکت نظر سنجي از قضات دادگاه 53

 9331 ملي بررسي وضعيت تحصيلي، حمايتي، رفتاری فرزندان دارای والدين معتاد 54

51 
بررسي رابطه بين ميزان آگاهي از مواد مخدر و اعتياد با نوع نگرش مثبت به آن در دانش آموزان مقطع متوسطه 

 استان بوشهر
 9339 استان بوشهر

هيچگونه پژوهشي در زمينه مبارزه با مواد مخدر و  7631تا سال  7631 و نيز از سال 7616 لغايت 7631 هاي از سال توضيح:

 ستاد صورت نپذيرفته است. و آموزش دبيرخانه ها از سوي دفتر تحقيقات گردان روان

لي مبارزه با موادمخدر( از سوی دفتر کهای  )تصويب سياست9331)بدو تاسيس ستاد( تا سال  9337:از سال چاپ کتاب - 5/9

 ايم. به شرح زير بوده  عنوان کتاب در عرصه مواد مخدر و روانگردان 19شاهد چاپ  دبيرخانه ستاد تحقيقات و آموزش

 9331تا سال  9337از  سال  و آموزش دبيرخانه ستاد ها از سوی دفتر تحقيقات چاپ شده در عرصه مواد مخدر و روانگردان های ن کتابيوافهرست عن

 تيراژ  عنوان کتاب چاپ شده رديف
سال 

 انتشار

 9374 3111 بررسي مواد مخدر در متون اسالمي 9

 9374 3111 اضرار به نفس)پژوهشي فقهي کارشناسي در مواد مخدر( 5

3 
درباره مالقاتها، فتاوا و بيانات مراجع عظام تقليذ و علمای اعالم در ارتباط با حرام بودن مصرف و  3-5-9ويژه نامه های 

 مقدمات مواد مخدر
- 9373 
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 9377 1111 فقط برای امروز 4

 9377 911111 اعتياد، اسارت انسان 1

 9377 - کند اعتياد جنگل را بيابان مي 3

 9373 91111 آرزوها را مي کشدمواد مخدر  7

 9373 91111 مواد مخدر از ديدگاه فقهای شيعه 3

 9373 9111 های شهادت گلواژه 1

 9331 3111 های غير دولتي در راستای مبارزه با اعتياد سازمان 91

 9339 5111 ارزيابي سوءمصرف مواد مخدر در زندان های ايران 99

 9339 9111 تهران از پديده اعتياد بررسي ميزان آگاهي جوانان شهر 95

93 
–اپوزسيون و مواد مخدر، تحليلي بر رويكرد رسانه های اپوزيسيون نسبت به قاچاق، توزيع و مصرف مواد مخدر در ايران

 )محرمانه(
911 9335 

 9335 5111 اصول مربوط به کاهش تقاضا 94

 9335 9111 سازمان ملل تدابيری برای ارتقا و همكاری قضايي کميسيون مواد مخدر 91

 9335 5111 بحران اجتماعي، تهديد عليه امنيت ملي 93

 9335 5111 درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا ) ابعاد تجربي و نظری ( 97

 9335 5111 نظر شهروندان تهراني در مورد مبارزه با مواد مخدر و اعتياد 93

 9335 9111 درآمدی بر وضعيت اعتياد به مواد مخدر جوانان 91

 9335 9111 بررسي مصرف مواد مخدر در ميان معتادان مرد در ايران 51

 9335 5111 عالم سوم، داستان های کوتاه در مورد اعتياد 59

 9335 5111 (5113استراتژی ملي کنترل مواد مخدر آمريكا ) 55

 9335 9111 شناسي اعتياد کتاب 53

 9335 5111 5113آمفتامين ها، سال ارزيابي وضعيت جهاني اکستاسي و  54

 9335 5111 قاچاق بين المللي مواد مخدر و حقوق بين الملل 51

 9335 5111 پرتوی از افق انديشه امام ) ره ( 53

 9335 5111 راهنمای والدين برای پيشگيری )گسترش دنيای عاری از اعتياد( 57

 9335 9111 سايت های اينترنتي مواد مخدر و اعتياد 53

 9335 5111 آشنايي با مواد صناعي اعتيادآور 51

 9335 9111 درآمدی بر استراتژی برخي از کشورهای جهان در زمينه کنترل قاچاق و سوءمصرف مواد مخدر 31

 9335 7111 های زندان يا مجازات های بينابين جايگزين 39

 9333 5511 مواد مخدر و اعتياد در آرای فقها 35

 9333 5911 مخدر به روايت اسناد ساواكمواد  33

 9333 5111 رويكردی نو به پيشگيری از اعتياد ) مبارزه ملي رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان ( 34

 9333 5111 اعتياد و زنان، تفاوت های جنسيتي در زمينه سوءمصرف مواد و درمان آن 31

 9333 5111 آسيب شناسي رواني سوءمصرف مواد 33
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 9333 5111 جامعه شناسي مواد مخدر 37

 9333 5111 الملل المللي موادمخدر و حقوق بين قاچاق بين 33

 9333 5111 گزيده ای از کتاب جنگ و جهاني شدن ترياك و هرويين، توليد انبوه مرگبارترين سالح در افغانستان 31

 9333 5111 نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر 41

 9334 911 اجتماعي مصرف مواد مخدر در ايران ( –اقتصاد مواد مخدر ) برآورد هزينه های اقتصادی  49

 9334 9111 نگرش ايرانيان به مصرف مواد مخدر در کشور 45

 9334 5111 نظريه های سوءمصرف مواد مخدر 43

 9334 5111 مواد مخدر، نگاه اجمالي 44

 9334 5111 درباره معتادين (فصل خيال ) داستان های کوتاه  41

 9334 5111 مقدمه ای بر مصاحبه انگيزشي: رويكردی نوين در درمان معتادان 43

 9334 5111 درآمدی بر جامعه شناسي کجروی 47

 9334 3111  9ارکان برنامه جامع ملي 43

 9334 3111  5ارکان برنامه جامع ملي 41

 9334 3111  3ارکان برنامه جامع ملي 11

 9334 3111  4ارکان برنامه جامع ملي 19

ها  هيچگونه كتابي در زمينه مواد مخدر و روانگردان 7631و  7631، 7611، 7611هاي  و نيز سال 7616لغايت  7631هاي  از سالتوضيح: 

 از سوي دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد چاپ نشده است.

های گلي مبارزه با موادمخدر( از سوی دفتر  )تصويب سياست9331ستاد( تا سال )بدو تاسيس  9337از سال چاپ فصلنامه: - 3/9

 ايم :  به شرح زير بوده  تياد پژوهيشماره فصلنامه علمي پژوهشي اع 3شاهد چاپ دبيرخانه ستاد  تحقيقات و آموزش

 9331تا سال  9337از سال  ادو آموزش ست هاازسويدفترتحقيقات چاپشدهدرعرصهموادمخدروروانگردانهاي نفصلنامهيوافهرستعن

 سال انتشار تيراژ  عنوان فصلنامه چاپ شده رديف

 9339، زمستان 9سال اول، شماره  9111 فصلنامه اعتيادپژوهي 9

 9335، بهار 5سال اول، شماره  9111 فصلنامه اعتيادپژوهي 5

 9335، تابستان 3سال اول، شماره  5111 فصلنامه اعتيادپژوهي 3

 9335، پاييز 4سال اول، شماره  5111 اعتيادپژوهي فصلنامه 4

 9335، زمستان 1سال دوم، شماره  5111 فصلنامه اعتيادپژوهي 1

 9333، بهار 3سال دوم، شماره  9111 فصلنامه اعتيادپژوهي 3
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های کلي مبارزه با مواد مخدر( از سوی دفتر  )تصويب سياست 9331)بدو تاسيس ستاد( تا سال  9337: از سال  ها همايش -4/9

مورد همايش، نشست تخصصي و جشنواره معرفي آثار برتر مكتوب در زمينه مبارزه  59ستاد شاهد برگزاری دبيرخانه تحقيقات و آموزش 

 ايم: با مواد مخدربه شرح زير بوده

 

 9331تا سال  9337ستاد از سال دبيرخانه آموزشي برگزار شده توسط دفتر تحقيقات و آموزش  های و کارگاه ها مايشفهرست ه

 سال عنوان رديف

ميانگين تعداد 

 شرکت کنندگان

 )نفر(

 911 73 همايش يك روزه پيشگيری از اعتياد در خميني شهر 9

 911 73 همايش يك روزه پيشگيری از اعتياد در بروجرد 5

 911 73 همايش علمي کاربردی با مشارکت دانشگاه عالمه طباطبايي 3

 511 73 همايش علمي سالمت اجتماعي با مشارکت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 4

 41 71 کارگاه آموزشي کارکنان ادارات کل استان سمنان 1

 31 71 کارگاه آموزشي روشهای تحقيق برای کارشناسان استان بوشهر 3

 41 71 کارگاه آموزشي کارکنان ادارات کل استان قم 7

 41 71 کارگاه آموزشي تربيت مربي دراستان زنجان 3

 41 71 کارگاه آموزشي مشاوران مراکز مشاوره وزارت علوم 1

 41 71 کارگاه آموزشي مشاوران مراکز مشاوره وزارت بهداشت 91

 931 71 دانشگاه های شهر تهرانکارگاه آموزشي دانشجويان لرستاني  99

 41 71 کارگاه آموزشي برای کارشناسان استان مرکزی 95

 41 31 کارگاه آموزشي برای کارشناسان استان هرمزگان 93

 31 31 کارگاه آموزشي دبيران شوراهای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور 94

91 
شوراهای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور در شهرهای تهران، کارگاه آموزشي برای کارکنان  4برگزاری 

 همدان، بندرعباس و کرمان.
39 941 

 31 39 کارگاه آموزشي برای مشاوران مراکز مشاوره بنياد جانبازان 93

 31 39 کارگاه آموزشي برای مديران کل حراست وزارت علوم 97

 511 9371 در زمينه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف اولين جشنواره معرفي آثار برتر مكتوب 93

 591 9331 دومين جشنواره معرفي آثار برتر مكتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف 91

 931 9335 سومين جشنواره معرفي آثار برتر مكتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف 51

 931 9334 آثار برتر مكتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرفچهارمين جشنواره معرفي  59

 



3 

 

 :ها مواد مخدر و روانگردانامر مبارزه با مرتبط با نشجويي داهای  نامه حمايت از پايان  -1/9

فقره  13های کلي مبارزه با مواد مخدر(  شاهد حمايت از  )تصويب سياست 9331)بدو تاسيس ستاد( تا سال  9337از سال 

توسط دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه  مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد و دکتریها در  مرتبط با مواد مخدر و روانگردانيها نامه پايان

 :ايم به شرح زير بوده ستاد

 9331تا سال  9337ستاد از سال ها حمايت شده از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه  گردان های مرتبط با مواد مخدر و روان نامه فهرست پايان

 سال دانشگاه استان های حمايت شده  نامه عنوان پايان رديف

 9373 دولتي تهران 55-94 در سنين  موادمخدر و عادی   به جوانان  شخصيتي  خصوصيات  مقايسه 9

 9373 آزاد اصفهان  اصفهان مواد در  به نسبت معتادان درتغييرنگرش گروهي مشاوره نقش 5

 9373 آزاد تهران رضوی  درخراسان وجوانان اعتيادنوجوانان به گرايش علل بررسي 3

 9377 دولتي تهران موادمخدروامنيت بين المللي 4

 9377 آزاد تهران های درمان وابستگي دارويي در شهر تهران تطبيقي شيوه بررسي 1

 9377 دولتي تهران عاد بانوجوانان معتاددرمقايسه نوجوانان شخصيتي ويژگيهای نگرشي الگوهای 3

7 
مراقبت در مرکز بازپروری قرچك  تحت خوني درموردبيماريهای تزريقي معتادان آگاهي ميزان بررسي

 ورامين
 9377 دولتي تهران

 9377 دولتي تهران موادمخدر اعتيادبه واجتماعي  بررسي ابعادفقهي 3

 9377 دولتي تهران افراد عادی استان بوشهر  غيرمنطقي وباورهای ای مقابله شيوهای کنترل منبع ومقايسه بررسي 1

 9373 دولتي تهران پسر دبيرستانهای شهر رفسنجان آموزان سيگاردانش مصرف برميزان گروهي بحث روش به تاثيرآموزش 91

 9373 دولتي تهران بوشهر ايتان پسرانه موادمخدردردبيرستان های اعتيادبه شيوع بررسي 99

 9373 آزاد البرز  نوجواني اعتياددردوران درشروع استرس نقش 95

 9373 دولتي تهران غيرمعتاد زندانيان معتادين درميان واضطراب افسردگي اختالالت بررسي کمبودی 93

  ايران اسالمي جمهوری ومقررات ازاعتياددرقوانين پيشگيری 94
خراسان 

 رضوی
 9373 دولتي

 9373 آزاد تهران موادمخدر شكلي حقوق تحوالت بررسي 91

 9373 دولتي تهران وغيرمعتاد ترياك افرادمعتادبه حسي آنستزی اسپاينال دربين  بي زمان بررسي مقايسه ای مدت 93

 9373 دولتي تهران  معتادوعادی نوجوانان های درخانواده فرزندپروری روشهای مقايسه 97

 9373 دولتي تهران ... اعتيادشرق مراکزترك به کننده مراجعه اعتياددرمعتادان الگوی مقايسه 93

 9335 دولتي تهران آموزان  نقش آموزش مهارت های زندگي بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش 91
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 9335 دولتي فارس بررسي اثر فشار رواني مادران بر سوء مصرف مواد در فرزندان در شهر آباده 51

 9335 دولتي اصفهان بررسي ويژگي های جامعه شناختي مصرف کنندگان ذکور مواد مخدر در مناطق فقير نشين شهر اصفهان 59

 9335 دولتي يزد آموخته شده( در مردان جوان معتاد و عادی شهر يزدمقايسه سبك های اسنادی)نظريه درماندگي  55

 9335 دولتي تهران بررسي توان پيش بيني الگوی باورداشت تندرستي در مصرف مواد مخدر در ميان معتادان مرد 53

 9335 دولتي تهران سياست جنايي جمهوری اسالمي ايران راجع به مواد مخدر 54

 در قوانين و مقررات جمهوری اسالمي ايران پيشگيری از اعتياد 51
خراسان 

 رضوی
 9335 دولتي

 9335 آزاد تهران بررسي تاثير گروه درماني معتادان گمنام بر درمان اعتياد و بازگشت به آن 53

 9335 آزاد گلستان بررسي مقايسه ايي اثر ترکيب ساختار قومي جمعيت در بروز اعتياد و قاچاق مواد مخدر  استان گلستان 57

 9335 آزاد تهران بررسي وارزشيابي عملكرد سازمان های دولتي مسئول مبارزه با مواد مخدر و ارايه راه حل 53

 9335 دولتي تهران نقش آموزش مهارت های زندگي بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان 51

 9335 دولتي تهران اجتماعي( سوء مصرف کنندگان هرويين -رواني -بررسي تاثيردرمان چند وجهي)زيستي 31

 9335 دولتي تهران بررسي رابطه بين اعتياد نوجوانان با شيو های فرزند پروری والدين و ساختار خانواده در شهر تهران 39

35 
تهران مطالعه بررسي تاثير شرکت معتادان در گروه های معتادان گمنام در ترك اعتياد آنها در شمال 

9331-9339 
 9335 دولتي تهران

33 
اند  مقايسه نگرش مشاوران مدارش مناطق بيست گانه تهران که آموزش های پيشگيری از اعتياد را ديده

 اند ما مشاوراني که آموزش نديده
 9333 آزاد تهران

 9333 آزاد تهران بررسي نقش ورزش در نگرش جوانان نسبت به اعتياد به مواد مخدر 34

 9333 دولتي تهران بررسي رابطه اعتياد نوجوانان و جوانان با شيوه های فرزند پروری والدين و ساختار خانواده 31

33 
بررسيرابطه شيوه های فرزند پروری و اعتياد والدين بر ميزان  گرايش به سوء مصرف مواد در دانش 

 33-35 شهر تهران در سال تحصيلي 93آموزان دختر و پسر دبيرستاني منطقه 
 9333 دولتي تهران

37 
روی ثبت پايه نورون های پاراژيگانتو سلوالريس و رفتارهای سندرم محروميت در  CAMPبررسي نقش 

 موش های صحرايي وابسته به مرفين
 9333 دولتي تهران

33 
بررسي و مقايسه ارتباط بين مولفه های شخصيتي و راهبردهای مقابله ای در معتادان به ترياك 

 ساله 33-31خودمعرف 
 9333 دولتي تهران
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31 
بررسي عوامل عيني و مداخله پذير تاب آوری در برابر وايستگي به مواد در پسران و مردان وابسته و 

 غير وابسته به مواد
 9333 دولتي تهران

41 
فروردين گردان در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران از  بررسي شيوع مصرف مواد روان

 9335تا شهريور 
 9333 دولتي تهران

49 
بررسي کارايي و اثر بخشي شناخت درماني در کاهش نگرش های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد 

 افراد معتاد

خراسان 

 رضوی
 9333 دولتي

45 
رفتاری همراه با مداخالت اجتماعي در پيشگيری از -بررسي نقش مشاوره گروهي به شيوه شناختي

 اعتياد مجدد معتادان
 9333 دولتي تهران

43 
ارتباط بين سبك های دلبستگي و گرايش به سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد 

 بهشتي
 9333 آزاد تهران

 9333 آزاد تهران اقدامات سازمان اکو در رابطه با مبارزه با مواد مخدر 44

 9333 دولتي تهران ايران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدرمطالعه تطبيقي سياست جنايي  41

 9333 آزاد تهران راه های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حقوق داخلي  و اسناد بين المللي 43

 9333 دولتي تهران قاچاق مواد مخدر و امنيت ملي جمهوری اسالمي ايران 47

 9333 دولتي تهران سوء مصرف مواد در فرزندانبررسي اثر فشار رواني مادران بر  43

 9333 آزاد تهران مقايسه عملكرد خانواده در جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه وابسته به دارو 41

11 
بررسي گرايش دانشجويان به مواد مخدر و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن) مطالعه موردی دانشجويان  

 پسر دانشگاه گيالن(
 9333 دولتي گيالن

 9333 دولتي تهران دولت جمهوری اسالمي ايران و کنوانسيون های بين المللي مواد مخدر و مواد روان گردان 19

15 
بررسي تاثير گروه درماني به شيوه پيشگيری از عود مارالت و دالي بر خود پنداره معتادان در حال 

 بهبود ی مقيم در مرکز اجتماع درمان مدار
 9333 آزاد تهران

13 
بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شهريار با تاکيد بر فعاليت 

 های ورزشي و تاثير آن بر نگرش به مواد مخدر
 9333 آزاد تهران

 

 نها: اهای آموزشي ويژه کارکنان دبيرخانه ستاد و دبيرخانه شوراهای هماهنگي است برگزاری کارگاه  -3/9

ويژه کارکنان آموزشي های  کارگاههای کلي مبارزه با مواد مخدر( )تصويب سياست 9331)بدو تاسيس ستاد( تا سال  9337ز سال ا

 .برگزار نشده استها دبيرخانه ستاد و شورای هماهنگي استان
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زه با مواد های کلي مبار های صورت پذيرفته پس از تصويب سياست نيم نگاهي به روند مطالعات و پژوهش  -5

 .تاکنونهای کلي مبارزه با مواد مخدر(  ابالغ سياست 91/7/9331مخدر)از مورخ 

ز ا31/11/9311های کلي مبارزه با مواد مخدر( تا مورخ )ابالغ سياست 9331های ملي: از مهرماه سال  پژوهش -9/5

های مختلف  در زمينه اتمام يافتههای ملي  پژوهشورد م913م سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد شاهد انجا

 ايم: ها به شرح زير بوده وانگردانمواد مخدر و ر

 

 های پژوهشي ملي اتمام يافته از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد فهرست طرح

 سال اتمام گستره طرح نوع طرح حوزه طرح عنوان طرح رديف

 9337 ملي کاربردی آموزش مبارزه با مواد مخدر و شوراهای هماهنگي استان هانياز سنجي آموزشي کارکنان دبيرخانه ستاد  9

5 
بررسي ميزان شيوع سوء مصرف مواد در بين مصدومين و ارتباط آن با نوع حادثه مراجعه 

 37-33کنندگان به اورژانس بيمارستان های شهرستان سبزوار در سال 
 9337 ملي کاربردی درمان

 9333 ملي بنيادی درمان دوپاميني در مغز موش سوری حساس شده با مورفين  D5تعيين اثر ليتيوم بر بيان ژن گيرنده  3

4 
تاثير توانبخشي عصبي شناختي توجه بر سوگيری توجه نسبت به محرك های مربوط به مواد در 

 افراد وابسته به مواد افيوني
 9333 ملي توسعه ای درمان

 9333 ملي کاربردی پيشگيری سازی مقياس گرايش به اعتياد در بين دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهياستاندارد  1

 9333 ملي کاربردی مشترك فرا تحليل تحقيقات ده ساله گذشته موجود در کتابخانه دفتر تحقيقات و آموزش 3

 9331 ملي کاربردی پيشگيری بررسي فرايند ابتالی جوانان به سوء مصرف مواد 7

 9331 ملي کاربردی پيشگيری های مردمي در پيشگيری از مصرف مواد مخدر های جلب مشارکت روش 3

1 
تهيه مدلي برای تبيين نقش تاب آوری در برابر خشونت در گرايش به اعتياد فرزندان با والدين 

 معتاد و غير معتاد
 9331 ملي کاربردی پيشگيری

91 
ابتالء دانش آموزان به سوء مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان سوم بررسي ميزان خطر 

 های کشور های مراکز استان راهنمايي، متوسطه و هنرستان
 9331 ملي کاربردی پيشگيری

 9331 ملي کاربردی پيشگيری سنجش نگرش و ارزيابي شيوع سوء مصرف مواد در کشور 99

 9331 ملي کاربردی پيشگيری سند جامع پيشگيری اوليه از اعتياد 95
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93 

گيری قدرت تقويت طراحي و اجرای مقدماتي آزمون کامپيوتری خود مصرفي جهت اندازه

های درمان های جامع تر بر روی گزينهکنندگي مت آمفتامين با هدف ايجاد امكان پژوهش

 9311 -دارويي مت آمفتامين

 9311 ملي کاربردی درمان

94 
رواني وکيفيت زندگي معتادان دردو شيوه درماني دارو درماني و شرکت  سالمتبررسي و مقايسه 

 های معتادان گمنام در گروه
 9311 ملي کاربردی درمان

 9311 ملي کاربردی درمان و روابط اجتماعي موثر بر بازگشت به اعتياد بررسي عوامل شخصيتي، خانوادگي 91

93 

مصرف، عوامل مرتبط و تاثير متغيرهای خاص دوره بررسي ميزان، نوع مواد مصرفي والگوهای 

خدمت وظيفه در شروع يا افزايش سوء مصرف مواد در بين سربازان شاغل به خدمت در سپاه 

 پاسداران انقالب اسالمي

 9311 ملي کاربردی پيشگيری

97 
مواد  از مواد سبك به سوی» بررسي عوامل موثر بر تغيير الگوی مصرف مواد مخدر در ميان جوانان

 سنگين
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

93 
رفتاری کنترل تكانه همراه با داروهای روانپزشكي )دپاکين و  –درماني شناختي کاربرد گروه

 ريسپريدون( بر بهبود تكانشگری و رفتار لغزش معتادان کراك
 9319 ملي کاربردی درمان

 9319 ملي کاربردی پيشگيری جمهوری اسالمي ايرانبررسي شيوع سوء مصرف مواد مخدر درميان شهروندان  91

 9315 ملي کاربردی پيشگيری های سينمايي ايراني بررسي چگونگي بازنمايي مساله اعتياد و معتادان در فيلم 51

 9315 ملي کاربردی مقابله تعيين و شناسايي مواد مخدر از روی اثر انگشت 59

55 
های رسپتورهای اپيوئيدی در مبتاليان زن و  کلئوتيدی ژنبررسي شيوع پلي مورفيسم های تك نو 

 مرد به وابستگي مواد اوپيوئيدی در ايران
 9315 ملي کاربردی درمان

 9315 ملي کاربردی درمان اثر بخشي آموزش پسخوراند عصبي بر بيماران وابسته به مواد مخدر و محرك 53

 9315 ملي کاربردی درمان شناختي معتادان به مواد افيوني بررسي تاثير درمان نگهدارنده متادون بر عملكرد 54

51 
مطالعه تطبيقي نحوه اعطای عفو و تخفيف مجازات مجرمين مواد مخدر در ساير کشورها)آمريكا، 

 کلمبيا، آلمان، هلند، چين، روسيه، سوريه، عربستان، ژاپن و پاکستان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا(
 9315 ملي کاربردی مقابله

 9315 ملي کاربردی درمان تهيه سيستم های دارورساني آهسته رهش نالتروکسون جهت ترك اعتياد به مواد مخدر 53

57 

بررسي تعيين و مقايسه تغييرات ضخامت قشر مخ در گروه معتادان وابسته به هرويين کريستالي 

در ارتباط با عملكرد  MRI)کراك( در مقايسه گروه کنترل سالم به وسيله آناليز ديجيتالي تصاوير 

 نوروپسيكولوژيك

 9315 ملي توسعه ای درمان

53 
شيشه در مقايسه با اختالالت سايكوتيك اوليه)خلقي و بررسي سير و پيامد سايكوز ناشي از مصرف 

 غير خلقي( در بين مراجعه کنندگان به بيمارستان های روزبه و ايران در يك پيگيری يك ساله
 9315 ملي کاربردی درمان

51 

و مقايسه توزيع فراواني مصرف مواد از نظر نوع   ASSISTاعتبار يابي و برآورد پايايي مقياس 

های ترك اعتياد و مقايسه  ها و کلينيك و شدت مصرف د رمراجعه کنددگان به کمپ ماده مصرفي

 تطبيقي اين دو مرکز درماني از نظر ميزان بهبود و بازگشت موارد بهبود يافته

 9315 ملي کاربردی پيشگيری

 9315 ملي کاربردی درمان تدوين سند جامع حمايت های اجتماعي و درمان اعتياد کشور 31
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39 
های تابع وزارت بهداشت، درمان و  شيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان دانشگاه

 آموزش پزشكي و بررسي عوامل خطر و حفاظت کننده
 9315 ملي کاربردی پيشگيری

35 
های تابع وزارت علوم تحقيقات و فناوری و  شيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان دانشگاه

 حفاظت کنندهبررسي عوامل خطر و 
 9315 ملي کاربردی پيشگيری

33 
برآورد شيوع مصرف مواد مخدر و محرك و داروهای روانگردان در بين کارکنان مراکز صنعتي 

 کشور
 9313 ملي کاربردی پيشگيری

 9313 ملي کاربردی مشترك های مقاطع دکتری و کارشناسي ارشد نامه ها و پايان خالصه سازی پژوهش 34

 9314 ملي کاربردی پيشگيری ميزان شيوع و وضعيت اعتياد در جانبازان، آزادگان و خانواده شاهدبررسي  31

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)کل کشور(ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان 33

 9314 ملي کاربردی بين بخشي آذربايجان شرقي(ها)استان ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 37

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان آذربايجان غربي(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 33

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان اردبيل(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر  و  روانگردان 31

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان   اصفهان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 41

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان البرز(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 49

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان ايالم(آن ها و نحوه مصرفنگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 45

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان بوشهر(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 43

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان تهران(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 44

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان چهارمحال و بختياری(ها و نحوه مصرف آنمردم به مواد مخدر و روانگرداننگرش   41

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان خراسان جنوبي(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 43

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها) استان خراسان رضوی(نحوه مصرف آنها و نگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 47

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها) استان خراسان شمالي(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 43

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان قزوين(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 41

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها) استان خوزستان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 11

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  زنجان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 19

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان سمنان(ها و نحوه مصرف آنروانگرداننگرش  مردم به مواد مخدر و  15

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  سيستان و بلوچستان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 13

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  فارس(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 14

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  قم(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 11

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  کردستان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 13

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  کرمان(ها و نحوه مصرف آنو روانگرداننگرش  مردم به مواد مخدر  17

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  کرمانشاه(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 13
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 9314 ملي کاربردی بين بخشي بوير احمد(ها)استان  کهگيلويه و ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 11

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  لرستان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 31

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان گلستان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 39

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  گيالن(ها و نحوه مصرف آنبه مواد مخدر و روانگرداننگرش  مردم  35

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  مرکزی(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 33

 9314 ملي کاربردی بين بخشي مازندران(ها)استان ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 34

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان هرمزگان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 31

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  همدان(ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان 33

 9314 ملي کاربردی بين بخشي ها)استان  يزد(ها و نحوه مصرف آنمواد مخدر و روانگردان نگرش  مردم به 37

 9314 ملي کاربردی پيشگيری در سطح کشور 93ارزيابي ميزان اثربخشي خدمات درماني مراکز ماده  33

31 
تعاون،کار و های دولتي وزرات ارزيابي اثربخشي دوره آموزشي پيشگيری از اعتياد)در دستگاه

 رفاه اجتماعي و جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمي ايران(
 9314 ملي کاربردی پيشگيری

 9314 ملي کاربردی پيشگيری های شهری و روستاييارزشيابي طرح اجتماع محور درمحله 71

79 
قاچاق بررسي اثر بخشي استفاده از ظرفيت طوايف و اقوام مرز نشين در کنترل مرز و جلوگيری از 

 ها مواد مخدر و روانگردان
 9314 ملي کاربردی مقابله

 9314 ملي کاربردی بين بخشي خالصه سازی يكصد و پنجاه عنوان از کتب، پژوهش و پايان نامه های موجود در کتابخانه 75

 9311 ملي کاربردی پيشگيری بررسي ميزان اثربخشي اقدامات رسانه ای در ا مر مبارزه با مواد مخدر 73

74 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در کل 

 کشور
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

71 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان آذربايجان شرقي
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

73 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان آذربايجان غربي
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

77 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان اردبيل
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

73 
ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در  پيمايش

 استان اصفهان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

71 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان البرز
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

31 
مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در پيمايش ملي خانوار در 

 استان ايالم
 9311 ملي کاربردی پيشگيری
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39 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان بوشهر
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

35 
موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف 

 استان تهران
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

33 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان چهارمحال بختياری
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

34 
موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف 

 استان خراسان جنوبي
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

31 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان خراسان رضوی
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

33 
موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف 

 استان خراسان شمالي
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

37 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان خوزستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

33 
موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف 

 استان زنجان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

31 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان سمنان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

11 
گردان ها در جمعيت عمومي در پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان 

 استان سيستان و بلوچستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

19 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان فارس
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

15 
ها در جمعيت عمومي در  پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان

 استان قزوين
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

13 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان قم
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

14 
در پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي 

 استان کردستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

11 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان کرمان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

13 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 کرمانشاهاستان 
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

17 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان کهكيلويه و بويراحمد
 9311 ملي کاربردی پيشگيری
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13 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 گلستان استان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

11 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان گيالن
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

911 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان لرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

919 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان مازندران
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

915 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان مرکزی
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

913 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان هرمزگان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

914 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان همدان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

911 
پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي در 

 استان يزد
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

913 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های کل کشور هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

917 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان تهران های شهرستان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

913 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های شهر تهران هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

911 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان آذربايجان شرقي هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

991 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 آذربايجان غربي های استان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

999 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان اردبيل هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

995 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان اصفهان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

993 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان البرز هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

994 
متوسطه و بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره 

 های استان ايالم هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری
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991 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان بوشهر هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

993 
دوره متوسطه و  بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان

 های استان چهارمحال و بختياری هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

997 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان خراسان شمالي هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

993 
روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و 

 های استان خراسان رضوی هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

991 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان خراسان جنوبي هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

951 
شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و بررسي ميزان 

 های استان خوزستان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

959 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان زنجان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

955 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان سمنان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

953 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان سيستان و بلوچستان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

954 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان فارس هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

951 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان قزوين هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

953 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان قم هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

957 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 کرمانهای استان  هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

953 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان کردستان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

951 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان کرمانشاه هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

931 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان کهگيلويه و بويراحمد هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

939 
دانش آموزان دوره متوسطه و بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در 

 های استان گلستان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری



13 

 

935 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان گيالن هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

933 
ها در دانش آموزان دوره متوسطه و  بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان

 های استان لرستان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

934 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان مازندران هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

931 
روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و 

 های استان مرکزی هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

933 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان هرمزگان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

937 
مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و  بررسي ميزان شيوع مصرف مواد

 های استان همدان هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

933 
بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 های استان يزد هنرستان
 9311 ملي کاربردی پيشگيری

 9311 ملي کاربردی بين بخشي 9313تا مهر  9333ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال تحليل محتوای جلسات  931

 9313 ملي کاربردی مشترك تدوين سند جامع تحقيقات مواد مخدر و روان گران 941

 9313 ملي کاربردی مقابله اقتصاد مواد مخدر در ايران، يك نگرش پويای سيستمي 949

 9313 ملي کاربردی مقابله مواد مخدری  سند جامع مقابله با عرضه 945

943 
مقايسه وضعيت رواني، راهبردهای مقابله ای و سبك های دلبستگي معتادان به شيشه خود معرف، 

 افراد ترك کرده و افراد بهنجار
 9313 ملي کاربردی درمان

 9313 ملي کاربردی پيشگيری طرح کاربست شيوع شناسي اعتياد در جامعه کار و توليد )کاج( 944

941 
تحليل جامعه شناختي جرائم مواد مخدری در استان های کشور با تاکيد بر سطوح توسعه يافتگي 

 9331-9313اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي) سال های 
 9313 ملي کاربردی مقابله

 9313 ملي کاربردی مقابله تحليل جغرافيايي و فضايي مواد مخدر در کشور)کاهش عرضه، کاهش تقاضا( 943

947 
فراتحليلي بر پژوهش های انجام شده در حوزه شيوع شناسي اعتياد به مواد مخدر در ايران از 

 9314تا  9371سال 
 9317 ملي کاربردی بين بخشي

943 
بررسي شيوع مصرف مواد در ميان دانشجويان دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم و بررسي 

 عوامل خطر و محافظت کننده
 9317 ملي کاربردی پيشگيری

 9317 ملي کاربردی پيشگيری تدوين سند اجتماعي شدن امر مبارزه با مواد مخدر 941

 9317 ملي کاربردی آموزش ی منابع انساني ستاد مبارزه با مواد مخدر ميزان اثربخشي آموزش های ضمن خدمت در توسعه 911

919 
نهاد در برنامه های پيشگيری از زمينه يابي الگوهای بومي مشارکت اجتماعي سازمان های مردم 

 اعتياد
 9317 ملي کاربردی پيشگيری
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 9317 ملي کاربردی پيشگيری ارزشيابي سند جامع پيشگيری اوليه از اعتياد 915

913 
بررسي  ميزان ماندگاری در ترك و تعيين وضعيت کيفيت زندگي، سالمت روان و عقايد وسوسه 

 انگيز در معتادين درمان شده
 9317 ملي کاربردی درمان

 9317 ملي کاربردی پيشگيری بررسي سبب شناسي )علل و عوامل گرايش به اعتياد در کشور )مطالعه مروری و فراتحليل( 914

 9317 ملي کاربردی درمان ( RSAارزيابي سريع وضعيت اختالل مصرف مواد در ايران) 911

 9317 ملي کاربردی مقابله ها گردان مواد مخدر و روانبررسي تاثير اقدامات مرزی در جلوگيری از قاچاق  913

917 
سال کشور(  34تا  91ها )در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )کل کشور(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

913 
سال کشور(  34تا  91ها )در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان آذربايجان شرقي(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

911 
سال کشور(  34تا  91ها )در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان آذربايجان غربي(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

931 
سال  34تا  91ها)در جمعيت مصرف آنها و نحوه نگرش  مردم به مواد مخدر  و  روانگردان

 کشور( )استان اردبيل(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

939 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان اصفهان(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

935 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت نحوه مصرف آن ها ونگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان البرز(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

933 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان ايالم(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

934 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان بوشهر(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

931 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان تهران(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

933 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آنروانگرداننگرش  مردم به مواد مخدر و 

 )استان چهارمحال و بختياری(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

937 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان خراسان جنوبي(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

933 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 ) استان خراسان رضوی(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

931 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 ) استان خراسان شمالي(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

971 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان قزوين(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي
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979 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 ) استان خوزستان(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

975 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان  زنجان(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

973 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 سمنان()استان 
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

974 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 وبلوچستان( )استان سيستان
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

971 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان  فارس(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

973 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان  قم(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

977 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان کردستان(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

973 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان  کرمان(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

971 
سال کشور(  34تا  91 ها)در جمعيتها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان  کرمانشاه(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

931 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان کهگيلويه و بوير احمد(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

939 
سال کشور(  34تا  91ها )در جمعيت نحوه مصرف آنها و نگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان  لرستان(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

935 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان گلستان(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

933 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آنروانگرداننگرش  مردم به مواد مخدر و 

 )استان  گيالن(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

934 
سال کشور(  34تا  91ها )در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان  مرکزی(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

931 
سال کشور(  34تا  91ها )در جمعيت ها و نحوه مصرف آنمخدر و روانگرداننگرش  مردم به مواد 

 )استان مازندران(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

933 
سال کشور(  34تا  91ها )در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان هرمزگان(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

937 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آنمردم به مواد مخدر و روانگرداننگرش  

 )استان  همدان(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي
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933 
سال کشور(  34تا  91ها)در جمعيت ها و نحوه مصرف آننگرش  مردم به مواد مخدر و روانگردان

 )استان  يزد(
 9313 ملي کاربردی بين بخشي

 9313 ملي کاربردی بين بخشي طراحي نظام مديريت دانش ستاد مبارزه با مواد مخدر 931

 9313 ملي کاربردی درمان ای کشور برای توسعه کسب و کار اشتغال بهبوديافتگان امكان سنجي استفاده از ظرفيت های منطقه 911

 9313 ملي کاربردی مقابله شناسايي روش های پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر در کشور 919

915 
شناسايي مولفه های اصلي در اشتغال بهبوديافتگان و طراحي مدل ايجاد اکوسيستم کارآفريني 

 دانش بنيان در سمن های فعال در حوزه صيانت 
 9313 ملي کاربردی درمان

913 
مواد آسيب شناسي سياست جنايي )تقنيني، قضايي، اجرايي( و کيفری حاکم  بر  امر مبارزه با 

 9317تا  9337مخدر در ايران طي سال های 
 9313 ملي کاربردی حقوقي

 

 باشد: مورد پژوهش ملي به شرح زير در حال اجرا مي9اکنون  های ملي اتمام يافته، هم ورد پژوهشم913عالوه بر  -5/5

 دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد  ملي درحال اجراهای پژوهشي  فهرست طرح

 سال شروع گستره طرح نوع طرح حوزه طرح عنوان طرح پژوهشي ملي رديف

9 
الحاقي به قانون مبارزه با  41ارزيابي جامع سياست کيفری قانونگذار ايران در ماده 

 الحاقي 41مواد مخدر با نگاه تطبيقي در دو دوره قبل و بعد از اجرای ماده 
 9313 ملي کاربردی حقوقي

از سوی دفتر 31/11/9311 ورخهای کلي مبارزه با مواد مخدر( تا م )ابالغ سياست 9331استاني: از مهرماه سال  های پژوهش -3/5

 ها  های مختلف مواد مخدر و روانگردان در زمينه استاني اتمام يافته های پژوهشورد م 537جام ستاد شاهد اندبيرخانه تحقيقات و آموزش 

 : ايم به شرح زير بوده

 های پژوهشي استاني اتمام يافته از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد طرحفهرست 

 سال اتمام استان / محل اجرا نوع طرح حوزه طرح موضوع قرارداد / عنوان طرح پژوهشي رديف

9 
و های عالمه طباطبايي  های قاطعيت در تغيير نگرش دانشجويان دانشگاه تاثير برنامه آموزش ارتقای مهارت

 تهران نسبت به سوء مصرف مواد
 9337 تهران کاربردی پيشگيری

 9337 تهران کاربردی درمان های مردم نهاد در درمان معتادان استان تهران ارزيابي عملكرد مراکز ترك اعتياد وابسته به سازمان 5

 9331 تهران کاربردی پيشگيری های علوم پزشكي شهر تهران گير شناسي مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه همه 3

 9331 تهران کاربردی درمان جوی مراکز درماني در سطح تهران ای الگوی مصرف مواد اعتياد آور در معتادان درمان بررسي دوره 4
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1 
آموزان  ای دانش های مقابله بررسي اثربخشي چهارروش پيشگيری از سوء مصرف مواد بر تغيير نگرش و مهارت 

 دارای والدين معتاد استان  چهارمحال و بختياریدوره راهنمايي 
 9331 چهارمحال وبختياری کاربردی پيشگيری

3 
در  NAهای دريافتي ازآن در پايداری ترك اعتياد اعضای گروه  بررسي نقش شبكه روابط اجتماعي و حمايت

 اصفهان
 9311 اصفهان کاربردی درمان

7 
آموزان دوره  و سبك دلبستگي با گرايش به مواد مخدر در دانشهای فرزند پروری والدين  بررسي رابطه شيوه

 (19-11متوسطه شهر ايالم ) سال 
 9319 ايالم کاربردی پيشگيری

 9319 خراسان رضوی کاربردی درمان مقايسه وضعيت سالمت رواني کودکان پدران معتاد با پدران غير معتاد 3

1 
آگاهي بر افزايش تاب آوری و کاهش اضطراب معتادين تازه های حل مساله و خود  اثر بخشي آموزش مهارت

 ترك
 9319 خراسان رضوی کاربردی پيشگيری

 9319 خراسان رضوی کاربردی درمان گرايي و خطاهای شناختي رايج در ميان افراد معتاد بررسي کمال 91

 9319 خراسان رضوی کاربردی درمان مقايسه هوش هيجاني و هوش معنوی در معتادان و افراد عادی 99

 9319 خراسان رضوی کاربردی درمان بررسي خصوصيات شخصيتي معتادان با استفاده از مدل پنج عاملي شخصيت 95

 9319 خراسان رضوی کاربردی درمان های حل مساله در زندانيان بزهكار و معتاد مبتال به رفتار تكانشي شهرستان نيشابور مقايسه سبك 93

 9319 کرمان کاربردی پيشگيری اثر بخشي طرح مروج سالمت در رفتار دانش آموزان مقطع متوسطه استان کرمانبررسي ميزان  94

 9319 کرمان کاربردی پيشگيری های وارده بر خانواده کرمان بررسي کيفي زنان معتاد شهر کرمان با تاکيد بر آسيب 91

 9319 کرمان کاربردی پيشگيری کرمانتحليل روايتي چگونگي معتاد شدن در افرادوابسته  93

 9315 تهران کاربردی پيشگيری بررسي عوامل مرتبط با مصرف شيشه و تعيين سهم و نقش هريك از آن در بين نوجوانان و جوانان شهر تهران 97

93 
با های درمان اعتياد و مقايسه آن  بررسي ميزان فرسودگي شغلي در پزشكان و روانشناسان شاغل در کلينيك 

 ها در استان  تهران پزشكان و روانشناسان ساير کلينيك
 9315 تهران کاربردی درمان

91 
سال افراد سالم و بهبوديافتگان  97-31آوری در فرزندان  های هويت با تاب مقايسه خودشناسي انسجامي و سبك

 خراسان رضوی -اعتياد 
 9315 خراسان رضوی کاربردی پيشگيری

51 
خراسان  -گردان کنندگان مواد مخدر و روان باليني مدل ماتريكس در درمان سوء مصرفی اثربخشي  مطالعه

 رضوی
 9315 خراسان رضوی کاربردی درمان

 9315 خراسان رضوی کاربردی درمان 9315طرح بررسي مشخصات دموگرافيك معتادان خياباني شهر مشهد در سال  59

 9315 خوزستان کاربردی درمان گروه های همتا در پيشگيری از عود معتادين در شهر اهوازاثربخشي ميزان کارايي مراکز درماني اقامتي  55

53 
بررسي ميزان اثر بخشي برنامه آموزش مروج سالمت بر پيشگيری اوليه از اعتياد در دانش آموزان مقطع 

 19-11متوسطه استان قم در سال تحصيلي 
 9315 قم کاربردی پيشگيری

54 
های زندگي بر پيشگيری اوليه از اعتياد در دانش آموزان مقطع  اثربخشي برنامه آموزش مهارتبررسي ميزان 

 19تا  11متوسطه استان قم  در سال تحصيلي 
 9315 قم کاربردی پيشگيری

51 
بررسي مقايسه ای کيفيت خواب و عوامل موثر بر آن در معتادين کراك قبل و بعد از مداخله دو شيوه درمان 

 پرهيز مدار –نگهدارنده با متادون و درمان ايمان مدار 
 9315 مرکزی کاربردی درمان
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 9313 اصفهان کاربردی پيشگيری های صنعتي اصفهان تعيين ميزان شيوع اعتياد در محيط 53

57 
انجام مطالعه مربوط به طرح بررسي هنجارهای تسهيل کننده گرايش به مصرف مواد مخدر و عوامل موثر بر آن 

 های قومي در شهرکرد در بين خرده فرهنگ
 9313 چهارمحال وبختياری کاربردی پيشگيری

 9313 کردستان کاربردی پيشگيری ارزيابي طرح پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر در آموزش و پرورش استان کردستان 53

51 
های اخالقي در افراد اقدام کننده به ترك  وابستگي به مواد مخدر  های زندگي و بنيان بررسي رابطه  سبك

 استان کردستان
 9313 کردستان کاربردی پيشگيری

 9313 کردستان کاربردی درمان 9315سال بررسي وضعيت رواني معتادان به شيشه مرد مراجعه کننده به مرکز درماني شهر سنندج در  31

 9313 کردستان کاربردی پيشگيری بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر نوظهور در استان کردستان 39

 9314 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری بررسي رابطه ارزشهای ديني خانواده با گرايش به اعتياد در نوجوانان و جوانان شهر تبريز 35

33 
بررسي مشكالت افراد ترخيص شده از مراکز ترك اعتياد استان آذربايجان شرقي و عوامل مؤثر بر عود مجدد 

 ها )آذربايجان شرقي(مصرف در ميان آن
 9314 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری

34 
دگي فردی ، تعيين وضعيت جمعيت شناختي زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز درمان و بررسي ميزان آسيب دي

 اجتماعي ،خانوادگي و اقتصادی آنان )مطالعه موردی زنان معتاد  مراجعه کننده به مراکز درمان شهر اروميه(
 9314 آذربايجان غربي کاربردی پيشگيری

31 
اثر بخشي مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايتهای اجتماعي در کاهش بيماريهای همراه جسمي و رواني 

 غربياستان آذربايجان 
 9314 آذربايجان غربي کاربردی درمان

 9314 اردبيل کاربردی پيشگيری بررسي خرده فرهنگهای اعتياد در شهر اردبيل 33

37 
های ترك اعتياد غير قانوني شهر تهران )دست ساز و تبليغ شده توسط  بررسي آزمايشگاهي محتوای کپسول

 9314تا  9313ها( در سال  ماهواره
 9314 تهران کاربردی درمان

 9314 خراسان شمالي کاربردی پيشگيری بررسي علل موثر در گرايش به اعتياد  درشهرستان شيروان 33

 9314 خراسان شمالي کاربردی پيشگيری بررسي ميزان شيوع مواد مخدر و رابطه آن با ويژگي های جمعيت شناختي در شهرستان شيروان 31

41 
سه روش درمان نگهدارنده با متادون ، تنتور ترياك و بوپره نورفين در  مقايسه ميزان موفقيت در درمان در

 بيماران مراجعه کننده به مراکز ترك اعتياد شهرستان شيروان
 9314 خراسان شمالي کاربردی درمان

49 
مقايسه نقش باورهای ديني / معنوی در پيشگيری از گرايش به مصرف مت آمفتامين در بين جوانان مراجعه 

 به کلينيك های ترك اعتياد و جوانان عادی استان خراسان شمالي کننده
 9314 خراسان شمالي کاربردی پيشگيری

45 
بررسي ميزان دانش و نگرش دانش آموزان پسر مقطع  سوم دبيرستان و هنرستان شهر اهواز در خصوص مواد 

 ها مخدر و محرك
 9314 خوزستان کاربردی پيشگيری

 9314 سمنان کاربردی درمان حوزه درمان کاهش آسيب اعتياد استان سمنانتدوين اطلس جامع  43

 9314 سمنان کاربردی درمان بررسي رابطه مولفه های خانوادگي با نگرش به اعتياد در دانش آموزان دبيرستاني شهر سمنان 44

 9314 سيستان وبلوچستان کاربردی پيشگيری بررسي علل گرايش زنان به موادمخدر و روانگردان و روشهای پيشگيری از ا عتياد 41

 9314 فارس کاربردی پيشگيری نقش تعارضات زناشويي در اعتياد فرزندان در استان فارس 43



00 

 

 9314 قزوين کاربردی پيشگيری بررسي علل گرايش زنان به موادمخدر و روانگردان و روش های پيشگيری از اعتياد آنها در شهر قزوين 47

43 
صنعتي( در  -روابط ساختاری عوامل روان شناختي خطر زا و حفاظت کننده مصرف مواد مخدر)سنتيبررسي 

 جوانان شهر قزوين
 9314 قزوين کاربردی پيشگيری

 9314 قزوين کاربردی پيشگيری بررسي ميزان دانش و نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه دوم درخصوص مواد مخدر و محرکها در قزوين 41

11 
ها و عوارض آن در  آگاهي و نگرش سربازان وظيفه درخصوص سوءمصرف موادمخدر و روانگردانبررسي 

 قزوين
 9314 قزوين کاربردی پيشگيری

 9314 قزوين کاربردی پيشگيری بررسي علل تغيير الگوی مصرف موادمخدر از سنتي به صنعتي و شيميايي در سطح استان قزوين 19

 9314 کردستان کاربردی پيشگيری زنان به اعتياد به مواد مخدر و روانگردانها  در کردستانبررسي عوامل موثر بر گرايش  15

 9314 کردستان کاربردی پيشگيری بررسي عوامل مستعدکننده مصرف موادمخدردرافراد متاهل استان کردستان)مورد مطالعه شهر سنندج ( 13

14 
سطح تحمل ناکامي در معتادان به مواد مخدر کلينيك های بررسي رابطه باورهای غيرمنطقي و مهارت نه گفتن با 

 ترك اعتياد شهر سنندج
 9314 کردستان کاربردی پيشگيری

 9314 کرمانشاه کاربردی پيشگيری ساله(   شهر کرمانشاه 51 -91آسيب شناسي علل شيوع مواد مخدر صنعتي در بين جوانان ) 11

13 
برميزان قاچاق ومصرف موادمخدرصنعتي )مطالعه موردی شهر 31نقش اصالح قانون مبارزه باموادمخدرسال 

 (13-31کرمانشاه 
 9314 کرمانشاه کاربردی مشترك

 9314 گلستان کاربردی پيشگيری بررسي علل و عوامل موثر بر گرايش به اعتياد زنان در استان گلستان )مطالعه موردی: استان گلستان( 17

 9314 گلستان کاربردی پيشگيری گرايش جوانان استان گلستان به سوء مصرف موادمخدر صنعتيشناسايي عوامل تاثيرگذار بر  13

11 
بررسي عوامل روانشناختي، اجتماعي و فردی گرايش به مصرف مواد محرك در معتادان به شيشه در استان 

 گيالن
 9314 گيالن کاربردی پيشگيری

 9314 گيالن کاربردی درمان به مراکز درماني استان گيالنبررسي وضعيت رواني معتادان زن مراجعه کننده  31

39 
ها و... در شاپها وکافيخانهها، مراکز ورزشي، قهوهها، پارك بررسي نقش فضاهای عمومي مثل آرايشگاه

 گرايش به اعتياد درشهريزد
 9314 يزد کاربردی پيشگيری

 9314 يزد کاربردی پيشگيری بررسي نقش مهاجرين در گرايش به اعتياد در شهر يزد 35

 9311 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری های پيشگيری از اعتياد آنان در شهر تبريز ها و روش بررسي علل گرايش زنان به مواد مخدر و روان گردان 33

 9311 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری استان آذربايجان شرقي -بررسي جامعه شناختي در خصوص نقش عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد  34

 9311 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری استان آذربايجان شرقي -رابطه ميان ميزان اعتماد اجتماعي با صيانت اجتماعي معتادان بهبود يافته  31

33 
های اجتماعي در ايران )شامل بررسي  بررسي ميزان اثربخشي مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت

 استان آذربايجان شرقي -فايده و هزينه اثربخشي( -اثرگذاری، هزينه
 9311 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری
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 9311 اردبيل کاربردی پيشگيری بررسي علل بومي گرايش به اعتياد در استان اردبيل 37

33 
آسيب و حمايت اجتماعي ميزان شيوع بيماريهای همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، کاهش 

 استان اردبيل
 9311 اردبيل کاربردی پيشگيری

 9311 اردبيل کاربردی درمان اجتماعي موثر بر ماندگاری در ترك افراد موفق به ترك استان اردبيل -بررسي تعيين کننده های رواني 31

71 
)مانند بيكاری، فقر، طالق، سرقت و ها  بررسي تاثير متقابل آسيب های اجتماعي ناشي از اعتياد با ساير مولفه

 استان اردبيل -دزدی، گرايش به خودکشي، انحرافات جنسي، گدايي، ايدز، پرخاشگری در جامعه 
 9311 اردبيل کاربردی پيشگيری

 9311 اردبيل کاربردی پيشگيری مقايسه پايگاه هويت و عوامل دموگرافيك در زنان و مردان وابسته به مواد در استان اردبيل 79

 9311 اردبيل کاربردی درمان بررسي تاثير شغل )درآمد معين( و مهارتهای شغل در ماندگاری درمان بهبوديافتگان از اعتياد استان اردبيل 75

 9311 اصفهان کاربردی پيشگيری های ساکن شهر اصفهان کننده مصرف مواد مخدر در ميان خرده فرهنگ های تسهيل بررسي هنجارها و نگرش 73

74 
بررسي  اثربخشي آموزش مدل اعتقاد سالمت بر ميزان دانش و آگاهي در پيشگيری از اعتياد کارگران شهرك 

 ذوب آهن
 9311 اصفهان کاربردی پيشگيری

 9311 اصفهان کاربردی پيشگيری بررسي نقش و تاثير مشارکت های اجتماعي در بهبود رفتار رواني اجتماعي و بازتواني بيماران معتاد 71

 9311 اصفهان کاربردی پيشگيری بررسي تاثير متقابل آسيب های اجتماعي ناشي از اعتياد با ساير مولفه ها در جامعه 73

 9311 اصفهان کاربردی پيشگيری بررسي وضعيت مصرف مواد مخدر و عوارض رواني اجتماعي آن در فرزندان معتادان ساکن شهر اصفهان 77

73 
های انتظامي مقابله ای با جرائم مواد مخدر از منظر فرماندهان و کارشناسان بررسي و آسيب شناسي روش 

 انتظامي استان بوشهر و ارايه راهكارهای مناسب
 9311 بوشهر کاربردی مقابله

 9311 تهران کاربردی پيشگيری بررسي نگاهي آسيب شناسانه به اعتياد در خانواده های تهراني 71

 9311 تهران کاربردی پيشگيری استان تهران -منتخب و در حال توسعه در پيشگيری از اعتياد بررسي تجربيات کشورهای  31

 9311 تهران کاربردی پيشگيری 9311تا  9314سبب شناسي حساس به جنس واره در زنان وابسته به مواد اعتياد آور در شهر تهران  39

 9311 چهارمحال وبختياری کاربردی پيشگيری يافته در کاهش آسيب های اجتماعي و زيست محيطيبررسي رابطه بين کارآفريني و اشتغال معتادان بهبود  35

 9311 خراسان رضوی کاربردی پيشگيری شهرك شجاعت و تدبير 33

 9311 خراسان شمالي کاربردی درمان بررسي کيفيت و تفاوت ارايه خدمات مراکز کاهش آسيب )مراکز گذری و سرپناه شبانه( استان خراسان شمالي 34

31 
ها  مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت  های همراه رواني و جسمي در متقاضيان ميزان شيوع بيماری

 اجتماعي
 9311 خوزستان کاربردی درمان

 9311 زنجان کاربردی پيشگيری تحليل جامعه شناختي اعتياد زنان در شهر زنجان 33

 9311 زنجان کاربردی پيشگيری 13ماهه اول  3و  15اعتياد شهر زنجان در سال مطالعه تطبيقي و تحليل سيمای  37
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 9311 زنجان کاربردی درمان های اجتماعي ميزان شيوع بيماريهای همراه جسمي و رواني در متقاضيان درمان، کاهش آسيب و حمايت 33

31 
عود اعتياد در معتادان خودمعرف به عاطفي با  -رابطه حمايت اجتماعي ادراك شده و احساس تنهايي اجتماعي

 مراکز ترك اعتياد وابسته به سازمان بهزيستي زاهدان
 9311 سيستان وبلوچستان کاربردی پيشگيری

 9311 فارس کاربردی پيشگيری بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ماندگاری در درمان در مراکز ترك اعتياد شهر شيراز 11

 9311 قزوين کاربردی مقابله قاچاق مواد مخدر در جامعه شهری و شيوه های برخورد با آنشناسايي عوامل اثرگذار بر  19

15 
بررسي و شناسايي ظرفيت ها)امكانات( و محدوديت های دستگاههای اجرايي در عرصه مبازه با مواد مخدر شهر 

 قزوين در حوزه پيشگيری از مصرف مواد مخدر
 9311 قزوين کاربردی پيشگيری

 9311 قزوين کاربردی درمان شناسي و نقش سازمان های مردم نهاد در حمايت اجتماعي از معتادان بهبود يافته در استان قزوينآسيب  13

14 
بررسي اثربخشي اقدامات سازمانهای مردم نهاد در عرصه صيانت و حمايت اجتماعي از خانواده معتادان بهبود 

 يافته در مقايسه با اقدامات دولتي
 9311 قزوين کاربردی درمان

11 
بررسي عوامل اثرگذار در محله های آلوده و پر خطر در ايجاد گرايش نسبت به مصرف مواد به خصوص در بين 

 ساله شهر قزوين( با تاکيد بر سيستم های تصميم گيری چند معياره 35تا  91نوجوانان و جوانان )
 9311 قزوين کاربردی پيشگيری

 9311 قزوين کاربردی درمان درمان، کاهش آسيب و حمايت های اجتماعي در کاهش  بار بيماری اعتياد بررسي تاثير مداخالت 13

 9311 قم کاربردی پيشگيری بررسي علل اعتياد در زنان استان قم و نقش عوامل روان شناختي، کارکرد خانواده و حمايت های اجتماعي 17

13 
کدئين در گونه های خون، ادرار، ترياك، شيره ترياك به روش استخراج و پيش تغليظ همزمان مورفين و 

 استخراج فاز جامد مغناطيسي به کمك نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده
 9311 کرمان کاربردی ای توسعه

11 
مدل سازی مصرف مواد در نوجوانان، نقش مستقيم و غير مستقيم عوامل فردی، روان شناختي، خانوادگي و 

 اجتماعي
 9311 کرمان کاربردی پيشگيری

 9311 کرمان کاربردی درمان بررسي سهم درمان و کاهش آسيب اعتياد در پيشگيری از سوء مصرف مواد 911

 9311 کرمان کاربردی پيشگيری و بررسي علت شناختي آن prmمصرف مواد شهر کرمان با استفاده از روش  برآورد جمعيت  زنان دارای سوء 919

915 
رابطه کارآفريني اجتماعي با اشتغال معتادان بهبود يافته در راستای کاهش آسيب های اجتماعي شهر بررسي 

 کرمان
 9311 کرمان کاربردی درمان

913 
طراحي مدل بررسي رابطه بين سطوح رفتارهای اخالقي با کاهش آسيب های اجتماعي سوء مصرف مواد در شهر 

 کرمان
 9311 کرمان کاربردی پيشگيری

 9311 کرمانشاه کاربردی مقابله اثرات لغو مجازات اعدام بر ارتكاب جرايم مرتبط با مواد مخدر 914

911 
و تداوم ترك اعتياد )مطالعه موردی معتادان شرکت کننده  NAبررسي رابطه ميزان سرمايه اجتماعي معتادان 

 استان کرمانشاه( NAدر انجمن های 
 9311 کرمانشاه کاربردی درمان

913 
بررسي ميزان اثربخشي اجرای طرح پاکسازی و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر )مطالعه موردی 

 کرمانشاه(
 9311 کرمانشاه کاربردی مقابله
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 9311 کرمانشاه کاربردی درمان اجتماعي موثر بر ماندگاری درمان بهبود يافتگان از اعتياد –بندی عوامل اقتصادی  شناسايي و اولويت 917

913 
ها با تاکيد بر اشراف اطالعاتي بر  بررسي ميزان کارآمدی عملكرد حوزه مقابله با مواد مخدر و روانگردان

 ها شبكه
 9311 کرمانشاه کاربردی مقابله

 9311 کرمانشاه کاربردی پيشگيری بررسي تاثير مشارکت اجتماعي در بهبود رفتار رواني اجتماعي و بازتواني بيماران اعتياد استان کرمانشاه 911

991 
ميزان شيوع بيماريهای رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايتهای اجتماعي در 

 استان کهكيلويه و بويراحمد
 9311 کهگيلويه وبويراحمد کاربردی درمان

 9311 گلستان کاربردی مقابله گلستان های کنترل آن در استان بررسي عوامل موثر بر ميزان و نوع قاچاق مواد مخدر و راه 999

995 
بررسي  همزمان شيوع مصرف مواد آمفتاميني و داروهای مورد استفاده در درمان نگهدارنده مراجعين مراکز 

 سوء مصرف مواد با داروهای آگونيست در استان گلستان
 9311 گلستان کاربردی درمان

 9311 گلستان کاربردی پيشگيری اجتماعي در فرزندان معتادان استان گلستانبررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني و  993

 9311 گلستان کاربردی مقابله شناسايي و اولويت بندی ره شيوه های موثر فرماندهي مرزباني استان گلستان در مقابله با قاچاق مواد مخدر 994

 9311 گيالن کاربردی پيشگيری دبيرستاني شهر رشت و ارايه راه کارهای پيشگيریعوامل موثر در گرايش به مواد مخدر دانش آموزان  991

 9311 گيالن کاربردی درمان بررسي نقش مشاوره خانوادگي در ميزان پذيرش و حمايت خانواده ها از معتادان رشت 993

997 
کننده به مراکز درمان و بررسي  رابطه بين راهبردهای مقابله و ويژگيهای شخصيتي در زنان معتاد مراجعه 

 کاهش آسيب استان گيالن
 9311 گيالن کاربردی پيشگيری

 9311 گيالن کاربردی پيشگيری پيش بيني مصرف مواد براساس مولفه های تنظيم هيجاني و تاب آوری در دانشجويان 993

 9311 لرستان کاربردی پيشگيری بررسي علت گرايش دختران و خانم های جوان به سوء مواد مخدر در استان لرستان 991

 9311 لرستان کاربردی پيشگيری بررسي رابطه طالق و اعتياد در زنان مطلقه تحت پوشش کميته امداد استان لرستان 951

 9311 مازندران کاربردی پيشگيری بررسي اثرات مصرف مواد مخدر بر ساختار روابط خانواده استان مازندران 959

 9311 مازندران کاربردی پيشگيری موثر بر گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتي در استان مازندرانبررسي عوامل  955

953 
بررسي تاثير آموزش مهارت های زندگي بر کاهش گرايش به اعتياد دانشجويان دانشگاههای شهر اراك در سال 

9313 
 9311 مرکزی کاربردی پيشگيری

 9311 همدان کاربردی پيشگيری عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادانبررسي وضعيت مصرف مواد و  954

 9311 يزد کاربردی درمان اجتماعي و بازتواني بيماران اعتياد استان يزد -نقش و تاثير مشارکت اجتماعي در بهبود رفتار رواني 951

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان های اجتماعي و زيست محيطيبررسي رابطه کارآفريني و اشتغال معتادان بهبود يافته در کاهش آسيب  953

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ماندگاری در درمان معتادان در بين معتادان استان آذربايجان شرقي 957

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادان 953
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951 
ميزان شيوع بيماريهای همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت های 

 اجتماعي
 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان

931 
سوء مصرف مواد در های اجتماعي های اجتماعي بر مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت بررسي تاثير شبكه

 های افزايش اثربخشي آنايران و ارايه شيوه
 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان بررسي تاثير شغل )درآمد معين( و مهارتهای شغلي در ماندگاری درمان بهبوديافتگان از اعتياد 939

935 
درمان، کاهش آسيب و حمايت های اجتماعي سوء مصرف مواد در ايران و بررسي تاثير خانواده بر مداخالت 

 ارايه شيوه های افزايش اثربخشي آن
 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری بررسي رابطه مشارکت اجتماعي در بهبود رفتار رواني اجتماعي و بازتواني بيماران 933

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان مداخله اشتغال حين درمان در بهبود رفتار زيستي و اجتماعي در بيماران بهبود يافته از اعتيادنقش  934

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان بررسي ميزان آگاهي گروه های مرتبط با معتادان از مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايتهای اجتماعي 931

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان بررسي تاثير مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت های  اجتماعي در کاهش بار بيماری اعتياد 933

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی درمان بررسي الگوهای مختلف کاهش آسيب و حمايت های اجتماعي و ارايه الگوهای بومي 937

 9313 آذربايجان شرقي کاربردی مقابله   ها و توزيع آن در سطح استان آذربايجان شرقي به مواد مخدر و روانگردانبررسي علل دسترسي آسان  933

931 
بررسي تاثير مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت های اجتماعي در کاهش بيماريهای همراه رواني و جسمي 

 در معتادان
 9313 آذربايجان غربي کاربردی درمان

941 
ميزان شيوع بيماريهای همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت های 

 اجتماعي
 9313 آذربايجان غربي کاربردی درمان

 9313 اردبيل کاربردی پيشگيری بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتادان 949

 9313 اصفهان کاربردی پيشگيری ابتال به اعتياد در بين زنان: يك مطالعه کيفي بررسي تحليل روايت چگونگي 945

 9313 اصفهان کاربردی پيشگيری اثربخشي اقدامات سازمان های غير دولتي در عرصه کنترل و کاهش مواد مخدر در مقايسه با اقدامات دولت 943

944 
مصرف مواد مخدر و اعتياد در نوجوانان به ويژه بررسي عوامل محافظت کننده يا مخاطره آميز برای بروز 

 عوامل مرتبط با خانواده و مدرسه، باورهای دبني و فرهنگي
 9313 اصفهان کاربردی پيشگيری

941 
 بررسي شيوع و مصرف مواد در محيط های کار خاص

 )مطالعه موردی سالنهای زيبايي و اماکن ورزشي زنانه شهر اصفهان(
 9313 اصفهان کاربردی درمان

 9313 بوشهر کاربردی درمان بررسي کيفيت خدمات در مراکز ترك اعتياد با استفاده از مدل سروکوال 943

 9313 تهران کاربردی پيشگيری تدوين الگوی بومي پيشگيری از تجربه مصرف مواد در مدارس تهران 947

 9313 خراسان جنوبي کاربردی مقابله تاثير افزايش قيمت مواد مخدر بر جامعه استان خراسان جنوبي 943

941 
بررسي عوامل گرايش به قاچاق مواد مخدر در خراسان جنوبي و ارائه راهكارهای اثربخش جهت اصالح 

 گرايشات مذکور
 9313 خراسان جنوبي کاربردی مقابله
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911 
زندانيان با سابقه سوء تعيين اثربخشي مداخالت درمان اعتياد مختلف بر ميزان کاهش آسيب رفتارهای پرخطر 

 9314مصرف مواد در زندانيان مرکزی مشهد در سال 
 9313 خراسان رضوی کاربردی درمان

919 
بررسي رابطه بين مصرف مواد مخدر و عوارض رواني اجتماعي آن در خانواده معتادان خراسان شمالي 

 )مطالعه موردی فرزندان خانواده(
 9313 خراسان شمالي کاربردی پيشگيری

 9313 سمنان کاربردی درمان      عوامل و ساختارهای اجتماعي در مداخالت درمان و کاهش آسيب سؤمصرف مواد بررسي نقش  915

 9313 سيستان وبلوچستان کاربردی پيشگيری بررسي علل گرايش جوانان شهر زاهدان به مصرف داروهای آرام بخش 913

 9313 سيستان وبلوچستان کاربردی پيشگيری پيشگيری از اعتياد به مواد مخدربررسي نقش ارزش های ديني خانواده در  914

911 
بررسي مقايسه ای ميزان مصرف مواد مخدر، روانگردان ها و مشروبات الكلي در بين دانشجويان خوابگاه های 

 خودگردان و مجردی و خوابگاه های درون دانشگاهي
 9313 سيستان وبلوچستان کاربردی پيشگيری

 9313 سيستان وبلوچستان کاربردی پيشگيری نقش عملكرد خانواده در استعداد به اعتياد و انگيزش پيشرفت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان زاهدان 913

 9313 سيستان وبلوچستان کاربردی پيشگيری بررسي نقش محله های آلوده و پر خطر در ايجاد گرايش نسبت به مواد به خصوص در نوجوانان و جوانان 917

 9313 سيستان وبلوچستان کاربردی پيشگيری  بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني اجتماعي در فرزندان معتاد 913

 9313 فارس کاربردی پيشگيری بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني و اجتماعي در فرزندان معتادان 911

931 
اجتماعي اعضای خانواده، کارکردهای جامعه پذيری، نقش اقتصادی و حمايتي تاثير اعتياد پدر بر روابط 

 خانواده
 9313 فارس کاربردی پيشگيری

 9313 قزوين کاربردی درمان بررسي نقش و تاثير مشارکت اجتماعي در بهبود رفتار رواني اجتماعي و بازتواني بيماران اعتياد 939

935 
های دولتي و مردم  در سازمان   )نيروی انساني، نرم افزارهای فرهنگي و..( بررسي امكانات مديريت پيشگيری 

 نهاد در سطح شهر قزوين
 9313 قزوين کاربردی پيشگيری

933 
در     های اجتماعي های مرتبط با معتادان از مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت بررسي ميزان آگاهي گروه

 شهر قزوين
 9313 قزوين کاربردی درمان

934 
بررسي عوامل محافظت کننده و مخاطره آميز برای بروز مصرف مواد و اعتياد در نوجوانان به ويژه عوامل 

     مرتبط با خانواده و مدرسه و باورهای ديني و فرهنگي و ساير متغيرهای بومي در استان قزوين
 9313 قزوين کاربردی پيشگيری

 9313 کردستان کاربردی پيشگيری مواد مخدر در کارگران مهاجر استان کردستان و ارايه مدل توصيفي مناسبدرك چگونگي فرايند بروز اعتياد به  931

 9313 کردستان کاربردی مقابله   ارتباط ميان اعتياد و ارتكاب جرم  933

 9313 کرمان کاربردی پيشگيری بررسي علل گرايش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر صنعتي در شهر کرمان 937

 9313 کرمان کاربردی مقابله بررسي تاثير متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان)و کاهش آسيب( اعتياد 933

 9313 کرمان کاربردی درمان بررسي تاثير درمان اجباری بر درمان با رويكردهای اجباری 931

971 
مواد مخدر و نتايج اعمال اين مجازات ها در ارزيابي ميزان اثربخشي اعمال مجازات ها و محكوميت های جرائم 

 مقابله با مواد مخدر )مطالعه موردی کرمانشاه(
 9313 کرمانشاه کاربردی مقابله
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979 
بررسي ارتباط تروما با سوء مصرف مواد در بيماران مراجعه کننده به بخش های اتفاقات بيمارستان های آموزشي 

 9313دانشگاه علوم پزشكي ياسوج در سال 
 9313 کهگيلويه وبويراحمد کاربردی درمان

975 
بررسي ميزان گرايش به اعتياد و ارتباط آن با عوامل )غيرطبي سالمت( اجتماعي، فردی و محيطي در جوانان 

 ساله استان کهگيلويه وبويراحمد 91-31
 9313 کهگيلويه وبويراحمد کاربردی پيشگيری

973 
درمان، کاهش آسيب و حمايتهای اجتماعي سوء مصرف مواد در  ای بر مداخالت بررسي تاثير حمايت بيمه

 معتادان استان کهكيلويه و بويراحمد
 9313 کهگيلويه وبويراحمد کاربردی درمان

 9313 کهگيلويه وبويراحمد کاربردی پيشگيری ( استان   ها )بيكاری، فقر، طالق و. های اجتماعي ناشي از اعتياد و ساير مؤلفه تأثير آسيب 974

971 
نقش عوامل وساختارهای اجتماعي  درمداخالت درمان،کاهش آسيب  وحمايتهای اجتماعي در سوئ  بررسي 

 مصرف مواد مخدر شهر ياسوج
 9313 کهگيلويه وبويراحمد کاربردی درمان

 9313 گلستان کاربردی پيشگيری موثر آن تعيين ميزان تاثير بي تفاوتي اجتماعي بر افزايش شيوع اعتياد به مواد مخدر در جامعه و تبيين عوامل 973

977 
بررسي تاثير مجازات مجرمين مواد مخدر بر کيفيت زندگي خانواده زندانيان از ديدگاه خانواده های زندانيان 

 مواد مخدر استان گلستان
 9313 گلستان کاربردی پيشگيری

973 
سوء مصرف مواد در ارتقاء سالمت عمومي بررسي تاثير مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت های اجتماعي 

 از ديدگاه کارکنان ترك اعيتاد استان گلستان
 9313 گلستان کاربردی درمان

 9313 گلستان کاربردی درمان بررسي ميزان آگاهي گروههای مرتبط با معتادان از مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت های اجتماعي 971

 9313 لرستان کاربردی پيشگيری عوارض رواني و اجتماعي در فرزندان معتادان شهر خرم آبادبررسي وضعيت مصرف مواد و  931

 9313 لرستان کاربردی درمان بررسي تاثير مشارکت اجتماعي در بهبود رفتار رواني و اجتماعي بيماران اعتياد در شهر خرم آباد 939

 9313 يزد کاربردی درمان 14-11درمان اعتياد استان يزد در سال  بررسي کيفيت و ارزيابي مداخالت غير دارويي در مراکز 935

933 
مطالعه تطبيقي روش های جلب مشارکت اجتماعي و فعال سازی سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور در 

     کنترل اعتياد
 9317 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری

 9317 آذربايجان شرقي کاربردی درمان اعتياد و ا لگوهای مناسب ايرانيبررسي نقش کار درماني بر درمان و بازتواني  934

931 
بررسي برنامه ها و مدل های موفق توانمند سازی سمن های درماني ، پيشگيری و حمايتي در حوزه اعتياد استان 

 آذربايجان شرقي
 9317 آذربايجان شرقي کاربردی درمان

 9317 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری  (RSAاستان آذربايجان شرقي )ارزيابي سريع مصرف مواد در سطح  933

937 
عوامل خطرساز و محافظت کننده بازگشت )لغزش و وابستگي مجدد( به مصرف مواد مخدر در بين معتادان تحت 

 درمان نگهدارنده شهر اصفهان
 9317 اصفهان کاربردی درمان

 9317 اصفهان کاربردی مقابله ها در سطح استان اصفهان و روانگرانبررسي علل دسترسي آسان به مواد مخدر  933

 9317 بوشهر کاربردی پيشگيری برآورد شيوع مصرف مواد مخدر در منطقه پارس جنوبي 931

 9317 تهران کاربردی درمان طراحي مدل پيشاوندهای موثر در رفتار شغل يابي بهبوديافتگان از سوء مصرف مواد شهر تهران 911

 9317 تهران کاربردی درمان بررسي کيفي عوامل نگهدارنده ترك اعتياد)استان تهران( 919
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915 
نيازسنجي دوره ها و روش های آموزشي پيشگيری از اعتياد )سوء مصرف مواد مخدر( در بين دانشجويان 

 دانشگاه های شهر تهران
 9317 تهران کاربردی پيشگيری

 9317 تهران کاربردی پيشگيری سال آينده در شهر تهران 1محور فضای اعتياد و پيش بيني روندهای آن در مدل سازی و شبيه سازی عامل  913

914 
بررسي ميزان اثربخشي انواع مجازات ها )اعدام، حبس، جريمه نقدی، شالق( برای جرائم مواد مخدر در استان 

 سازمان زندانهاخراسان جنوبي، از ديدگاه دو گروه زندانيان موادمخدر و کارکنان 
 9317 خراسان جنوبي کاربردی مقابله

911 
بررسي عوامل محافظت کننده و مخاطره آميز برای مصرف مواد و اعتياد در نوجوانان با در نظر گرفتن کارکرد 

     خانواده، مدرسه و باورهای ديني و مذهبي 
 9317 سمنان کاربردی پيشگيری

913 
استان سيستان   مخاطره آميز برای بروز مصرف مواد و اعتياد در نوجوانانبررسي عوامل محافظت کننده و 

 وبلوچستان
 9317 سيستان وبلوچستان کاربردی پيشگيری

 9317 کرمان کاربردی پيشگيری بررسي علل و تاثير بي تفاوتي اجتماعي و راهكارهای مداخالت مشارکت محور در پيشگيری از اعتياد 917

 9317 کرمان کاربردی درمان شناخت نقش سازمانهای مردم نهاد در فرآيند صيانت و حمايت اجتماعي از معتادان بهبود يافتهآسيب شناسي و  913

 9317 کرمان کاربردی درمان طراحي مدل مانايي و عود مجدد در معتادان بهبود يافته در استان کرمان 911

511 
)مطالعه موردی  GISبررسي نقاط قوت و ضعف  وضعيت ايستگاه های بازرسي و مكان يابي بهينه با استفاده از 

 استان کرمان   ايستگاه بازرسي مرصاد راين(
 9317 کرمان کاربردی مقابله

519 
 31جامعه در سنجش ميزان اثربخشي خدمات مقابله ای و نحوه برخورد با قاچاق مواد مخدر و روانگردان در 

 سال گذشته )مطالعه موردی کرمانشاه(
 9317 کرمانشاه کاربردی مقابله

515 
مطالعه تطبيقي درباره روشهای جلب مشارکت اجتماعي وفعال سازی سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور در 

     کنترل اعتياد استان لرستان
 9317 لرستان کاربردی پيشگيری

 9317 لرستان کاربردی پيشگيری ارتكاب جرم با اعتياد به مواد مخدربررسي رابطه  513

 9317 لرستان کاربردی درمان   ها های حمايت اجتماعي برای معتادان و خانواده موثرترين شيوه 514

511 
)بررسي زمينه ها و عوامل موثر در تقاضا و نشت متادون( علل نشت و قاچاق متادون خارج از چرخه درمان در 

 9314استان مرکزی سال 
 9317 مرکزی کاربردی درمان

 9317 هرمزگان کاربردی پيشگيری  بررسي ميزان شيوع مصرف مواد و الگوی مربوط به آن در جزيره کيش 513

517 
های فرهنگي در پيشگيری، درمان و مبارزه با اعتياد استان  های دستگاه ها و توانايي بررسي امكانات ظرفيت

 شرقيآذربايجان 
 9313 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری

 9313 آذربايجان غربي کاربردی پيشگيری بررسي علل و عوامل بروز اعتياد در استان آذربايجان غربي 513

 9313 اصفهان کاربردی پيشگيری رصد تعيين کننده اجتماعي اعتياد )سرمايه اجتماعي ،فقر و نابرابری ،اسكان غير رسمي( 511

 9313 ايالم کاربردی پيشگيری آثار پرداخت يارانه نقدی بر خانواده معتادان 591

 9313 بوشهر کاربردی پيشگيری ارزشيابي اثر بخشي برنامه های پيشگيری از اعتياد در مدارس متوسطه 599

 9313 خراسان جنوبي کاربردی پيشگيری   های سطح استان خراسان جنوبي  بررسي شيوع مصرف مواد مخدر در سربازان پادگان 595

 9313 خراسان جنوبي کاربردی درمان ارزيابي اثر متقابل فلزات سمي با فلزات ضروری در افراد اپيومي و مقايسه آن با افراد سالم 593
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 9313 کردستان کاربردی درمان تبيين موانع درمان در زنان مصرف کننده مواد در شهر سنندج 594

591 
های پرخطر )جانبازان،  مصرف مواد و اختالالت مصرف مواد و الگوهای مصرف در گروه بررسي روند شيوع

 فروشان( کودکان خياباني و خارج از چرخه تحصيل، زندانيان، دختران فراری و تن
 9313 کرمانشاه کاربردی پيشگيری

 9313 مدکهگيلويه وبويراح کاربردی پيشگيری مطالعه ای بر عوامل اعتياد زنان در استان 593

 9313 گلستان کاربردی مقابله بررسي شناخت علل و عوامل موثر در گرايش به خريد و فروش و قاچاق در زندانيان جديدالورود 597

 9313 گيالن کاربردی مقابله های بررسي علل و عوامل موثر بر خريد و فروش و قاچاق مواد مخدر در زندانيان جديد الورود به زندان 593

 9313 لرستان کاربردی پيشگيری بررسي  وضعيت شيوع مصرف مواد درسربازان پادگان های استان 591

 9313 مازندران کاربردی پيشگيری بررسي عوامل موثر در جلب مشارکت های اجتماعي در جامعه محلي استان مازندران 551

 9313 مرکزی کاربردی مقابله وقاچاق از زندانيان جديدالورودشناخت علل و عوامل موثر در گرايش به مصرف مواد خريد وفروش  559

 9313 يزد کاربردی مقابله بررسي علل دسترسي آسان به مواد مخدر و روانگردان در سطح استان 555

553 
بررسي عوامل موثر در افزايش گرايش دانشجويان به اعتياد و ارايه راهكار بر اساس مطالعه کمي و کيفي در 

 استان
 9311 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری

 9311 آذربايجان شرقي کاربردی پيشگيری طراحي الگوی کاهش و کنترل اعتياد در زنان استان آذربايجانشرقي )مطالعه کمي و کيفي: پژوهش آميخته( 554

551 
کمي و کيفي: پژوهش بررسي عوامل موثر بر گرايش زنان به اعتياد در استان و ارايه راهكار بر اساس مطالعه 

 آميخته
 9311 آذربايجان غربي کاربردی پيشگيری

 9311 اردبيل کاربردی درمان تدوين و ارزيابي بسته آموزش خانواده برای پيشگيری از بازگشت در معتادان بهبود يافته 553

 9311 اردبيل کاربردی پيشگيری و روانگردان ها تدوين و ارزيابي بسته آموزش خانواده برای پيشگيری از گرايش نوجوانان به مواد مخدر 557

 9311 اصفهان کاربردی پيشگيری بررسي اثر بخشي  طرح کرامت در کنترل و پيشگيری از اعتياد فالورجان 553

 9311 ايالم کاربردی درمان بررسي عوامل موثر بر ماندگاری معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد در استان 551

531 
بررسي متغيرهای شخصيتي، شناختي و سازماني به عنوان پيش بين های آمادگي به اعتياد در کارکنان ادارات 

 دولتي
 9311 خراسان شمالي کاربردی پيشگيری

 9311 خراسان شمالي کاربردی پيشگيری شناسايي عوامل مخاطره آميز و محافظت کننده آمادگي و گرايش به اعتياد در دانشجويان استان 539

535 
بررسي روشهای جلب مشارکت اجتماعي و سازمانهای مردم نهاد در حمايت اجتماعي معتادين بهبود يافته با 

 تاکيد بر سمنها
 9311 قزوين کاربردی درمان

 9311 قزوين کاربردی پيشگيری مطالعه روند و عوامل مرتبط بر وضعيت اعتياد زنان در شهر قزوين 533

 9311 قم کاربردی درمان مطالعه کمي و کيفي فرآيند شدت عود و لغزش مصرف مواد مخدر در معتادان 534
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531 
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
 9311 کردستان کاربردی مقابله

533 
بررسي نگرش مرتكبان جرائم مواد مخدر، روانگردان ها و پيش سازها نسبت به ميزان اثر بخشي مجازات های 

 بيني شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسيدگي به اين جرائم در محاکم قضائي پيش
 9311 کرمان کاربردی مقابله

 9311 مازندران کاربردی پيشگيری های هدف در استانآسيب شناسي طرح های اجتماع محور در محيط  537

 

 انجاماستانيبه شرح زير در حال  های رد پژوهشمو95ضردر حال حاام يافته، تماستاني ا های مورد پژوهش537رعالوه ب -4/5

 :باشد مي

 های پژوهشي استاني درحال اجرا از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد فهرست طرح

 استان / محل اجرا نوع طرح حوزه طرح موضوع قرارداد / عنوان طرح پژوهشي رديف
سال  

 قرارداد

 9317 آذربايجان غربي کاربردی پيشگيری طراحي الگوی کاهش و کنترل اعتياد در استان )مطالعه کمي و کيفي: پژوهش آميخته( 9

 9317 اصفهان کاربردی پيشگيری با رويكرد استراتژی پستلگذاری مقابله و کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر  شناسي سياست آسيب 5

 9317 چهارمحال وبختياری کاربردی پيشگيری مطالعه عوامل اعتياد در ميان زنان چهار محال و بختياری 3

 9317 وبختياریچهارمحال  کاربردی پيشگيری اثربخشي آموزش درك نوجواني به والدين در کاهش اعتياد پذيری نوجوانان  شهرکرد 4

 9317 خراسان جنوبي کاربردی مقابله بررسي علل افزايش جرائم مواد مخدر در استان 1

 9317 خراسان رضوی کاربردی پيشگيری بررسي ميزان اثربخشي برنامه های فرهنگي پيشگيری اجرا شده در سطح استان توسط سازمان های عضو 3

 9317 سمنان کاربردی درمان پزشكان و پرسنل مراکز درمان اعتياد استانبررسي فرسودگي شغلي و استرس شغلي  7

 9317 مرکزی کاربردی درمان بررسي نقش اختالالت جنسي در ايجاد اعتياد و تاثير آن در درمان در استان 3

 9317 يزد کاربردی پيشگيری آسيب شناسي اقدامات مرتبط با پيشگيری از اعتياد در استان يزد 1

 9313 خراسان رضوی کاربردی پيشگيری ای مرتبط با آن های حاشيه شهر مشهد و سناريورهای مداخله آينده پژوهي اعتياد در خانواده 91

 9313 خراسان رضوی کاربردی پيشگيری آسيب شناسي فرايند بازپروری در مراکز ترك اعتياد استان خراسان رضوی و راهكارهای بهبود آن 99

95 
( در COMBIو ارزشيابي برنامه های پيشگيری از اعتياد بر مبنای مدل ارتباطات برای تغيير رفتار )طراحي، اجرا 

 محله مريم آباد شهر يزد
 9313 يزد کاربردی پيشگيری

 توضيح:

 شده است. ستاد بارگذاریدبيرخانه  سايت های پژوهشي در  به منظور جلوگيری از هرگونه رانت احتمالي، کليه اولويت -
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از سوی دفتر 31/11/9311 خ مواد مخدر( تا مورهای کلي مبارزه با  )ابالغ سياست 9331از مهرماه سال چاپ کتاب:  -4/5

 ايم :  ودهها به شرح زير ب در عرصه مواد مخدر و روانگرداننوان کتاب ع 994اپ ستاد شاهد چ دبيرخانه  تحقيقات و آموزش

 ها از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مواد مخدر و روانگردانهای چاپ شده در عرصه  فهرست عناوين کتاب

 عنوان کتاب چاپ شده رديف
سال 

 انتشار
 تيراژ

 3111 9333 سير تحول قانونگذاری در زمينه مواد مخدر، روان گردان و اعتياد 9

 3111 9333 سوء مصرف مواد: خاستگاه و مداخالت 5

 - 9331 آموزشمعرفي دفتر تحقيقات و  3

 9911 9331 9333مجموعه مقاالت پژوهشي سوءمصرف مواد: ارائه شده در مجموعه فرهنگي شقايق سال  4

 3111 9331 مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: حشيش ) ماريجوانا، علف، بنگ ( 1

 3111 9331 مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: ال. اس. دی 3

 3111 9331 از مواد مخدر: مت آمفتامين ) شيشه ( مجموعه حقايق آشكار 7

 3111 9331 مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: ترياك 3

 1111 9331 مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: مرفين و هروئين 1

 3111 9331 مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: کراك 91

 3111 9331 توهم زا ) پيوت و مسكالين (مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: مواد  99

 3111 9331 مجموعه حقايق آشكار از مواد مخدر: اکستازی ) و ساير مواد محفلي ( 95

 9111 9331 فرهنگ توصيفي مواد مخدر و مواد روانگردان 93

 9111 9331 مباني علوم جنايي: مواد مخدر، سموم و شيمي 94

91 
مقطع کارشناسي ارشد و دکترا در حوزه مواد مخدر/ جلد اول/ الهام حمزه زاده توفيقي،  مجموعه مقاالت: پايان نامه های

 راهب دشتي
9311 111 

 111 9311 مجموعه مقاالت: پايان نامه های مقطع کارشناسي ارشد و دکترا در حوزه مواد مخدر/ جلد دوم 93

 9111 9311 ورزش و درمان اعتياد 97

 9111 9311 شناسي روانيژن ها، محيط و آسيب  93

 9111 9311 درمان های دارويي وابستگي به مواد افيوني 91

 9111 9319 سرمايه اجتماعي و امر درمان اعتياد 51

 9111 9319 بيداری درون: رويكرد حلقه زندگي بر بهبودی از اعتياد 59

 9111 9319 استرس، آسيب روحي و مصرف مواد 55

 9111 9319 درباره جنبه های بين المللي نحوة اقدام مددکاری اجتماعي در اعتيادهامجموعه مقاالتي  53
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 111 9319 9337 - 9331مجموعه مقاالت پژوهشي سوء مصرف مواد در سال های  54

 9111 9319 مصاحبة انگيزشي در درمان مشكالت رواني 51

 9111 9319 سوءمصرف الكل و مواد مخدر 53

 9111 9319 عنوان راهي برای خود درمانيدرك اعتياد به  57

 9111 9319 مددکاری اجتماعي با تاکيد بر کار با معتاد 53

 9111 9319 درآمدی بر مديريت کاهش تقاضا 51

 9111 9315 انداز موادمخدر چشم 31

 9111 9315 محور سوءمصرف مواد حل درمان راه 39

 9111 9315 ای برای متخصصان درمان اعتياد اخالق حرفه 35

 9111 9315 محور ريزی تكليف درمان اعتياد: برنامه 33

 9111 9315 غلبه بر مصرف الكل و مواد 34

 9111 9315 موادمخدر، زنان و عدالت 31

 9111 9315 شناسي موادمخدر و الكل در جامعه آسيب 33

 9111 9315 آمفتامين از علوم پايه تا درمان اعتياد به مت 37

 9111 9315 پيشرفت تحصيلي در کاهش مصرف موادنقش  33

 9111 9315 رويكرد خانه آکسفورد به سوءمصرف مواد 31

 9111 9315 زنان و اعتياد: يك دستورالعمل جامع 41

 9111 9315 درماني اختالالت مربوط به مصرف مواد و الكل روان 49

 9111 9315 کمك به افراد معتاد به آمفتامين 45

 9111 9315 حقايق آشكار از موادمخدر: کدئين مجموعه 43

 9111 9315 زا مجموعه حقايق آشكار از موادمخدر: توهم 44

 9111 9315 مجموعه حقايق آشكار از موادمخدر: ريتالين 41

 9111 9315 مجموعه حقايق آشكار از موادمخدر: کوالودها 43

 9111 9315 مجموعه حقايق آشكار از موادمخدر: نيروزا 47

 9111 9315 مجموعه حقايق آشكار از موادمخدر: مواد استنشاقي 43

 9111 9315 مجموعه حقايق آشكار از موادمخدر: صنعتي 41

 9111 9315 های درد تجويزی مجموعه حقايق آشكار از موادمخدر:مسكن 11

 9111 9315 درمان اعتياد مبتني بر شواهد علمي 19

 9111 9315 معاصرهای  موادمخدر و جنگ 15

 9111 9313 ابعاد مشاوره اعتياد در ايران 13

 9111 9313 ارزيابي ارتكاب به جرم مراجعان سوءمصرف مواد: نگاهي به ارزيابي پيشرفت و تغيير 14
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 9111 9313 های موادمخدر آشنايي با واقعيت 11

 9111 9313 ها در زمينه ارزيابي ترين يافته اعتياد در نوجوانان: تازه 13

 9111 9313 برنامه درسي قدرت مغز 17

 9111 9313 های آموزشي اندازی به سوءمصرف موادمخدر در محيط چشم 13

 9111 9313 دانشنامه اعتياد 11

 9111 9313 (5دانشنامه سوءمصرف مواد و قاچاق)جلد  31

 9111 9313 درآمدی تحليلي بر مواد ممنوعه در ورزش 39

 9111 9313 مند و مشارکت محله بعدی نظامدرمان چند  35

 9111 9313 هايي به سوی زندگي مسؤوالنه درمان رفتار مجرمانه و سوءمصرف مواد: راهبردهای خودبهبودی و تغيير گذرگاه 33

 9111 9313 راهبردهای سالمت و مراقبت اجتماعي در سوءمصرف مواد 34

 9111 9313 مواد و الكلراهنمای باليني همراهي مشكالت رواني و  31

 9111 9313 های مبتني بر شواهد گر: درمان راهنمای درمان 33

 9111 9313 الملل سوءاستفاده از مواد در صحنه بين 37

 9111 9313 سوءمصرف مواد: مفاهيم، پيشگيری و توقف 33

 9111 9313 سوءمصرف مواد و آينده 31

 9111 9313 59المللي مواد در قرن  کنترل بين 71

 9111 9313 مداخالت سوءمصرف آمفتامين 79

 9111 9313 5113مروری بر اعتياد  75

 9111 9313 مواد و جرم 73

 9111 9313 نقاب سالمت بر چهره اعتياد: شناسايي به هنگام رفتار مخرب 74

 9111 9313 پيشگيری و درمان در سوءمصرف موادمخدر 71

 9111 9313 )جلد اول(درسنامه درمان سوءمصرف مواد  73

 9111 9313 درسنامه درمان سوءمصرف مواد )جلد دوم( 77

 9111 9313 ابتاليي روانپزشكي و رفتارهای پرخطر سوءمصرف مواد در نوجوانان: هم 73

 9111 9311 شاکله فطری مشاور اسالمي اعتياد 71

 9111 9311 مبارزه با موادمخدر: کشت و توليد در افغانستان و پاکستان 31

 3111 9313 سال( 34تا  91ها در جمعيت عمومي کشور)گردانپيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف موادمخدر و روان 39

 3111 9313 های کشورهای استانآموزان دوره متوسطه دوم و هنرستانها در دانشگردانميزان شيوع مصرف موادمخدر و روان  بررسي 35

33 
خطر و های تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و بررسي عوامل مصرف مواد درميان دانشجويان دانشگاهشناسي شيوع

 کنندهحفاظت
9313 3111 
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34 
های تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بررسي عوامل  شناسي مصرف مواد درميان دانشجويان دانشگاهشيوع

 کنندهخطر و حفاظت
9313 3111 

 3111 9313 گردان در بين کارکنان مراکز صنعتي کشورآورد شيوع مصرف مواد مخدر و محرك و داروهای روانبر 31

 3111 9313 نفره 111تا  11های کاری  طراحي، استقرار و ارزشيابي بسته مداخالت پيشگيری از اعتياد در محيط 33

 3111 9313 هاها و نحوه مصرف آنگرداننگرش مردم به موادمخدر و روان 37

 3111 9313 آورواره در زنان وابسته به مواد اعتيادشناسي حساس به جنسسبب 33

 3111 9313 اقتصاد موادمخدر، يك نگرش پويای سيستمي 31

 3111 9313 اثربخشي استفاده از ظرفيت اقوام و طوايف در کنترل مرز و جلوگيری از قاچاق مواد مخدر و روانگردان 11

 3111 9313 های شهری و روستاييمحور در محلههای اجتماعارزشيابي طرح 19

 3111 9313 در سطح کشور 93ارزيابي ميزان اثربخشي خدمات درماني مراکز ماده  15

 3111 9313 ای در امر مبارزه با موادمخدر بررسي ميزان اثربخشي اقدامات رسانه 13

 3111 9313 پيشگيری اوليه از اعتيادارزيابي اثربخشي دوره آموزشي  14

11 
سند "، و "سند جامع تحقيقات"، "های اجتماعي و درمان اعتيادحمايت"گذاری  شامل سند جامع  تدوين اسناد سياست

 "ها گردان راهبردی مقابله با عرضه موادمخدر و روان
9313 3111 

 3111 9313 اعتياد به مواد مخدر های دارورساني آهسته رهش نالتروکسون جهت ترك تهيه سيستم 13

 3111 9313 ها( ساز و تبليغ شده توسط ماهواره های ترك اعتياد غيرقانوني )دست بررسي آزمايشگاهي محتوای کپسول 17

13 
مطالعه تطبيقي شيوه عفو و تخفيف مجازاتِ مجرمين موادمخدر در کشورهای ايران، امريكا، استراليا، انگلستان،آلمان، 

 ايتاليا، فرانسه، هلند، چين، روسيه، عربستان، ژاپن، پاکستان
9313 3111 

 3111 9313 های کشور ها در سطح استان گردان های صورت پذيرفته مرتبط با اعتياد، موادمخدر و روان پژوهش 11

911 
ها در سطح  گردان موادمخدر و روانهای تحصيالت تكميلي )کارشناسي ارشد  و دکترا( مرتبط با اعتياد،  نامه حمايت از پايان

 کشور
9313 3111 

 3111 9313 ها گردان کتب منتشر شده مرتبط با اعتياد، موادمخدر و روان 919

 3111 9313 "سالمت اجتماعي و اعتياد"و  "اعتيادپژوهي"های  مقاالت فصلنامه 915

913 
معتادان به شيشه خود معرف، افراد ترك کرده و افراد به های دلبستگي ای و سبكمقايسه وضعيت رواني، راهبردهای مقابله

 هنجار
9313 3111 

914 

گری مصرف مواد و الكل و مقايسه توزيع مصرف مواد از نظر نوع و شدت مصرف در اعتباريابي و برآورد پايايي آزمون غربال

مرکز درماني از نظر ميزان بهبود و بازگشت های ترك اعتياد و مقايسه تطبيقي اين دو ها و کلينيكکنندگان به کمپمراجعه

 موارد بهبود يافته

9313 3111 

 3111 9313 تعيين و مقايسه تغييرات ضخامت قشر مخ در گروه معتادين وابسته به هروئين فشرده در مقايسه با گروه سالم کنترل 911

 911 9313 9313مهر ماه  تا 9333تحليل محتوای مصوبات جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر از سال  913

 911 9313 بررسي ميزان شيوع و وضعيت اعتياد در جانبازان، آزادگان و خانواده شاهد 917



03 

 

 1111 9317 اجتماعي شدن: رويكردی نوين در کاهش تقاضای موادمخدر و روانگردان ها 913

 5111 9317 سرمايه اجتماعي و امر درمان اعتياد )چاپ دوم( 911

 الكترونيكي 9317 سوءمصرف مواد مبتني بر ذهن آگاهي برای نوجواناندرمان  991

 الكترونيكي 9317 درمان سوءمصرف مواد و خانواده درماني 999

 الكترونيكي 9317 مداخله هاو درمانهای کوتاه مدت برای سوءمصرف مواد 995

 الكترونيكي 9317 بهبودی اوليهمديريت نشانه های افسردگي در مراجعان سوءمصرف کننده مواد در طول  993

 الكترونيكي 9313 روش های پژوهش در اعتياد 994

شماره فصلنامه 17پ شاهد چا31/11/9311 ريخ های کلي مبارزه با موادمخدر( تا تا )ابالغ سياست9331از سال :چاپ فصلنامه -1/5

سالمت اجتماعي و فصلنامه شماره  59شماره فصلنامه اعتيادپژوهي ترجمه شده به زبان انگليسي و  59، "اعتيادپژوهي فارسي"پژوهشي -علمي

 :ايم ستاد به شرح زير بودهدبيرخانه  ها توسط دفتر تحقيقات و آموزش در عرصه مواد مخدر و روانگردان "اعتياد

 دفتر تحقيقاتها از سوی  های چاپ شده در عرصه مواد مخدر و روانگردان فصلنامه

 تيراژ دوره فصلنامه رديف

 5111 9337پاييز  – 7شماره  –سال دوم  فصلنامه اعتياد پژوهي 9

 5111 9337زمستان  –3شماره  –سال دوم  فصلنامه اعتياد پژوهي 5

 9111 9333بهار  – 1شماره  –سال سوم  فصلنامه اعتياد پژوهي 3

 9111 9333تابستان  – 91شماره  –سال سوم  فصلنامه اعتياد پژوهي 4

 9111 9333پاييز  – 99شماره  –سال سوم  فصلنامه اعتياد پژوهي 1

 9111 9333زمستان  –95شماره  –سال سوم  فصلنامه اعتياد پژوهي 3

 9111 9331بهار  – 93شماره  –سال چهارم  فصلنامه اعتياد پژوهي 7

 9111 9331تابستان  – 94شماره  –سال چهارم فصلنامه اعتياد پژوهي 3

 9111 9331پاييز  – 91شماره  –سال چهارم  فصلنامه اعتياد پژوهي 1

 9111 9331زمستان  –93شماره  –سال چهارم فصلنامه اعتياد پژوهي 91

 9111 9311بهار  – 97شماره  –سال پنجم  فصلنامه اعتياد پژوهي 99
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 3111 9313بهار  – 51شماره  –سال هشتم  فصلنامه اعتياد پژوهي 53
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 3111 9313زمستان  –35شماره  –سال هشتم فصلنامه اعتياد پژوهي 53

 3111 9314بهار  – 33شماره  –سال نهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 57

 3111 9314تابستان  –34شماره  –سال نهم فصلنامه اعتياد پژوهي 53

 3111 9314پاييز  – 31شماره  –سال نهم فصلنامه اعتياد پژوهي 51

 3111 9314زمستان  –33شماره  –سال نهم فصلنامه اعتياد پژوهي 31

 3111 9311بهار  – 37شماره  –سال دهم فصلنامه اعتياد پژوهي 39

 3111 9311تابستان  –33شماره  –سال دهم فصلنامه اعتياد پژوهي 35

 3111 9311پاييز  – 31شماره  –سال دهم فصلنامه اعتياد پژوهي 33

 3111 9311زمستان  –41شماره  –سال دهم فصلنامه اعتياد پژوهي 34

 3111 9313بهار  -49شماره  -سال يازدهم فصلنامه اعتياد پژوهي 31

 3111 9313تابستان  -45شماره  -سال يازدهم فصلنامه اعتياد پژوهي 33

 3111 9313پاييز –43شماره  –سال يازدهم فصلنامه اعتياد پژوهي 37

 3111 9313زمستان –44شماره  –سال يازدهم فصلنامه اعتياد پژوهي 33

 3111 9317بهار –41شماره  –سال دوازدهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 31

 3111 9317تابستان –43شماره –سال دوازدهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 41

 3111 9317پاييز –47شماره –سال دوازدهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 49

 11 9317-ويژه نامه اول –43شماره –سال دوازدهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 45

 نسخه )الكترونيك( 1 9317-ويژه نامه اول –41شماره –سال دوازدهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 43

 نسخه )الكترونيك( 1 9317-زمستان - 11شماره  –سال دوازدهم پژوهيفصلنامه اعتياد  44

 نسخه )الكترونيك( 3 9313-بهار –19شماره  –سال سيزدهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 41

 نسخه )الكترونيك( 3 9313تابستان  – 15شماره  –سال سيزدهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 43

 نسخه )الكترونيك( 1 9313پائيز  – 13شماره  –سال سيزدهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 47

 نسخه )الكترونيك( 3 9313زمستان – 14شماره  –سال سيزدهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 43
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 نسخه )الكترونيك( 3 9311بهار  – 11شماره  –سال چهاردهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 41

 نسخه )الكترونيك( 7 9311تابستان  – 13شماره  –سال چهاردهم  فصلنامه اعتياد پژوهي 11

 (الكترونيك) نسخه 7 9311 پاييز– 17 شماره–سالچهاردهم فصلنامهاعتيادپژوهي 19

 

 "سالمت اجتماعي و اعتياد"فصلنامه 

 تيراژ دوره فصلنامه رديف

 9111 9313بهار  -9شماره  -سال اول سالمت اجتماعي و اعتياد 9

 9111 9313تابستان  -5شماره  -اولسال  سالمت اجتماعي و اعتياد 5

 9111 9313پاييز  -3شماره  -سال اول سالمت اجتماعي و اعتياد 3

 9111 9313زمستان  -4شماره  -سال اول سالمت اجتماعي و اعتياد 4

 9111 9314بهار  -1شماره  -سال دوم سالمت اجتماعي و اعتياد 1

 9111 9314تابستان -3شماره  -سال دوم  سالمت اجتماعي و اعتياد 3

 9111 9314پاييز  -7شماره  -سال دوم  سالمت اجتماعي و اعتياد 7

 9111 9314زمستان  -3شماره  -سال دوم  سالمت اجتماعي و اعتياد 3

 9111 9311بهار  -1شماره  -سال سوم سالمت اجتماعي و اعتياد 1

 9111 9311تابستان  -91شماره  -سال سوم  سالمت اجتماعي و اعتياد 91

 9111 9311پاييز  -99شماره  -سال سوم  سالمت اجتماعي و اعتياد 99

 9111 9311زمستان  -95شماره  -سال سوم  سالمت اجتماعي و اعتياد 95

 9111 9313بهار  – 93شماره  –سال چهارم  سالمت اجتماعي و اعتياد 93

 9111 9313تابستان  – 94شماره  –سال چهارم  سالمت اجتماعي و اعتياد 94

 9111 9313پاييز  -91شماره  -سال چهارم  سالمت اجتماعي و اعتياد 91

 9111 9313زمستان  -93شماره  -سال چهارم  سالمت اجتماعي و اعتياد 93

 9111 9317بهار  -97شماره  -سال پنجم  سالمت اجتماعي و اعتياد 97

 9111 9317تابستان  -93 شماره -سال پنجم  سالمت اجتماعي و اعتياد 93

 9111 9317پاييز  -91شماره  -سال پنجم  سالمت اجتماعي و اعتياد 91

 11 9317زمستان  -51شماره  -سال پنجم  سالمت اجتماعي و اعتياد 51
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59 

 سالمت اجتماعي و اعتياد

 نسخه)الكترونيك( 3 9313بهار  -59شماره  -سال ششم 

قابل ذکر است به دليل سياست های جديد وزارت علوم "

، فصلنامه  9313تابستان سال و تحقيقات و فناوری از 

سالمت اجتماعي و اعتياد در فصلنامه علمي پژوهشي 

اعتياد پژوهي دفتر تحقيقات و آموزش ادغام گرديده 

 است .

 توضيح:

 پايگاه علوم هاي اطالع رساني مانند؛  هاي فارسي زبان اعتياد پژوهي و سالمت اجتماعي و اعتياد در پايگاه كليه فصلنامه

(،  sidپايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي)(، magiran)(، بانك نشريات كشورiscاستنادي علوم جهان اسالم )

 iran(، ايران مدكسnoormags.comصي مجالت نور )(، پايگاه تخصensani.irپرتال جامع علوم انساني )

medics.ir) ،)  شود. اي بارگذاري مي به صورت نوبه 

 مطابق مجوز کميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فن فصلنامهعلمياعتيادپژوهيدفترتحقيقاتوآموزش دبيرخانه ستاد

 شده است. "ب"موفق به کسب رتبه  9313آوری در ارزيابي سال 

  هاي اطالع رساني انگليسي زبان، ضرورت داشت كه اين  در پايگاه "اعتيادپژوهي"به دليل اهميت نمايه كردن فصلنامه علمي

 است.( انجام شده 7616)بهار سال  91فصلنامه ترجمه شود كه اين مهم از شماره 

پژوهشي و جشنواره معرفي آثار برتر مكتوب در زمينه مواد مخدر و  –های علمي  برگزاری همايش -3/5

سوی دفتر تحقيقات از 31/11/9311 مورخ های کلي مبارزه با مواد مخدر( تا  )پس از ابالغ سياست9331از مهرماه ها: روانگردان

پژوهشي و جشنواره معرفي آثار برتر مكتوب با حضور متخصصان،  –همايش علمي مورد  147برگزاری و آموزش دبيرخانه ستاد، شاهد 

 ايم: ها، دانشجويان و ... در سطح استانها و مجموعه فرهنگي شقايق تهران بوده پژوهشگران، اساتيد و مسئوالن پژوهشي دانشگاه
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 ها گردان پژوهشي برگزار شده در عرصه مواد مخدر و روان -های علمي همايش

 تاريخ عنوان رديف

ميانگين 

شرکت 

کنندگان 

 )نفر(

9 
 993 53/3/33 ارزيابي سريع وضعيت سوء مصرف و وابستگي به مواد در ايران

تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهای برنامه پيشگيری اجتماع محور از اعتياد در محله های شهری و  5

 34تا  39روستايي کشور در سالهای 
31/3/33 911 

و  33منطقه تهران در سال  1سال مراجعه کننده به کافي شاپ های  51تا  91مصرف اکستازی در بين جوانان بررسي  3

 عوامل تعيين کننده آن
93/4/33 34 

مقايسه دلبستگي به مادر، پدر و گروه همتا در نوجوانان بدون سابقه مصرف مواد اعتياد آور با جوانان سيگاری و  4

 مواد اعتياد آور نوجوانان وابسته به ساير
51/4/33 31 

بررسي مقايسه ای سم زدايي سريع تعديل شده و سم زدايي با متادون در بيماران وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده  1

 به درمانگاه ترك اعتياد تهران
57/4/33 39 

 31 3/1/33 بررسي مقايسه ای سه مدل مشاوره در درمان بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون 3

7 
 11 91/1/33 عوامل پيش بين رواني، اجتماعي مصرف مواد مخدر در نوجوانان: داللت های آن در پيشگيری و درمان .

3 
 35 97/1/33 آسيب پذيری ژنتيكي در سوء مصرف و وابستگي به مواد .

1 
 35 54/1/33 مراجع به مراکز درمانيبررسي نقش دو مرکز زيانكاهي تهران و کرمانشاه در بهبود وضعيت فردی معتادان 

91 
 34 39/1/33 بررسي اپيدميولوژيك و رفتاری معتادان سخت خياباني

 999 94/3/33 تدوين ماتريس های جامع تحقيقاتي در زمينه آگاهسازی و پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر 99

 11 59/3/33 عوامل خطر و  حفاظت کنندهشيوع شناسي مصرف مواد در ميان دانشجويان شهر تهران و بررسي  95

ارزيابي عصب روان شناختي و رفتاری معتادين به مواد افيوني در ايران، تجارب داخلي، ابزارهای کارآزمايي شده و  93

 آينده درمان
53/3/33 33 

94 
 33 4/7/33 اثرات فعاليت های ورزشي بر کاهش گرايش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر در شهر تهران

91 
 73 93/7/33 پيشگيری های زير بنايي اعتياد
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93 
 931 51/7/33 ضرورت حمايت های اجتماعي در بحث درمان و پيشگيری از عود

97 
 71 5/3/33 اثر بخشي عصاره شقايق وحشي بر اثرات مختلف مورفين در مدل های حيواني

 11 1/3/33 روابط جنسي و اعتياد 93

 11 93/3/33 و راهكارهای مناسب اعتياد، درمان 91

51 
 931 53/3/33 رويكردهای مختلف پيشگيری از اعتياد

59 
 13 31/3/33 سال اخير 51بررسي و ارزيابي کارآيي و اثر بخشي سازمان زندانها در خصوص محكومين جرايم مواد مخدر در طول 

جهت پيشگيری از مصرف مواد در دانش آموزان پسر  EPPMسنجش اثر بخشي تلفيق عامل خودکنترلي در مدل  55

 دبيرستانهای غرب شهر تهران
7/1/33 919 

 71 94/1/33 نگرش ايرانيان به سوء مصرف مواد 53

 13 59/1/33 اتيولوژی و اپيدميولوژی اعتياد در خانواده های تهراني 54

51 
 913 53/1/33 کاربرد موسيقي درماني در توانبخشي سوءمصرف کنندگان مواد

53 
 991 1/91/33 ارزيابي کمي و کيفي مراکز درمان اعتياد تحت نظارت سازمان بهزيستي کشور

57 
 913 95/91/33 ورزش و نقش آن در پيشگيری و درمان اعتياد

 71 91/91/33 اثر بخشي درمان ماتريكس در درمان سوء مصرف و وابستگي به مواد محرك 53

 14 53/91/33 ايمان مدار پروتكل پرهيز مدار و 51

31 
 RSA 9/99/33 933 -33ارزيابي سريع وضعيت اعتياد کشور در سال 

39 
 917 3/99/33 های درمان مواد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيتحليل هزينه فايده استراتژی

35 
 991 91/99/33 تعيين کننده های اجتماعي سالمت و اعتياد

33 
 971 97/99/33 پژوهش های اعتياد در کشور سال 31علم سنجي 

 945 54/99/33 بر مصرف کنندگان هرويين« اجتماعي -رواني -زيستي»بررسي تاثير درمان چند وجهي 34
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رابطه نگرش نسبت به مصرف مواد و عوامل پيش بيني آن در دختران مقطع دبيرستان شهر تهران در سال تحصيلي  31

33-31 
9/95/33 937 

33 
 933 3/95/33 بررسي قاچاق مواد مخدر و تروريسم

 999 91/95/33 مروری بر پژوهشهای نوروبيولوژی اعتياد در دو دهه اخير:گامي به سوی توسعه درمانهای نوين 37

 593 55/95/33 34 -31ای در معتادان تزريقي دستگير شده شهر تهران طي سال بررسي دوره 33

31 
 33 59/9/37 ترك اعتياد وابسته به سازمانهای مردم نهاد در درمان معتادان استان تهرانارزيابي عملكرد مراکز 

41 
 E.B.S 53/9/37 11بررسي اثربخشي درمان های دارويي به روش درمان نگهدارنده و درمان 

49 
 11 4/5/37 نقش دوپامين در سيستم اعصاب مرکزی

45 
 915 99/5/37 معتادينهای عصبي و شناختي ولع مصرف در زيرساخت

آموزان تدوين الگوی مناسب پيشگيری در سوء مصرف مواد مخدر براساس عوامل خطر ساز و محافظت کننده در دانش 43

 مقطع دبيرستان شهر تهران
93/5/37 31 

 14 51/5/37 نگاهي استراتژيك به درمان اعتياد در ايران و جهان 44

معتادين: رويكردهای نوين برای تغيير آينده پژوهش در شناخت و مداخله در سوء سازی محاسباتي رفتارهای مدل 41

 مصرف مواد
9/3/37 11 

گرا و راهكارهای ای عوامل موثر در گرايش دانشجويان به سوء مصرف موادبراساس مدل تعاملبررسي مقايسه 43

 پيشگيری
3/3/37 31 

های معنوی در پيشگيری از عود مصرف مواد فعالسازی طرحواره ای واثربخشي شناخت درماني براساس تفكر نظاره 47

 افيوني
55/3/37 71 

 33 51/3/37 های قومي ايرانبررسي هنجارهای تسهيل کننده مصرف مواد در ميان خرده فرهنگ 43

 913 1/4/37 افيونيسازی، رفتاری و قراردادی گروهي بر درمان بيماران وابسته به مواد بررسي اثربخشي روش درمان فعال 41

11 
 31 95/4/37 فراتحليل تحقيقات اعتياد در حوزه کاهش آسيب و درمان

19 
 71 91/4/37 های مدارس متوسطه آسيب پذير در برابر سوءمصرف مواددر دبيرستانهای شهر تهرانتعيين ويژگي

15 
 919 5/1/37 تنفسي در معتادين در حال درمانهفته ورزش و فعاليت های بدني مناسب بر عملكرد سيستم قلبي  93بررسي تاثير
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13 
 33 93/1/37 طراحي، ارزيابي و اجرای دوره آموزش پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر

14 
 14 53/1/37 نظم و بي نظمي در اعتياد و ترك آن

 91-31دانشجوی بررسي مصرف مواد محرك ، الكل و داروهای روانگردان در نو جوانان و جوانان دانشجو و غير  11

 سال
31/1/37 915 

بررسي رابطه آسيب پذيری در برابر مصرف مواد و در معرض خطر خود کشي بودن با سالمت رواني و ميزان بهره  13

 گيری از اعتقادات مذهبي
3/3/37 71 

17 
 71 93/3/37 نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به سوء مصرف مواد

13 
 913 51/3/37 پيشگيری ارتقايي

11 
 33 57/3/37 چرا عليرغم همه اقدامات انجام شده در مرز هنوز ورود مواد مخدر به جمهوری اسالمي ايران ادامه دارد؟

بررسي وضعيت سوء مصرف مواد نيروزا و استروئيدهای آنابوليك و ترکيبات اعتياد آور در ميان ورزشكاران مراجعه  31

 کننده به باشگاه های بدن سازی
3/7/37 14 

 915 97/7/37 اخالق در طب اعتياد 39

35 
 71 54/7/37 تصوير برداری مغزی ساختاری و عملكردی در ايران : گامي نوين در پيشگيری و مداخله در اعتياد

33 
 71 9/3/37 ورزش ، دوپينگ و اعتياد

34 
 33 91/3/37 پژوهش های اپيدميولوژيك در پيشگيری از سوء مصرف مواد

 14 55/3/37 نوروبيولوژی اکستازی: مروری بر تحقيقات جاری با رويكرد درماني و کاهش آسيب 31

 915 51/3/37 بر روی  معتادان  زنداني  Bو  Cتاثير زندان در انتقال هپاتيت  33

پاراژيگانتوسلوالر در  بررسي فعاليت الكتريكي خود بخودی و محتوی آدنوزين منو فسفات حلقوی نرون های هسته  37

 برش های مغزی موش صحرايي وابسته به مرفين طي نشانگان ترك ناشي از نالوکسان
3/1 /37 71 

33 
 937 93/1/37 رابطه دينداری و خود کنترلي پايين با استعداد سوء مصرف مواد در دانشجويان

31 
 917 51/1/37 مصرف در ميان دانش آموزان در معرض خطر .بررسي تاثير آموزش مهارت های زندگي بر کاهش عوامل فردی سوء 

71 
 14 4/91/37 بررسي ميزان شيوع مصرف مواد مخدر در بين نو جوانان و جوانان شهرهای استان مرکزی
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79 
 999 99/91/37 پژوهش در اختالالت عملكردهای مغزی مرتبط با اعتياد در ايران : يافته ها ، بايدها و نبايدها

در پيشگيری از سوء مصرف مواد  lifeskills trainingتاثير راهبردهای مقابله ای از طريق آموزش مهارتهای زندگي  75

 در دانشجويان
51/91/37 33 

 14 5/99/37 رابطه دوپينگ و شيوع اعتياد در ورزشكاران 73

 31 1/99/37 تحليل روند اعتياد طي دو دهه اخير 74

71 
 14 93/99/37 اجتماعي زنان دارای همسر معتادآسيب شناسي رواني  

73 
 71 53/99/37 بررسي هوس مصرف در معتادين خود معرف تحت درمان

77 
 937 31/99/37 بررسي ميزان اثربخشي اجتماع درمان مدار بر ارتقای سالمت روان، افزايش مهارت های زندگي و پيشگيری از عود

73 
 14 94/95/37 فايده استراتژی های درمان مواد مخدر در سازمان بهزيستي –تحليل هزينه 

 999 59/95/37 نوروبيولوژی کانابيس 71

 31 91/9/33 اثرات فقر بر آسيب های اجتماعي با تاکيد بر مقوله  اعتياد 31

39 
 73 53/9/33 ارزشيابي اقدامات کاهش آسيب در زندان ) ارزيابي درمان با متادون (

35 
 39 5/5/33 رفتاری –بررسي تاثير آموزش راهبردهای مقابله ای در پيشگيری از عود با تاکيد بر تكنيك های شناختي 

33 
 31 1/5/33 درمان يكپارچه توحيدی برای درمان اعتياد

 35 93/5/33 رويكرد جديد به اعتياد 34

 AIDS/HIV 53/5/33 33بررسي آسيب پذيری جوانان نسبت به مواد مخدر و  31

33 
 31 31/5/33 تحليل کيفي اعتياد در زنان درمانجوی وابسته به مواد افيوني

37 
 13 3/3/33 ميزگرد علمي پيشگيری از سوء مصرف مواد

33 
 33 93/3/33 مقايسه سبك زندگي ، سبك فرزندپروری ،ترتيب تولد و عزت نفس در افراد وابسته به مواد و افراد عادی در شهر تهران

31 
 71 51/3/33 در ميان زندانيان H.I.Vآموزش بر مبنای منافع کاهش آسيب به منظور پيشگيری از ابتال به عفونت 
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11 
 31 57/3/33 مشكالت جنسي در معتادان

19 
 17 3/4/33 بررسي شيوع اختالالت جنسي و متغييرهای شناختي مرتبط با آن در معتادان مرد وابسته به مواد افيوني در تهران

 71 91/4/33 درمان مشكالت جنسي معتادان 15

 991 54/4/33 استراتژی مداخله ای پيشرو در ايران با نگاهي به رويكردهای جهاني 13

14 
 79 39/4/33 گروه درماني معتادان.

گزارش درمان يك مورد اختالل سوء مصرف مواد همراه با افسردگي توسط تحريك مكرر مغناطيسي تراسكرانيال  11

(rTMS ) 
7/1/33 34 

 954 94/1/33 ميزگرد علمي سازمان های غير دولتي فعال در حوزه سوء مصرف مواد 13

17 
 31 59/1/33 بي توجهي بزرگسال در بين افراد مبتال به سوء مصرف مواد –ميزان شيوع بيش فعالي 

13 
 31 53/1/33 افيونياثربخشي آموزش پسخوراند عصبي بر سالمت روان بيماران وابسته به مواد 

11 
 74 4/3/33 ارتقاء مهارت های قاطعيت در تغييرنگرش دانشجويان دانشگاه های عالمه طباطبايي و تهران نسبت به سوء مصرف مواد

 33 99/3/33 کلينيك مثلثي رويكردی مناسب برای کاهش آسيب 911

 71 93/3/33 از اعتياد  و ساير مشكالت اجتماعي نقشه بخش های مختلف جامعه در گرايش مشارکت به منظور پيشگيری 919

915 
 37 51/3/33 گسترش جايگاه علمي ايران در حوزه درمان و کاهش آسيب در سطوح بين المللي

913 
 33 9/7/33 بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه های دولتي شهر تهران در ارتباط با مصرف اکستاسي

 71 3/7/33 مواد مخدر صنعتي شهرستان کرجبررسي علل گرايش جوانان به مصرف  914

911 
 73 91/7/33 ميزگرد علمي مقابله با ورود مواد مخدر

رفتاری تلفيقي با مديريت خشم بر خودکارآمدی سبك های مقابله ای ،  –بررسي اثربخشي روش درمان شناختي  913

 کنترل خشم ، کاهش ميل به مصرف مواد و پيشگيری از بازگشت در گروهي از درمانجويان وابسته به مواد
51/7/33 33 

ارتقاء تاب آوری مبتني بر الگويابي زيستي، رواني و معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوين برنامه مداخله برای  917

 روايت شناسي شناختي و روان شناسي مثبت نگر
3/3/33 34 
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913 
 71 93/3/33 نقش مددکاران اجتماعي در کار با مشكل اعتياد و فرد معتاد

911 
 34 51/3/33 عوامل خطر اعتياد در دانشجويان دختر دانشگاههای دولتي شهر تهران

توجه بر سوگيری توجه نسبت به محرکهای مربوط به مواد در افراد وابسته به مواد  تاثير توانبخشي عصبي شناختي 991

 افيوني
57/3/33 31 

999 
 31 4/1/33 کليات اعتياد از مقابله با عرضه تا کاهش تقاضا

بررسي ميزان سوء مصرف مواد در بين مصدومين و ارتباط آن با نوع حادثه در مراجعه کنندگان به اورژانس  995

 بيمارستان های امدادی و واسعي سبزوار
99/1/33 31 

 951 93/1/33 ميزگرد علمي تشكل های مردم نهاد 993

 517 53/1/33 اولين نشست تخصصي اتاق های فكر ستاد مبارزه با مواد مخدر 994

991 
 34 5/91/33 بررسي کيفي شرايط ، عاليم و عوارض سوء مصرف کراك

993 
 31 93/91/33 تكانشياعتياد يك بيماری 

997 
 39 53/91/33 جستجويي برای درمان های دارويي وابستگي به شيشه

 37 31/91/33 شناسايي عوامل تاب آوری زنان دارای همسر معتاد 993

 71 7/99/33 شناختي –تاثير حشيش بر عملكرد عصبي  991

951 
 74 94/99/33 پژوهشي کرك –ميزگرد علمي 

در  EQ-1Dو  SF-95و BREF -WHOQOLمقايسه اندازه گيری تغييرات کيفيت زندگي با استفاده از پرسشنامه های  959

 33بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز ترك اعتياد شهر سمنان در سال 
59/99/33 34 

955 
 71 53/99/33 اعتياد به معتاد

953 
 33 1/95/33 زندانيان تحت درمان با متادونبهبود حيطه های زندگي در ميان 

 75 95/95/33 ميزگرد ))بي ثباتي منطقه ای و تاثير آن بر فرآيند کشف، توليد و قاچاق مواد مخدر(( 954

 33 91/95/33 31-33بررسي عوامل موثر بر موفقيت سم زدايي و پيشگيری از عود در مراجعين به مراکز خود معرف بهزيستي  951

بررسي ويژگي های نوجوانان سوء مصرف کننده مواد مخدر صناعي در کانون اصالح و تربيت و مراکز ترك اعتياد شهر  953

 تهران
93/9/31 31 
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957 
 13 51/9/31 پرستاری اعتياد

953 
 39 9/5/31 بررسي تاثير ويژگي های دموگرافيك بر ماندگاری در ترك اعتياد

 43 3/5/31 تهراني مبتال به سندروم وابستگي به ترياك با مردان تهراني سالم مقايسه سطح سرمي سرب در مردان 951

 11 91/5/31 آسيب شناسي آموزش مهارت های زندگي در ايران 931

939 
 11 55/5/31 پيشگيری ارتقايي

935 
 35 51/5/31 نقش خانواده در اعتياد ((. ((پژوهشي–ميزگردعلمي

933 
 31 1/3/31 و عود در زنان مصرف کننده شيشه شهر تهرانبررسي رابطه بين هوش هيجاني 

934 
 13 95/3/31 نقش سالمت معنوی در درمان اعتياد

 35 91/3/31 پيمايش اينترنتي اعتياد پذيری 931

933 
 73 53/3/31 ميزگرد علمي بررسي راههای برون رفت از مسايل سازمانهای مردم نهاد

937 
 33 5/4/31 درمان اعتياد از طريق بيهوشي

933 
 31 1/4/31 بررسي فرآيند سوء مصرف مواد در جوانان کشور

931 
 33 93/4/31 استاندارد سازی مقياس گرايش به اعتياد در دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي

 13 53/4/31 تعيين پروفايل قرص های اکستازی کشور 941

 74 31/4/31 شربت ترياك و سيستم ايكس 949

945 
 31 93/1/31 بررسي سابقه سوء استفاده در دوران کودکي معتادان مرد در مقايسه با جمعيت غير معتاد

943 
 34 51/1/31 توليد داروی سي تيالن جهت درمان اعتياد و بيماری های اعتيادی

944 
 13 57/1/31 شهر تهرانوضعيت رفتار پرخطر زنان تن فروش معتاد مراجعه کننده به مراکز گذری و درمان اعتياد 

941 
 43 3/3/31 بررسي برخي از ژن های دخيل در فرآيند اعتياد
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943 
 14 97/3/31 سوء مصرف مواد در ايران ) شيوع مصرف، آگاهي و عوامل خطرزا (

947 
 33 54/3/31 جامعه شناسي خودماني اعتياد

943 
 35 39/3/31 ميزگرد علمي ) چالش های درمان سوء مصرف مواد محرك (

 37 7/7/31 دارودرماني اعتياد به آمفتامين)شيشه( 941

 14 94/7/31 الزامات، راهبردها و تعيين شاخص های سياست کلي مبارزه با مواد مخدر 911

919 
 73 59/7/31 رسانه، خشونت و اعتياد

915 
 33 53/7/31 استان تهرانارزيابي سريع تغييرات الگوی مصرف مواد اعتياد آوردر معتادين درمان جوی 

913 
 31 1/3/31 اثرات اعتياد بر کارکردهای شناختي اعتياد

 13 95/3/31 اختالل استرس پس از سانحه و اعتياد 914

 33 91/3/31 شناختي-طراحي برنامه های بومي پيشگيری از اعتياد در ايران براساس الگوهای عصبي  911

913 
 47 97/1/31 فضايي سيتوپاتولوژی و مرگ سلولي درهيپوکامپ موش های صحرايي نربررسي اثر اکستاسي برروی حافظه 

بررسي اثرتحريك الكتريكي در زدايش شكل پذيری سيناپسي ناشي از مصرف مرفين در  موش های صحرايي وابسته به  917

 مرفين
9/91/31 14 

913 
 43 91/91/31 بررسي علل عود اعتياد

911 
 47 55/91/31 جرائم مواد مخدرتحليل جغرافيايي وقوع 

 13 51/91/31 درمان های دارويي در سوء مصرف آمفتامين ها 931

 44 3/99/31 کاهش آسيب 5113گزارش سال  939

935 
 13 51/99/31 ايدز و اعتياد

933 
 33 57/99/31 مشكالت رفتاری سوء مصرف شيشه

934 
 41 4/95/31 مواد مخدرروشهای جلب مشارکتهای مردمي در پيشگيری از مصرف 
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931 
 13 99/95/31 درمان بيماران مسموم با مواد مخدر

933 
 14 93/95/31 اهميت برخورد اپيدميولوژيك و تحقيقاتي با موضوع اعتياد

 47 54/9/11 بررسي درمان دارويي افراد مسموم با کوکائين 937

 71 39/9/11 نوجوانان بزهكاربا نوجوانان غير بزهكار(سوء مصرف مواد مخدر درنوجوانان)مطالعه مقايسه ای  933

931 
 11 7/5/11 بررسي علل اعتياد در قهرمانان سابق ورزشي ايران

971 
 13 94/5/11 پيشگيری از اعتياد بين دانش آموزان با تاکيد بر خانواده

979 
 75 59/5/11 در خالقيت بيماران Naاثربخشي روش 

975 
 75 53/5/11 روش های نوين درمان اعتيادپايه های عصب شناختي 

 37 4/3/11 بررسي اثر مواد مخدر بر قدرت باروری خانم ها 973

974 
 34 99/3/11 بررسي اثر مواد مخدر و محرك بر مناطق مختلف مغزی

971 
 43 93/3/11 ميزگرد علمي مقابله با عرضه

973 
 74 51/3/11 بررسي نتايج شربت ترياك

977 
 31 3/4/11 اختاللهای شخصيت در افراد معتاد و غير معتاد با آزمون ميلونمقايسه 

 37 91/4/11 بررسي علل تغيير الگوی مصرف مواد مخدر از سنتي)کم خطر( به صنعتي)پرخطر( 973

 47 55/4/11 ارزيابي طرح پيشگيری از سوء مصرف مواد در آموزش و پرورش استان کردستان 971

931 
 33 51/4/11 متون آموزشي تهيه شده در زمينه اعتياد و عوارض آن بر آگاهي دانش آموزانبررسي تاثير 

939 
 41 1/1/11 تاثير سوء مصرف مواد بر تغييرات شخصيتي معتادان

935 
 53 95/1/11 تشخيص درمان گرمازدگي در معتادان خياباني

 51 91/1/11 شيشهاثر بخشي درمان نوروفيدبك بر بهبود بيماران وابسته به  933

 51 53/1/11 رويكردهای نوين سايكونوروفيزيولوژيك در تشخيص و درمان سوء مصرف مواد 934
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931 
 45 93/3/11 نقش تغذيه در درمان اعتياد

933 
 43 53/3/11 بازتواني عصبي شناختي در بيماران وابسته به شيشه

گروه درماني کنترل تكانه و تاثير آنها بر تكانشگری و رفتار استفاده از داروهای رسپريدون و فلوکستين همراه با  937

 لغزشي معتادان کرك
31/3/11 41 

 33 3/7/11 شناخت و درمان مسموميت ناشي از مواد توهم زا 933

931 
 33 93/7/11 مروری بر روش های غير دارويي درمان اعتياد

911 
 11 57/7/11 برنامه مهارت های زندگي ويژه دانشجويان

919 
 31 4/3/11 تاثير دين و باورهای مذهبي در توسعه مشارکتهای مردمي در حوزه مبارزه با اعتياد

915 
 31 99/3/11 معتادان TCطراحي مرکز بازپروری 

913 
 35 93/3/11 بررسي روند مصرف مواد محرك در سطح شهر تهران

 Na 5/1/11 513سير تحول شخصيتي معتادان در حال بهبودی به روش دوازده قدم  914

911 
 74 1/1/11 بررسي روند برنامه های پيشگيری از اعتياد

913 
 31 93/1/11 پيشگيری از اعتياد در مدارس

917 
 43 53/1/11 تهرانبررسي اثر بخشي آموزشهای مهارت های زندگي بر تغيير نگرش سربازان وظيفه زندانهای استان 

913 
 74 31/1/11 )سيستم عصبي( و صورت مسئله اعتيادxبررسي تئوری سيستم 

 C 7/91/11 47تاثير منفي سوء مصرف مواد مخدر در روند بهبود عفونت هپاتيت  911

 71 94/91/11 زيستي تاثيرگذاری شيشه : نكات باليني –زيرساخت های عصبي  511

519 
 31 59/91/11 در تفكيك و شناسايي دو ماده مخدر کراك و هرويين TGAو  DSCبكارگيری روش های آناليز حرارتي 

515 
 71 53/91/11 ارزيابي تاثير مداخالت اجتماع محور پيشگيری از عود در مانايي معتادان در درمان به روش پرهيزمدار و ايمان مدار

513 
 47 95/99/11 اجتماعيرابطه اعتياد با خشونت های 
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اورکسين در نورون های هسته لوکوس سرولئوس بر وابستگي به مرفين در موش های  9بررسي نقش گيرنده نوع  514

 صحرايي: مطالعه رفتاری و الكتروفيزيولوژی
91/99/11 43 

511 
 13 53/99/11 نگاهي به مداخالت پايه روان درماني در طب اعتياد: امكان راه اندازی و اجرا در کشور

 33 3/95/11 رويكردهای نوين در پيشگيری از اعتياد )چالش ها و راهكارها( 513

های شهر همدان با بهره گيری از  بررسي فاکتورهای پيش بيني کننده سوء مصرف ترامادول در بين دانشجويان دانشگاه 517

 31تئوری رفتار برنامه ريزی شده در سال 
91/95/11 39 

513 
 Bdnf 53/9/19 14های وابسته به مورفين: ارزيابي نقش پروتئين اثرات ورزش ارادی بر يادگيری و حافظه فضايي در موشبررسي 

طراحي و ارزيابي مدل پيشگيری از سوء مصرف مواد در نوجوانان بر اساس عوامل خطر ساز و محافظت کننده  511

 ای همساالنخانوادگي: نقش تعديل کننده و واسطه
31/9/19 43 

 na 93/5/19 31های دريافتي از آن در پايداری ترك اعتياد اعضای گروه نقش شبكه روابط اجتماعي و حمايت 591

طراحي و ارزيابي مدل پيشگيری از سوء مصرف مواد در نوجوانان براساس عوامل خطرساز و محافظت کننده  599

 خانوادگي: نقش تعديل کننده و واسطه ای همساالن
31/9/19 41 

595 
 NA 93/5/19 31نقش شبكه روابط اجتماعي و حمايت های دريافتي از آن در پايداری ترك اعتياد اعضای گروه 

593 
 971 51/5/19 بيمارستان لقمان الدوله –مسموميت متادون 

594 
 941 57/5/19 روان درماني مبتني بر پذيرش و تعهد در اعتياد )موج سوم رفتار درماني(

591 
 911 3/3/19 اعتياد از هوس تا اجبار

 915 91/3/19 تاثير درمان نگهدارنده با متادون بر کيفيت زندگي افراد تحت پوشش کلينيك های بيماری های رفتاری در شهر تهران 593

 911 97/3/19 ميزگرد روش های درمان اعتياد 597

... در معتادين به مواد افيوني مراجعه کننده به مرکز ( snpsهای تك نوکلئوتيدی)بررسي شيوع پلي مورفيسم 593

 معتادين خود معرف در اروميه
54/3/19 47 

591 
 na 7/4/19 73بررسي مقايسه سالمت رواني و کيفيت زندگي در گروه معتاد تحت درمان دو روش دارو درماني و شرکت در گروه 

551 
 31 94/4/19 فرآيند و الگوی وابستگي به مواد در جوانان

559 
 951 59/4/19 هااختالالت وابسته به آمفتامين و مواد وابسته به آمفتامين
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555 
 31 53/4/19 های آيندهگيریدارو درماني، مروری بر شواهد موجود و جهت

553 
 33 4/1/19 باليا و اعتياد

 73 99/1/19 شناخت، بهبودی و پيشگيری از سوء مصرف مواد از طريق فرآيند مشارکتي 554

 19 51/1/19 درمان های زيستي روان پريشي در سوء مصرف کنندگان مواد زنان و اعتياد 551

های دارای ای به کارکرد و جذب خانوادهمقايسه اثربخشي خانواده درماني، راهبردی کوتاه مدت با الگوی  فرانظريه 553

 عضو وابسته به مواد و پيشگيری از عود
9/3/19 43 

557 
 43 3/3/19 مروری بر مطالعات تصويربرداری مغزی از سوء مصرف مواد

553 
 43 91/3/19 نقش معنويت در بهبودی سوء مصرف کنندگان مواد

551 
 39 51/3/19 تازه های دارودرماني مواد محرك و ضرورت های بستری

 31 1/7/19 ايران قاره فالت نفت شرکت در اعتيادی مواد مصرف سوء از پيشگيری برنامه 531

539 
 11 95/7/19 تازه های درمان دارويي وابستگي به مواد افيوني

535 
 951 91/7/19 مطالعه ساختار گروه درماني اعتياد با رويكرد نظريه نمايشي کافمن

533 
 71 53/7/19 ( ايزماMTبررسي اثربخشي ترکيب گياهي در کاهش دوز و قطع متادون بيماران تحت درمان سم زدايي با متادون )

534 
 74 3/3/19 زيرساخت های اختالالت جنسي در سوء مصرف مواد

 13 91/3/19 نقايص شناختي سوء مصرف مت آمفتامين 531

 917 97/3/19 گسترش و مهار دخانيات )تجاربي مفيدبرای حوزه اعتياد به مواد مخدر( 533

537 
 35 54/3/19 سرپايي ترك اعتياد در طي يك سالبررسي شيوع مصرف ترامادول در مراجعين به درمانگاه 

533 
 15 9/1/19 ورزش و اعتياد

531 
 17 3/1/19 طب سوزني

 13 55/1/19 نقش ژن ها در اعتياد 541

 31 51/1/19 نقش سروتونين در سيستم اعصاب مرکزی و اعتياد 549
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545 
 47 3/91/19 کلينيكي به سندرم محروميت از اوپيات ها-نگاهي تحقيقاتي

543 
 311 93/91/19 ميزگرد تخصصي نقش مدارس در پيشگيری از اعتياد

544 
 933 51/91/19 ميزگرد فرآيندهای جاری مقابله با قاچاق و توليد متآمفتامين از منظر قضايي و اجرايي

 511 57/91/19 ميزگرد نقش دانشگاه ها در پيشگيری اوليه از اعتياد 541

 33 4/99/19 شهری و روستايي در پيشگيری اوليه از اعتيادميزگرد نقش محله های  543

547 
 99/99/19 ميزگرد دين در توسعه حضور مردم در امر مبارزه با مواد مخدر

با وجود 

 991شرکت 

نفر بعلت 

عدم حضور 

سخنرانان 

 برگزار نشد.

543 
 957 93/99/19 ميزگرد مرز و مبارزه با مواد مخدر

541 
 973 51/99/19 مردم نهاد در امر مبارزه با مواد مخدر ميزگرد نقش سازمانهای

511 
 915 5/95/19 ميزگرد نقش محيط های کاری در پيشگيری اوليه از اعتياد

519 
 949 1/95/19 بررسي عوامل مرتبط با مصرف شيشه و تعيين نقش هر يك از آنها در بين نوجوانان و جوانان شهر تهران

 951 93/95/19 ديداری، شنيداری و الكترونيك در پيشگيری اوليه از اعتيادميزگرد نقش رسانه های  515

 914 53/9/15 عوارض جنسي سوء مصرف آمفتامين در مردان 513

514 
 71 4/5/15 ارايه روش آناليز مواد مخدر از روی اثر انگشت

511 
 913 99/5/15 پژوهش های اعتياد در دانشگاه کاليفرنيا)گزارش دوره فلوشيپ(

513 
 993 93/5/15 بررسي فرسودگي شغلي در پزشكان و روان شناسان اعتياد و مقايسه با پزشكان و روان شناسان ساير کلينيك ها استان
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 15 51/5/15 بررسي ناخالصي های شيشه 517

513 
 949 9/3/15 ميزگرد نقش معتادين متجاهر در شيوع جرايم اجتماعي

511 
 37 3/3/15 المللي در امر مبارزه با مواد مخدرميزگرد نقش اقدامات بين 

 39 51/3/15 پيامدها و عوارض نوروسايكولوژيك متآمفتامين 531

539 
 39 95/4/15 ميزگرد سياست ها و اقدامات تبديل مواد پرخطر به مواد کم خطر با نقدی بر برنامه چهارم توسعه

535 
 19 53/1/15 گروه معتادانبررسي تعيين و مقايسه تغييرات ضخامت قشر مخ در 

533 
 13 31/1/15 بررسي چگونگي بازنمايي مسئله اعتياد و معتادان در فيلم های سينمايي ايران

 13 93/3/15 در ايران Assistاعتباريابي  534

531 
 33 51/3/15 اثربخشي ميزان کارآيي مراکز درماني اقامتي گروه های همتا در پيشگيری از عود معتادان در شهر اهواز

533 
 47 57/3/15 بررسي تاثير درمان نگهدارنده متادون بر عملكرد شناختي معتادان به مواد افيوني

537 
 13 3/7/15 بررسي کيفي زنان معتاد شهر کرمان با تاکيد بر آسيب های وارده بر خانواده در کرمان

533 
 43 91/7/15 اعتيادتهيه سيستم های دارورساني آهسته رهش نالتروکسون جهت ترك 

 33 97/7/15 بررسي ميزان اثربخشي طرح مروج سالمت در رفتار دانش آموزان مقطع متوسطه کرمان 531

بررسي ميزان اثربخشي برنامه آموزش مهارت های زندگي بر پيشگيری اوليه از اعتياد در دانش آموزان مقطع  571

 11 - 19راهنمايي استان قم در سال تحصيلي 
9/3/15 71 

بررسي ميزان اثربخشي برنامه آموزش مروج سالمت بر پيشگيری اوليه از اعتياد در دانش آموزان مقطع متوسطه  579

 11 – 19استان قم در سال تحصيلي 
3/3/15 41 

575 
 35 91/3/15 سياست کيفری چهارده کشور جهان در باره عفو و تخفيف مجازات جرايم مواد مخدر

573 
 71 51/3/15 چگونگي معتاد شدن افراد وابسته کرمانتحليل روايتي 

574 
 33 3/1/15 مطالعه اثربخشي باليني مدل ماتريكس در درمان سوء مصرف کنندگان مواد

 31 93/1/15 پيمايش ملي سالمت روان و مصرف مواد 571
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اوليه)خلقي و غير خلقي( در بين بررسي سير و پيامد سايكوز ناشي از مصرف شيشه در مقايسه با اختالالت سايكوتيك  573

 مراجعه کنندگان به بيمارستان های روزبه و ايران در يك پيگيری يك ساله
51/1/15 995 

عوامل پيش بيني کننده مصرف مواد روانگردان در بين نوجوانان و جوانان شهر کرمانشاه با بهره گيری از تئوری رفتار  577

 برنامه ريزی شده
57/1/15 11 

 33 4/91/15 نوروبيولوژی پيشگيری از اعتياد 573

 74 93/91/15 مطالعات تصويربرداری مغزی در وابستگان به متآمفتامين 571

531 
 39 51/91/15 نوروبيولوژی عشق و ارتباط آن با اعتياد

539 
 13 5/99/15 مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه های علوم پزشكي تهران

کيفيت خواب و عوامل موثر بر آن در معتادين کراك قبل و بعد از مداخله دو شيوه درمان بررسي مقايسه ای  535

 پرهيزمدار-نگهدارنده با متادون و درمان ايمان مدار
1/99/15 75 

533 
 C– (5 )BE 93/99/15 17ها در حضور و عدم حضور مرفين در رده سلولي Mirnaبررسي پروفايل بيان 

 991 31/99/15 محافظت کننده در برابر اقدام به خودکشي در افراد مبتال به سوء مصرف و وابستگي به موادشناسايي عوامل  534

531 
 919 7/95/15 اعتياد، خشونت و سرقت؛ مثلث ناامني در جامعه

533 
 941 94/95/15 تغيير و حفظ آن؛ نگاهي به تكنيك های موثر و موفق در رفتارهای پرخطر و مسئله اعتياد

537 
 11 9/3/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان خراسان رضوی

533 
 511 57/3/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان کرمان

531 
 954 1/1/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان اصفهان

 911 1/1/15 در استان گيالنميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا  511

 991 91/1/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان چهار محال و بختياری 519

515 
 33 91/1/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان کهگيلويه و بوير احمد

513 
 31 51/1/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان سمنان
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514 
 11 51/1/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان خراسان جنوبي

511 
 911 51/1/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان مازندران

513 
 31 57/1/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان خوزستان

 71 31/1/15 اقدامات کاهش تقاضا در استان فارسميزگرد نقد و بررسي  517

513 
 11 31/1/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان يزد

511 
 951 3/91/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان کردستان

311 
 11 91/91/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان مرکزی

319 
 41 97/91/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان کرمانشاه

 33 31/91/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان قم 315

 33 9/99/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان خراسان شمالي 313

314 
 953 1/99/15 تقاضا در استان گلستانميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش 

311 
 511 91/99/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان خراسان رضوی

313 
 313 94/99/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان آذربايجان غربي

317 
 975 1/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان اردبيل

 534 7/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان سيستان و بلوچستان 313

 311 91/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان لرستان 311

391 
 31 59/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان ايالم

399 
 511 91/99/15 بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان خراسان رضویميزگرد نقد و 
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395 
 35 1/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان مازندران

393 
 71 1/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان کرمانشاه

394 
 991 93/95/15 عرضه در استان گيالن ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با

 931 93/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان کرمان 391

393 
 45 94/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان يزد

397 
 13 97/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان کردستان

393 
 911 93/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان سمنان

391 
 31 93/95/15 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان خوزستان

 - 15 سومين همايش کشوری پژوهش در توسعه سالمتدر خراسان جنوبي 351

 - 5/15 بقيه الهدانشگاه در  کنگره بين المللي هپاتيت 359

355 
 - 15 خراسان شماليدر  کنگره اعتياد، چهره ها و چالش ها

353 
 - 15 دانشگاه علوم پزشكي تهراندر  کنگره بين المللي دانش اعتياد

354 
 - 15 دانشگاه صنعتي شريفدر  همايش ملي دانشگاه صنعتي شريف

351 
 14 53/9/13 استان آذربايجان غربيميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در 

 34 57/9/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان قزوين 353

 933 3/5/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان اصفهان 357

353 
 911 93/5/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان کهگيلويه و بوير احمد

351 
 74 51/3/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان آذربايجان شرقي
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331 
 511 9/4/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان فارس

339 
 911 94/7/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان قزوين

335 
 ------ 53/7/13 بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان همدانميزگرد نقد و 

 911 91/1/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان قم 333

334 
 33 51/1/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان مرکزی

331 
 - 13 بهشتي دانشگاه شهيددر  کنگره سراسری روانشناسي کودك و نوجوان

333 
 - 13 انجمن روانشناسي اجتماعيدر  دومين کنگره ملي روانشناسي اجتماعي ايران

337 
 311 95/1/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان کهگيلويه و بوير احمد

 431 91/1/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان مازندران 333

 415 93/1/13 مبارزه در استان کرمانهمايش اجتماعي شدن امر  331

341 
 533 54/1/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان يزد

349 
 511 91/91/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان فارس

345 
 191 93/91/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان قم

343 
 511 93/91/13 زنجانهمايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان 

 311 51/91/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان خراسان جنوبي 344

 - 53/99/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان آذربايجان غربي 341

343 
 411 31/99/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان سيستان و بلوچستان

347 
 - 3/99/13 امر مبارزه در استان چهار محال و بختياریهمايش اجتماعي شدن 
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343 
 471 3/95/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان آذربايجان شرقي

341 
 491 95/95/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان اصفهان

311 
 311 93/95/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان گلستان

 411 97/95/13 اجتماعي شدن امر مبارزه در استان کرمانشاه همايش 319

315 
 - 1/95/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان البرز

313 
 311 95/95/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان خراسان رضوی

314 
 511 4/95/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان سمنان

311 
 111 97/95/13 اجتماعي شدن امر مبارزه در استان اردبيلهمايش 

 945 97/95/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان کردستان 313

317 
 411 3/95/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در استان همدان

313 
 53/99/13 همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در دانشگاه شهيد بهشتي

 

171 

 

 

311 
 3/95/13 تهران همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در دانشگاه آزاد اسالمي

331 
 1/95/13 تهران همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در دانشگاه علوم اقتصادی

339 
 93/95/13 تهران همايش اجتماعي شدن امر مبارزه در دانشگاه خواجه نصير طوسي

 34 57/9/13 تقاضا در استان قزوينميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش  335

 74 51/3/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان آذربايجان شرقي 333

334 
 - 53/7/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات کاهش تقاضا در استان همدان
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331 
 14 53/9/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان آذربايجان غربي

333 
 933 3/5/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان اصفهان

337 
 911 93/5/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان کهگيلويه و بوير احمد

 511 9/4/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان فارس 333

 911 94/7/13 بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان قزوين ميزگرد نقد و 331

371 
 911 91/1/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان قم

379 
 33 51/1/13 ميزگرد نقد و بررسي اقدامات مقابله با عرضه در استان مرکزی

375 
 - 13 در وزارت علوم همايش بهداشت روان دانشگاه صنعتي اصفهان

 - 13 شهيد بهشتيدر دانشگاه  ششمين کنگره ملي آسيب شناسي خانواده 373

 - 13 دانشگاه علوم پزشكي ايراندر  هشتمين کنگره بين المللي دانش اعتياد 374

371 
 - 13 دانشگاه آزاد گناباددر  کنگره ملي امور اجتماعي در برنامه ششم توسعه

373 
 - 13 انجمن مددکاری اجتماعي ايراندر  اجتماعي ايرانهمايش مددکاری 

377 
 931 13 انجمن جامعه شناسي ايراندر  سومين همايش ملي پژوهش اجتماعي و فرهنگي در جامعه ايران

373 
 - 13 دانشگاه علوم انتظاميدر  همايش ملي پيشگيری انتظامي از جرم

 - 13 جشنواره استان آذربايجان غربي 371

331 
 - 13 وزارت تعاوندر  همايش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

339 
 31 13 آموزش و پرورش شهر تهران 51و  95همايش با مديران مناطق 

335 
 451 13 آموزش و پرورش شهر تهران 1همايش با مديران منطقه 

333 
 531 13 آموزش و پرورش شهر تهران 7همايش با مديران منطقه 



61 

 

334 
 31 13 دانشگاه فارابيدر  ويژه روحانيون و مبلغينهمايش 

331 
 11 13 سازمان زندان هادر  همايش ويژه مبلغين زندان ها

 13 13 سازمان بازرسي کل کشوردر  همايش ويژه مديران دستگاه های اجرايي کشور 333

 11 13 اداره کل اطالعات استان مازندراندر  همايش مديران کل واجا 337

333 
 951 13 شهر تهران 3همايش والدين دانش آموزان منطقه 

331 
 931 13 همايش کارشناسان آموزش دانشگاه شهيدبهشتي

311 
 31 13 همايش کارشناسان فرهنگي و آموزشي استان خراسان رضوی

319 
 31 13 دانشگاه تهراندر  همايش کارشناسان سازمان تبليغات اسالمي

 31 13 چهارم دبيرستان منطقه سه شهر تهرانهمايش دانش آموزان سال  315

313 
 511 13 دانشگاه صنعتي اصفهاندر  همايش مسئولين مراکز مشاوره دانشگاه های کشور

314 
 41 13 همايش صنايع بزرگ اصفهان

311 
 41 13 همايش مديران آموزش و پرورش اصفهان

313 
 411 13 ستاددبيرخانه در  همايش دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي

 54 13 نشست تخصصي با اساتيد دانشگاه علوم انتظامي در دبيرخانه ستاد 317

 31 13 نشست با اساتيد و روسای دانشكده های دانشگاه الزهرا 313

311 
 511 13 نشست تخصصي با اساتيد و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان

411 
 51 13 يكدانشگاه جامع علمي کاربردی نشست تخصصي با مسئولين فرهنگي دانشگاه های منطقه

419 
 71 13 نشست تخصصي با مسئولين مراکز مشاوره دانشگاه های تهران

 411 13 نشست تخصصي با اساتيد و دانشجويان دانشگاه پيام نور 415

 - 13 تهران 55و  1نشست تخصصي با مديران آموزش و پرورش مناطق  413
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414 
 511 13 پرسنل ارتشهمايش آموزشي با خانواده 

411 
 91 13 نشست تخصصي با معاونين و مسئولين دانشگاه شريعتي

 11 13 نشست تخصصي با مديران وزارت ارتباطات 413

 311 13 نشست تخصصي با بسيجيان فعال 417

413 
 91 13 ناجا ميزگرد مبارزه حرفه ای با مواد مخدر

411 
 91 13 در دبيرخانه ستاد مواد ميزگرد فساد اداری و نقش آن در سوء مصرف

491 
 31 13 دبيرخانه ستاددر  ميزگرد گزارش سفر هيات اعزامي به مالزی

 31 5/5/14 آموزش و پرورش تهران 7همايش دبيرستان دخترانه منطقه  499

 311 7/5/14 همايش کارکنان وزارت نيرو 495

493 
 41 94/5/14 همايش معاونين پيشگيری بهزيستي کشور

494 
 711 93/5/14 همايش مددکاری اجتماعي

491 
 311 91/5/14 همايش رابطين پيشگيری از اعتياد آموزش و پرورش شهر قم

493 
 - 51/5/14 تهران 5همايش دانش آموزيآموزش و پرورش منطقه 

 111 59/5/14 همايش اعتياد و جواناندانشگاه آزاد اسالمي 497

 5/14 انساني در غرب آسيادانشگاه بيرجندکنفرانس بين المللي امنيت  493
 

491 
 93/5/14 پنجمين کنگره انجمن روانشناسي ايران

 

451 
 54/5/14 انجمن روانپزشكي کودك و نوجوان ايراندر  هفتمين کنگره بين المللي روانپزشكي کودك و نوجوان

 

459 
 5/3/14 )خوزستان) همايشاجتماعيكردنامرمبارزهباموادمخدر

 

 3/5/14 ششمينكنگرهبينالملليهپاتيتتهران 455
 

 7/3/14 همايشدانشگاهآزادگرمسار 453
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454 
 11 94/1/14 بازتوانيمغزيدردرماناعتياد

451 
 915 99/3/14 )نيازهاوراهكارها)نگاهيبهمسيرآيندهدرماناعتياددرايران

 51/3/14 )دانشگاهعلومپزشكيايران) کنگرهبينالملليدانشاعتياد 453
 

 4/7/14 )دانشگاهعلومپزشكيزاهدان) پنجمينكنگرهسراسريرفتارهايپرخطر 457
 

453 
 31 91/7/14 )اصالحسياستهايكلينظاموبرنامهششمتوسعه)تئوريمنطقهادغامديدگاهها

451 
 31 93/3/14 مصرفموادوخالالتعملكردجنسي

431 
 3/14 )دانشگاهشهيدبهشتي) کنگرهكودکونوجوان

 

 1/14 )يزد) همايشهفتهپژوهش 439
 

 954 51/1/14 نحوهپژوهشاعتيادوضرورياتآن 435

433 
 73 53/91/14 فرزندپروريوپيشگيريازاعتياد

434 
 1/99/14 )دانشگاهتبريز) کنفرانسنظريهگروههايايران

 

431 
 1/99/14 )موسسهسمتروشناشراق) همايشاقتصادمقاومتي

 

433 
 74 53/99/14 خانوادهونقشآندرپيشگيريازاعتياد

 1/95/14 )سيستانوبلوچستان) همايشچابهار 437
 

433 
 1/95/14 )مرکزی) همايشاراك

 

431 
 3/5/11 )انجمنمددکارياجتماعيايران) مددکارياجتماعيومطالبهگرياجتماعي

 

441 
 59/5/11 )دانشگاهعالمهطباطبايي) همايشبينالمللياسترسوبيماريهايرواني

 

449 
 55/5/11 )دانشگاهشهيدبهشتي) هفتمينكنگرهمليآسيبشناسيخانواده

 

 17 91/5/11 مروريبريافتههايمطالعاتتصويربرداريمرحلهپرهيزطوالنيمدتدرمصرفكنندگانمتآمفتامين 445

 43 95/3/11 خانوادهواعتياد 443
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444 
 13 53/4/11 مادهمخدرکروکوديلواعتيادبهآن

441 
 91/3/11 )خراسانرضوی) همايشمداخالتروانشناختيدرمحيطنظامي

 

 54/3/11 )دانشگاهعلومپزشكيايران) کنگرهبينالملليدانشاعتياد 443
 

 95/7/11 )دانشگاهعلومپزشكيشيراز) کنگرهبينالملليپيشگيری،درمانوکاهشآسيب 447
 

443 
 51/3/11 )دانشگاهخوارزمي) دومينكنگرهسراسريروانشناسي

 

441 
 55/3/11 )خراسانرضوی) همايشآموزشتوجيهيفرمانداراناستان

 

411 
 1/91/11 )جهاددانشگاهيدانشگاهخوارزمي) هفتمينسمپوزيومنوروپسيكولوژيايران

 

 4/95/11 )دانشگاهآزادخمينيشهر) پنجمينهمايشمليروانشناسي 419
 

 7/95/11 )کردستان) همايشگفتمانسازيواجتماعيكردنمبارزهباموادمخدر 415
 

413 
 91/95/11 )دانشگاهآزادشاهينشهر) همايشمليپيشگيريازاعتياد

 

414 
 طي سال )مرکزتحقيقاتدانشگاهبهزيستي) سمپوزيومهايبازآموزياعتياد

 

411 
 3111 53/9/13 )انجمنمددکاراناجتماعيايران) سيودومينهمايشمليمددکارياجتماعيومداراياجتماعي

413 
 )دانشگاهعلومپزشكييزد) اولينكنگرهبينالمللياعتيادورفتارهايپرخطر

الي 93

91/5/13  

417 
 13مرداد  )خراسانرضوی) همايشاعتيادزنان

 

413 
 13آذر 1الي7 )دانشگاهعلومپزشكيشهيدبهشتي) روانپزشكيكودکونوجوان

 

411 
 )انجمنروانشناسيايران) ششمينكنگرهانجمنروانشناسيايران

آبان 51الي53

13  

431 
 13آذر  )انجمنعصبروانشناسيايران) هشتمينسمپوزيومنوروپسيكولوژيشناختيايران

 

439 
 13مرداد  )دفترتحقيقاتوآموزش) همايشاقتصادموادمخدردرايران

 

435 
 13مرداد  )دفترتحقيقاتوآموزش) همايشسببشناسيحساسبهجنسوارهدرزنانوابستهبهمواداعتيادآوردرشهرتهران

 

433 
 13مرداد  )دفترتحقيقاتوآموزش)  همايشبرآوردشيوعمصرفموادمخدر،محرکوداروهايروانگرداندربينكارکنانمراکزصنعتي
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434 
 13شهريور  )دفترتحقيقاتوآموزش) همايشپيمايشمليخانواردرموردشيوعمصرفموادمخدروروانگردانهادرجمعيتعموميكشور

 

431 
 13خرداد  )کرمان) فاصلهنسلي؛تهديديافرصتيبرايپيشگيريازاعتياد

 

 13تير  )کرمان) چهكنيمفاصلهنسليفرصتشودنهتهديديدربروزاعتياد 433
 

 13مرداد  )کرمان) والدگريكيفيوپيشگيريازاعتياد 437
 

433 
 13آبان  )کرمان) نقشوجايگاهآموزشمهارتهايزندگيدرپيشگيريازاعتياد

 

431 
 13تير  )کرمان) اعتيادزنانوخانواده

 

471 
 13مرداد  )کرمان) ترياکدولتيازشايعهتاواقعيت

 

 13آبان  )کرمان) مدرسه،پيشگيريوسالمت 479
 

 13آذر  )خراسانرضوی) هاينظامي بررسيآسيبهاياجتماعياعتيادوراهكارهايمداخالتروانشناختيدرمحيط 475
 

473 
 13اسفند  )دانشگاهعلومپزشكياصفهان)کنگرهآموزشبهداشتوارتقاءسالمت

 

474 
 13اسفند  کنگرهمليروانشناسيوآسيبهايروانياجتماعيچابهار

 

471 
 17شهريور  دوازدهمينكنگرهبينالملليدانشاعتياد

 

473 
 17ارديبهشت )دانشگاهشهيدبهشتي)هشتمينكنگرهدوساالنهآسيبشناسيخانواده

 

 نفر 9111 17فروردين همايشمددکارياجتماعيواخالقاجتماعي 477

473 
 17آبان  )کرمان. . ) نشستتخصصينقشوجايگاهآموزشوپرورشدرتربيتكودکانو

 

471 
 17مهرماه  )خراسانرضوی)همايشآموزشيپيشگيريازآسيبهاياجتماعيواعتيادخانوادهكارکناننيروهايمسلح

 

431 
 17آذرماه  هايكار نشستعلميتخصصيبررسيروندبرنامههايپيشگيرياوليهازاعتياددرمحيط

 

439 
 17آذرماه  )خراسانشمالي)نشستعلميپيشگيريازآسيبهاياجتماعي

 

 17آذر ماه  )اردبيل)نشستعلمي،تخصصيمداخالتفرهنگيوپيشگيريازاعتياد 435
 

 17آذرماه  )اصفهان)نشستعلمي،تخصصيروشهايتقويترويكردپيشگيرياوليهازاعتياد 433
 

434 
  17آذر  )دانشگاهعلومانتظامي) نشستتخصصيپيامدهايناشيازالحاقمادهقانونيبهقانونمبارزهباموادمخدر
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431 
 17دی ماه  هايآموزشيودانشگاهها نشستعلميتخصصيبررسيروندبرنامههايپيشگيرياوليهازاعتياددرمحيط

 

433 
 17دی ماه  نشستعلميتخصصيبررسيروندبرنامههايدرمانوکاهشآسيبدرکشور

 

 17بهمن ماه  )فارس)نشستعلمي،تخصصيبرنامهپيشگيرياوليهازاعتياد 437
 

 17بهمن ماه  )خراسانرضوی)نشستعلمي،تخصصيپيشگيريازاعتياددرمحيطهايدانشگاهيومبلغينمذهبيسازمانتبليغاتاسالمي 433
 

431 
 17اسفندماه  )سمنان)نشستعلميتخصصيآسيبشناسيامرمبارزهبااعتياد

 

411 
 17اسفندماه  دومينهمايشساليانهانجمنعلميرواندرمانيايران

 

419 
 17اسفند ماه  )زنجان)نشستعلميتخصصيتبييناختالالتروانيواجتماعيمصرفانواعموادمخدردربيننوجوانانوجوانان

 

 17بهمن ماه  )فارس)همايششناختداروهايمخدروتحتكنترل 415
 

 17دی ماه  )فارس)جشنوارهپويانماييآموزش،آگاهيوپيشگيری 413
 

414 
 17اسفند ماه  )فارس)همايشتاثيرعلميوجامعهشناختيدرحوزهموادمخدر

 

411 
 17اسفندماه  )فارس)همايشعلميآشناييباداروهاوموادمخدر

 

413 
 17بهمن ماه  )فارس)همايشخانوادهوآسيبهايموادمخدر

 

417 
 17بهمن ماه  )فارس)نشستعلميوتخصصيپيشگيريازاعتيادوآسيبهاياجتماعي

 

 17دی ماه  )فارس)نشستعلميپيشگيريازاعتيادوآسيبهاياجتماعيويژهكارشناسان 413
 

411 
 )فارس)همايشمديريتموردويژهكارشناسانومدرسينپيشگيريازآسيبهاياجتماعي

  

111 
  17اسفند ماه  پنجمينكنگرهمليروانشناسياجتماعيايران

119 
  13فروردين  کنگرهبينالملليمددکارياجتماعيدرايران

115 
  13 خرداد نشست علمي تخصصي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

 نشستعلمي،تخصصيلزوممديريتپايداروهدفمنددرامرمبارزهباالكل،دخانيات،موادمخدر،روانگردانهاوپيشسازها 113

 کرمان()
  13خرداد 

114 
  13مرداد  )کرمان) نشستتخصصيكانابيسدوستيادشمن
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111 
  13شهريور  )کرمان) نشستتخصصيبررسيتبعاتاجتماعيواقتصاديچرخهمعيوبوناقصدرماناعتيادکشور

113 
  13شهريور  )همدان) نشستتخصصيويژهمديرانومسئولينحراستدستگاههاياجرايياستان

  13مرداد  )خوزستان) جلسههمانديشيعلمي 117

  13تيرماه  )خراسانرضوی) نشستمشترکشورايهماهنگي،روانشناسانومددکارانمراکزترکاعتيادبامعاونسياسياستانداری 113

111 
  13فروردين  )فارس) نشستراهكارهايعلميجهتپيشگيريازسوءمصرفمواد

191 
  13ارديبهشت  )فارس) نشستمهارتهايزندگيبارويكردپيشگيريازآسيبهاياجتماعي

199 
  13ارديبهشت  )فارس) نشستروابطفرديوآسيبهاياجتماعي

  13ارديبهشت  )فارس) نشستسيماياعتياد 195

  13ارديبهشت  )فارس) نشستشيوهزندگيسالم 193

194 
  13فروردين  )فارس) نشستپيشگيريازاعتيادوآسيبهاياجتماعي

191 
  13فروردين  )فارس) نشستآشناييباموادمخدرومضراتآن

193 
  13ارديبهشت  )فارس) نشستنحوهشناساييافرادمعتادقبالزاقدامبهازدواج

197 
  13ارديبهشت  )فارس) نشستشناساييموادروانگردانجديد

  13ارديبهشت  )فارس) نشستسوءمصرفموادوارتباطروشهايمصرفموادباعوارضآن 193

191 
  13خرداد  )فارس) نشستمرگهايناشيازمصرفمواد

151 
  13خرداد  )فارس) نشستموادمخدروجرم

159 
  13خرداد  )فارس) نشستپيشگيريازمصرفموادمخدردرميانجوانانونوجوانان

155 
  13ارديبهشت  يزد() نشستتخصصيبررسيوتبيينتجاربجهانيدرحوزهمبارزهباموادمخدر

  13شهريور نشستتخصصيباحضورقضاتدادگستری)کردستان( 153

  13شهريور نشستتخصصيباحضورکارشناساناعتياداداراتشورايهماهنگياستان)کردستان( 154

151 
  13مرداد  )دانشگاهعلومانتظامي) ميزگردعلميبيانيهگامدومانقالباسالمي
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153 
  13شهريور  )دانشگاهعلومانتظامي) نشستتخصصيحاشيهنشينيواعتياد

157 
  13مهر  )دانشگاهعلومانتظامي) فرصتها،چالشهاوراهكارها:تعاملناجابانخبگانوفرهيختگانعلميكشور

  13مهر  )اردبيل) همايشپيشگيرياوليهازاعتيادويژهپاکبانان 153

  13مهر  هشتمين نشست فصلي انجمن اپيدميولوژی دانشگاه علوم پزشكي ايران 151

 )دانشگاهعلومپزشكيايران) کنگرهبينالملليدانشاعتياد 131
مرداد و 

 13شهريور 
 نفر 5111

139 
  13مهر  ارتباط موثر و نقش آن در پيشگيری از اعتياد و آسيب های اجتماعي)کرمان(

  13آذر  فرزندپروری مثبت و سازنده در پيشگيری از اعتياد)کرمان(نشست تخصصي نقش  135

133 
 نفر 511 13آذر  همايش هم انديشي کانون های دانش آموختگان حوزه های علميه خواهران سراسر کشور)قم(

134 
  13آذر  اجتماعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي –يازدهمين جلسه شورای فرهنگي 

)دانشگاه علوم انتظامي 11آينده پژوهي مواد مخدر؛پيش بيني وضعيت مواد مخدر در کشور در سال ميزگرد علمي  131

 امين(
  13آذر 

  13آذر  همايش کانون همياران سالمت روان)البرز( 133

137 
  13آذر  جامعه سالم با رويكرد پيشگيری از آسيب های اجتماعي و اعتياد)خراسان رضوی(

133 
  13آذر  معاونين، مديران کل و دبيران شوراهای سراسر کشور سومين نشست تخصصي

131 
  13دی  هيات انديشه ورز پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا

  13دی  کارگروه فرهنگ و هنر 141

  13آذر  همايش ياری گران زندگي با محوريت پيشگيری و صيانت اجتماعي)اردبيل( 149

145 
  13دی  سالمت روان در کاهش آسيب های اعتياد در ميان دانشجويان)کردستان(همايش منطقه ای نقش همياران 

143 
  13دی  نشست تخصصي گفتمان سازی اجتماعي سازمان اوقاف و امور خيريَه

144 
  13دی  کميته علمي همايش ملي پليس و تعامل ارتباط اجتماعي

141 
  13بهمن  توجيهيويژهمديرانمدارسشهرتهران–گردهماييآموزشي
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143 
  13بهمن  نشست علمي بررسي موانع علمي کردن درمان اعتياد

147 
  13بهمن  همايش استاني پيشگيری از آسيب های اجتماعي اعتياد ويژه روحانيون)اردبيل(

های کلي مبارزه با مواد مخدر توسط مقام معظم  ابالغ سياست 9331های آموزشي ويژه کارکنان: از مهرماه  کارگاه -7/5

آموزشي در   دوره و کارگاه331 ستاداز سوی دفتر تحقيقات و آموزش در دبيرخانه  31/11/9311 خموررهبری)مدظله العالي( تا 

به منظور ارتقاء ها  اد مخدر استانستاد و نيز کارکنان دبيرخانه شوراهای هماهنگي مبارزه با موهای مختلف ويژه کارکنان دبيرخانه  زمينه

 برگزار شده است:سطح دانش تخصصي آنان 

 ها دوره ها و کارگاه آموزشي برگزار شده ويژه کارکنان ستادی و استان

 عنوان آموزش رديف

تعداد 

ساعا

 ت

 برگزار کننده

سال 

برگزار

 ی

تعداد 

کنن شرکت

ده 

دبيرخانه 

 ستاد به نفر

تعداد 

  شرکت

کننده  

ها  استان

 به نفر

 دفتر برنامه ريزی و فن آوری اطالعات 935 )دوره اول( ICDLدوره کامل  9
933

1 
31 1 

5 
 دفتر ساماندهي سازمانهای مردم نهاد 91 آشنايي با مداخالت اجتماعي برای تغيير رفتار ...

933

3 
51 1 

 دفتر برنامه ريزی و فن آوری اطالعات 31 راهبردی مبارزه با مواد مخدر برنامه ريزی 3
933

3 
31 1 

4 
 اداره کل مقابله با عرضه 54 دوره آموزشي باقر العلوم )دوره اول(

933

3 
91 41 

 دوره آموزشي باقر العلوم)دوره دوم( 1
54 

933 اداره کل مقابله با عرضه

7 
91 41 

3 
 دفتر تحقيقات و آموزش 54 از ظرفيتهای ذهنيآزمون شناسايي و استفاده 

933

3 
5 1 

7 
 دفتر تحقيقات و آموزش 3 آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوری)دوره اول(

933

3 
951 1 

3 
 مرکز آموزش وزارت کشور 93 برقراری ارتباط موثر با محيط و ديگران

933

3 
1 1 

 دوره آموزشي باقر العلوم 1
54 

933 عرضهاداره کل مقابله با 

3 
91 41 

91 
 1 933911 دفتر تحقيقات و آموزش 11 آموزش زبان انگليسي
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3 

 دفتر تحقيقات و آموزش 3 آشنايي با مباني اصالح الگوی مصرف 99
933

1 
971 971 

آشنايي با مفاهيم و قواعد کلي حاکم بر تشكيل قراردادها و  95

 تعهدات
 دفتر تحقيقات و آموزش 51

933

1 
9 1 

 دفتر تحقيقات و آموزش 3 با نظام هدفمند سازی يارانه ها آشنايي 93
933

1 
971 973 

94 
 گروه مشاوران پنتو 3 بودجه ريزی عملياتي

933

1 
1 1 

91 
 دفتر تحقيقات و آموزش 31 تايپ سريع

933

1 
31 1 

93 
 دفتر تحقيقات و آموزش 95 تهيه و تنظيم گزارشات آماری

933

1 
5 1 

 العلومدوره آموزشي باقر  97
54 

933 اداره کل مقابله با عرضه

1 
91 41 

93 
 دفتر تحقيقات و آموزش 13 دوره های آموزشي گزارش دهي

933

1 
5 1 

91 
 دفتر تحقيقات و آموزش 5 مثلث تندرستي

933

1 
973 1 

 دفتر تحقيقات و آموزش 4 قانون منع مداخله کارکنان 51
933

1 
41 1 

59 
 31 31 9311 دفتر برنامه ريزی و فن آوری اطالعات 935 )دوره دوم( ICDLدوره کامل 

 971 931 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 3 های مرتبط با آن آشنايي با ده برنامه تحول اداری و شاخص 55

 1 9 9311 مرکز آموزش استانداری تهران 1 آشنايي با مفاهيم ايجاد کتابخانه های ديجيتال 53

54 
 1 9 9311 مديريت ارتباطاتمرکز آموزش  54 خبرنگاری

51 
 1 11 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزشي مقاله نويسي

53 
 1 31 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 41 دوره کامل( 1طرح سلمان )

 973 31 9319 دفتر تحقيقات و آموزش 3 آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوری)دوره دوم( 57

 971 1 9319 دفتر تحقيقات و آموزش 3 های کلي نظام اداری سياستآشنايي با تبيين  53
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51 
 979 1 9319 دفتر تحقيقات و آموزش 3 همت مضاعف کار مضاعف

 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  95 پدافند غير عامل  31
11 11 

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  3 مديريت دانش سازماني 39

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  3 آموزه های دينيسبك زندگي بر مبنای  35

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  95 بنيان های حكومت اسالمي و واليت فقيه 33

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  93 پيشگيری و کنترل عوامل خطرساز بيماری های قلبي و عروقي 34

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  93 های اجتماعي مديريت پيشگيری از وقوع جرم و آسيب 31

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  3 آشنايي با الگوی اسالمي ايراني پيشرفت  33

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  95 آشنايي با طرح شجره طيبه صالحين  37

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  95 مردم ساالری اسالمي 33

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  3 معرفت و بصيرت حسيني 31

 11 11 9315 دفتر تحقيقات و آموزش  54 آموزش خانواده 41

 9315 دفتر تحقيقات و دفتر حقوقي ستاد 93 آشنايي با قوانين و مقررات 49
91 3 

 9315 دفتر تحقيقات با همكاری روابط عمومي  54 رسانه و اعتياد 45
7 53 

 9315 دفتر تحقيقات و دفتر مشارکت های مردمي 54 آشنايي با اصول و راهبردهای تعامل با سازمانهای مردم نهاد 43
1 57 

 9315 دفتر تحقيقات و اداره کل مقابله با عرضه 54 مقابله با عرضه 44
3 39 

 9315 اداره کل درماندفتر تحقيقات با همكاری  54 آشنايي با راهبردها و برنامه های درمان اعتياد 41
91 55 

 9315 مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت HIV 93تمرکز بر تخمين اندازه جمعيت های در معرض خطر  43
9 - 

 9315 موسسه عالي آموزش و پژوهش 54 مناقصات، معامالت، قوانين و مقررات مالي و محاسباتي 47
3 - 

 9315 موسسه عالي آموزش و پژوهش 93 دوره آموزش تكميلي کارشناسان حقوقي 43
5 - 

 9315 موسسه ارتباط گستر 3 کارگاه آموزشي کنگره بين المللي روابط عمومي 41
9 - 
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بررسي مفهوم نظارت و دامنه مسئوليت کارکنان دولت در ساز و  11

 کارهای مالي

 9315 موسسه عالي آموزش و پژوهش 93
9 - 

 9315 موسسه عالي آموزش و پژوهش 93 در طرح های عمراني HSEمديريت  19
9 - 

 9315 پژوهشكده آمار 93 نمونه گيری از جامعه کمياب و پنهان 15
5 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 95 شيوه پاسخگويي به دستگاه های دولتي 13

3 
1 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 51 اصول حاکم بر اموال دولتي 14

3 
5 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 51 عموميسياستگذاری  11

3 
3 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 3 آشنايي با ديوان عدالت اداری 13

3 
3 - 

931 موسسه ارتباط گستر 3 دوره آموزشي کنفرانس بين المللي روابط عمومي 17

3 
9 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 93 نظام آماری قضايي و جرم 13

3 
1 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 51 تدوين سندهای سياستي 11

3 
5 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 35 دوره آموزشي کارشناسان حقوقي 31

3 
1 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 43 دوره آموزش کارشناسان بازرسي 39

3 
1 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 3 پولشويي و راه های مبارزه با آن 35

3 
1 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 33 دوره آموزش کارشناس حقوقي 33

3 
9 - 

931 دفتر تحقيقات و آموزش sharepoint 951دوره آموزش  34

3 
31 - 

931 مرکز آموزش 931 کارشناسان شورای مازندران  icdlدوره آموزش  31

3 
- 3 

931 آموزش دفترتحقيقات و 31 کارکنان ستاد icdlدوره آموزش  33

3 
41 - 

931 مرکز آموزش مديريت دولتي 13 دوره آموزشي مسئولين دفاتر 37

3 
51 - 
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931 مرکز آموزش مديريت دولتي 93 دوره آموزشي تربيت مربي 33

3 
31 - 

931 موسسه راهبران توسعه 951 دوره آموزش عمومي توجيهي 31

3 
11 31 

931 موسسه راهبران توسعه 3 اقتصاد مقاومتي 71

3 
51 31 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش کارشناس دفتر تحقيقات 79

3 
9 - 

931 مجتمع فني تهران spss 31دوره آموزش  75

3 
5 - 

931 دفتر تحقيقات با همكاری دفتر حقوقي 93 دوره آموزشي کارشناسان حقوقي 73

3 
99 39 

931 اداره کل منابع انسانيدفتر تحقيقات و  3 دوره آموزشي کارشناسان عمومي 74

3 
91 35 

931 دفتر تحقيقات و دفتر مشارکتهای مردمي 54 دوره آموزشي کارشناسان مشارکتهای مردمي 71

3 
3 34 

931 دفتر تحقيقات و اداره کل پيشگيری 54 دوره آموزشي کارشناسان پيشگيری 73

3 
91 35 

931 همكاری اداره کل اموالدفتر تحقيقات با  54 دوره آموزشي کارشناسان اموال 77

3 
93 41 

931 دفتر تحقيقات با همكاری اداره کل درمان 54 دوره آموزشي کارشناسان درمان 73

3 
3 35 

931 دفتر تحقيقات و اداره کل مقابله با عرضه 54 دوره آموزشي کارشناسان مقابله با عرضه 71

3 
91 33 

931 تحقيقات و اداره کل بازرسيدفتر  54 دوره آموزش تخصصي دبيران شوراها 31

3 
- 31 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 95 اليحه نويسي 39

3 
9 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 33 دوره آموزشي کارشناسان بازرسي 35

3 
3 - 

931 موسسه عالي آموزش و پژوهش 54 دوره آموزش کارشناسان حوزه اشتغال 33

3 
5 - 

دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  54 آموزشيمديريت برنامه ريزی  34

 راهبران توسعه

931

3 
95 - 

931دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  31 مديريت و بهبود اثربخشي آموزش کارکنان 31

3 
91 - 
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 راهبران توسعه

33 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  51 تكنيك های نيازسنجي آموزشي

توسعهراهبران   

931

3 3 - 

37 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  51 کاربرد فنون آماری در مديريت آموزش 

 راهبران توسعه

931

3 1 - 

33 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  iso  54 91191مديريت آموزش با تاکيد بر 

 راهبران توسعه

931

3 3 - 

931 دفتر مرکزی حراست 93 دوره آموزش رابطين حراست شوراها 31

3 
3 51 

931 دفتر تحقيقات و منابع انساني 3 دوره آموزش تخصصي کارشناسان امور عمومي 11

4 
94 31 

931 دفتر تحقيقات و پيشگيری 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان پيشگيری 19

4 
3 31 

931 مردم نهاد دفتر تحقيقات و 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان سازمانهای مردم نهاد 15

4 
7 31 

931 دفتر تحقيقات و درمان 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان درمان 13

4 
1 31 

931 دفتر تحقيقات و حقوقي 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان حقوقي 14

4 
7 31 

931 دفتر تحقيقات و حراست 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان حراست 11

4 
1 51 

931 دفتر تحقيقات و اموال 54 کارشناسان اموال و داراييهادوره آموزش تخصصي  13

4 
3 31 

931 دفتر تحقيقات و مقابله 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان مقابله با عرضه 17

4 
3 31 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان پژوهش 13

4 
3 31 

931 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات  3 بهره وری و تكنيك های اندازه گيری آن 11

4 
941 951 

931 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 54 آيين نگارش و مكاتبات اداری 911

4 

941 951 

 951 931941 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 95 اصول و مباني ارتباطات 919
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4 

931 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 95 (9اقتصاد مقاومتي) 915

4 

941 951 

931 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 3 نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي 913

4 

941 951 

931 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 3 آشنايي با قوانين و مقررات ارتقاء سالمت اداری 914

4 

941 951 

931 موسسه راهبران و دفتر تحقيقات 4 آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي 911

4 

941 951 

931 دفتر تحقيقات و بازرسي 93 دوره آموزش تخصصي دبيران شوراها 913

4 
31 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 3 آشنايي با حسابداری تعهدی در بخش دولتي 917

4 
3 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 95 بودجه ريزی عملياتي 913

4 
4 1 

931 وبرنامه ريزیموسسه آموزش  3 نظارت بر بودجه 911

4 
4 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 95 محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات 991

4 
9 1 

آشنايي با آيين نامه و مقررات تشخيص صالحيت پيمانكاران و  999

 سامانه ساجات

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 3

4 
9 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 93 آمايش سرزمين 995

4 
5 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 3 پولشويي 993

4 
9 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 95 برنامه ريزی راهبردی در بخش دولتي 994

4 
5 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 54 حسابداری مالياتي 991

4 
9 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 93 قانون ماليات بر ارزش افزوده 993

4 
9 1 

997 
ICDL 31 931 مجتمع فني کرمان

4 
1 3 

931 مجتمع فني کرمان 35 زبان انگليسي 993

4 
1 3 
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931 مرکز آموزش مديريت دولتي 554 دوره آموزش قبل از انتصاب مديران پايه 991

4 
9 1 

951 Sharepoint 931 دبيرخانه ستاد 31 دوره آموزشي

4 
1 1 

959 Excell 931 مجتمع فني مشهد 95 دوره آموزشي

4 
1 9 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 3 مسئوليت اداری کارکنان دولت 955

4 
5 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 95 تهيه صورت های مالي و يادداشت های همراه 953

4 
1 9 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 95 حقوق تامين اجتماعي)بيمه اجباری( 954

4 
3 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 95 تامين اجتماعي)قوانين و مقررات بازنشستگي( حقوق 951

4 
9 1 

بررسي علل ابطال آرای هيات های مرکزی گزينش در ديوان  953

 عدالت اداری

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 93

4 
3 1 

931 مرکز آموزش مديريت دولتي 54 جستجوی منابع الكترونيكي 957

4 
3 1 

931 مرکز آموزش مديريت دولتي 95 مهارت های زندگي 953

4 
9 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 35 حسابداری تعهدی 951

4 
91 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 93 مسئوليت کيفری کارکنان دولت 931

4 
9 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 95 مسئوليت مدني کارکنان دولت 939

4 
9 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 95 فصل اختالفات حقوقي در دستگاه های اجرايي با يكديگر حل و 935

4 
9 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 3 قانون محاسبات عمومي و تجديدنظر خواهي . . .   933

4 
5 1 

931 ريزیموسسه آموزش وبرنامه  54 آشنايي با محاسبات عمومي و تجزيه و تحليل صورت های مالي 934

4 
9 1 

931 IS   931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 93 کنفرانس ملي سيستم اطالعات

4 
9 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 3 آيين نامه جديد تضمين برای معامالت دولتي 933

4 
5 1 
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931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 95 سمينار مديريت يكپارچه و توسعه پايدار 937

4 
3 1 

931 موسسه آموزش وبرنامه ريزی 54 بهبود منابع انساني 933

4 
9 1 

931 مرکز آموزش مديريت دولتي 95 نظام پيشنهادات 931

4 
3 1 

931 موسسه خصوصي 93 کنفرانس بين المللي مديريت دانش 941

4 
5 1 

931 استان يزد 35 آموزش تخصصي ماتريكس 949

4 
1 5 

آموزش با همكاری موسسه دفتر تحقيقات و  3 حقوق شهروندی 945

 راهبران توسعه

9311 
911 951 

943 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  93 برقراری ارتباط موثر

 راهبران توسعه

9311 

911 951 

944 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  3 جعل اسناد و راه های مقابله با آن

 راهبران توسعه

9311 911 951 

941 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  95 سازی نوشته های اداریخالصه 

 راهبران توسعه

9311 911 951 

943 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  3 مفاهيم و کليات دولت الكترونيك

 راهبران توسعه

9311 911 951 

947 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  3 آسيب شناسي خانواده

 راهبران توسعه

9311 911 951 

943 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  95 آشنايي با قانون تخلفات اداری

 راهبران توسعه

9311 911 951 

941 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  3 آشنايي با قوانين و مقررات ارتقاء سالمت اداری

 راهبران توسعه

9311 911 951 

911 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  3 امنيت اطالعات در سازمان هاشبكه و 

 راهبران توسعه

9311 911 951 
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919 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  4 ايمني و بهداشت محيط کار

 راهبران توسعه

9311 911 951 

915 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  3 راهنمای سفيران سالمت

 راهبران توسعه

9311 911 951 

913 
دفتر تحقيقات و آموزش با همكاری موسسه  3 تربيت اسالمي با تكيه بر قرآن و احاديث

 راهبران توسعه

9311 911 951 

 951 911 9311 موسسه راهبران توسعه 55 بازآموزی مهارت حرفه ای و اداری کار با رايانه 914

 39 1 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 93 شوراهادوره آموزش تخصصي دبيران  911

 35 91 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان پيشگيری 913

 35 3 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان حقوقي 917

 35 3 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان اموال 913

 35 3 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان درمان 911

 55 3 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي پژوهش 931

 35 3 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان مقابله  939

 33 5 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 مالي دوره آموزش تخصصي کارشناسان امور عمومي و 935

 35 3 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان روابط عمومي  933

 35 3 9311 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان سازمان های مردم نهاد 934

 39 5 9311 تحقيقات و آموزش دفتر 35 دوره آموزش تخصصي کارشناسان امور مالي  931

 1 1 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی 51 مديريت منابع انساني 933

 1 5 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی 93 برنامه ريزی آموزشي و بهسازی منابع انساني 937

 1 7 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی 3 حقوق اداری نوين 933

 1 5 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - حقوقي در دستگاه های اجراييحل و فصل اختالفات  931
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 1 9 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - تمرکززدايي؛ چالشها، بايدها و نبايدها 971

 1 3 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - مديريت عملكرد 979

 1 9 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - آمايش سرزمين 975

 1 9 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - کاربرد فناوری اطالعات و مباني امنيت نظارت 973

 1 9 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - آموزش جامع مناقصات موفق و قانوني 974

 1 9 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - تضمين معامالت دولتي 971

 1 9 9311 آموزش و برنامه ريزیموسسه  - رسيدگي به اموال دولتي 973

 1 1 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - تكنيك های حل مساله 977

 1 3 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - رفتار سازماني 973

 1 1 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - مديريت دانش 971

 1 3 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - حاکميت فناوری اطالعات 931

 1 5 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - خدمات پشتيباني از فناوری اطالعات  939

 1 1 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - مديران موفق و اخالق حرفه ای 935

933 ICDL 931 5 1 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی 

934 SPSS 31 1 9 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی 

 1 5 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - مستندسازی تجربيات مديران و کارکنان در قالب مديريت دانش 931

 1 9 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - کنفرانس بين المللي روابط عمومي 933

 1 9 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - ماليات های مستقيم 937

 1 3 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - حسابداری بخش عموميآشنايي با استانداردهای  933

 1 9 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - عكاسي مقدماتي تا پيشرفته  931

 9 1 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - مقاله نويسي 911
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 9 1 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی -  3قوانين و مقررات دولتي  919

 9 1 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - بين المللحقوق  915

 9 1 9311 موسسه آموزش و برنامه ريزی - آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوری 913

914 ICDL 51 1 9 9311 مجتمع فني تهران 

 39 5 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 (9دومين دوره آموزش تخصصي کارشناسان امور مالي) 911

 1 51 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 93 آموزشي ويژه تنخواه داران دبيرخانه ستاد دوره 913

 35 5 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 (5سومين دوره آموزش تخصصي کارشناسان امور مالي) 917

 35 4 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان پيشگيری  913

 15 3 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 (3کارشناسان مالي)دوره آموزش تخصصي  911

 35 1 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي دبيران شوراها 511

 35 3 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان روابط عمومي 519

 35 4 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان حقوقي و امور مجلس 515

 35 4 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان درمان 513

 35 4 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان مقابله با عرضه 514

 35 4 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان دفتر حراست 511

 35 7 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان سازمان های مردم نهاد 513

 37 3 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان اموال و دارايي ها 517

 35 3 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان امور عمومي 513

 53 4 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان پژوهش 511

 1 51 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 5 (9دوره آموزش تخصصي ويژه معاونين و مديران کل) 591

 1 53 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (5دوره آموزش تخصصي ويژه معاونين و مديران کل) 599
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 1 54 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (3تخصصي ويژه معاونين و مديران کل)دوره آموزش  595

 1 53 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (9دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 593

 1 54 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (5دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 594

 1 51 9313 تحقيقات و آموزشدفتر  4 (3دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 591

 1 57 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (4دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 593

 1 51 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (1دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 597

 1 54 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (3دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 593

 1 53 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (7روسای ادارات) دوره آموزش ويژه 591

 1 54 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (3دوره آموزش ويژه روسای ادارات) 551

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 3 (9دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 559

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (5دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 555

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 3 (3دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 553

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 3 (4دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 554

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 3 (1دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 551

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 3 (3ويژه کارکنان) دوره آموزش عمومي 553

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 95 (7دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 557

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 3 (3دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 553

 951 511 9313 آموزش دفتر تحقيقات و 3 (1دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 551

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 4 (91دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 531

 951 511 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 95 (99دوره آموزش عمومي ويژه کارکنان) 539

535 ICDL   1 9 9313 مجتمع فني تهران 935 دوره آموزش 
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53

3 

ICDL 9 1 9313 فني همدانمجتمع  935 دوره آموزش 

53

4 

ICDL 1 9 9313 مجتمع فني تهران 935 دوره آموزش 

53

1 

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 دوره آموزش مديران معاونت اداری و مالي

53

3 

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 دوره آموزش مديران معاونت اداری و مالي

53

7 

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 اداری و ماليدوره آموزش مديران معاونت 

53

3 

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 دوره آموزش مديران معاونت اداری و مالي

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 دوره آموزش حقوقي 531

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 دوره آموزش حقوقي 541

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 امور اداری دوره آموزشي 549

 1 9 9313 مرکز آموزشي 3 دوره آموزش روابط عمومي 545

54

3 

ICDL 9 1 9313 مجتمع فني سنندج 935 دوره آموزش 

54

4 

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 دوره آموزش روابط عمومي

 1 9 9313 مديريت دولتيمرکز آموزش  3 دوره آموزش روابط عمومي 541

54

3 

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 دوره آموزش روابط عمومي

 1 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 دوره آموزش روابط عمومي54



06 

 

7 

54

3 

 1 9 9313 مرکز آموزش 3 دوره آموزش روابط بين الملل

توجيهي ويژه مدرسان طرح توانمندسازی  –نشست تخصصي  541

 ادارات کل آموزش و پرورش، روحانيون و دبيران شوراها 

 971 91 9313 دفتر تحقيقات و آموزش 93

511 ICDL 933 3 4 9313 مجتمع فني 

 - 4 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 95 حقوق پيمان 519

 - 5 9313 رياست جمهوریمرکز آموزش  33 آيين نامه ها و قوانين حقوقي 515

51

3 

 - 9 9313 مرکز آموزش مديريت دولتي 3 امور اداری و کارگزيني

 - 9 9313 مرکز آموزش رياست جمهوری 3 آموزش تخصصي روابط عمومي 514

 - 4 9313 مرکز آموزش رياست جمهوری 3 روابط عمومي 511

 - 9 9313 مرکز آموزش رياست جمهوری 3 پولشويي 513

51

7 

931 مجتمع فني icdl 933 دوره آموزشي  

7 

9 9 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان پيشگيری 513

7 

91 39 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان حقوقي 511

7 

3 39 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي ويژه دبيران شوراها 531

7 

- 31 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان درمان 539

7 

1 51 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 51 دوره آموزش تخصصي کارشناسان اموال و دارايي ها 535

7 

1 43 

53

3 

931 الملل دفتر تحقيقات و دانشكده روابط بين 4 (9دوره آموزش تخصصي ويژه کارشناسان روابط بين الملل)

7 

93 1 
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53

4 

931 دفتر تحقيقات و دانشكده روابط بين الملل 4 (5دوره آموزش تخصصي ويژه کارشناسان روابط بين الملل)

7 

95 1 

931 دفتر تحقيقات و دانشكده روابط بين الملل 4 (3دوره آموزش تخصصي ويژه کارشناسان روابط بين الملل) 531

7 

91 1 

931 دفتر تحقيقات و دانشكده روابط بين الملل 4 (4ويژه کارشناسان روابط بين الملل)دوره آموزش تخصصي  533

7 

94 1 

53

7 

931 دفتر تحقيقات و دانشكده روابط بين الملل 4 (1دوره آموزش تخصصي ويژه کارشناسان روابط بين الملل)

7 

1 1 

53

3 

931 آموزشدفتر تحقيقات و  54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان امور مالي 

7 

1 31 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 93 دوره آموزش تخصصي کارشناسان روابط عمومي 531

7 

7 31 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 4 تفكر خالق)مديران( 571

7 

51 - 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 4 تعهد سازماني و رضايت شغلي)مديران( 579

7 

51 - 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 4 تفكر سيستمي و کل نگری)مديران( 575

7 

51 - 

57

3 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 4 مديريت استرس و کنترل خشم)روسای ادارات(

7 

51 - 

57

4 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 4 کارتيمي و مهارت های تيم سازی)روسای ادارات(

7 

51 - 

57

1 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 4 هوش هيجاني)روسای ادارات(

7 

51 - 

57

3 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 4 خالقيت و حل مساله)روسای ادارات(

7 

51 - 

57

7 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 4 تعهد سازماني و رضايت شغلي)روسای ادارات(

7 

51 - 

 - 93151 دفتر تحقيقات و آموزش 4 نظارت و کنترل در مديريت)روسای ادارات(57



00 

 

3 7 

931 آموزش رياست جمهوریمرکز  3 بودجه ريزی عملياتي 571

7 

5 - 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 3 ايمني و بهداشت محيط کار)عمومي( 531

7 

511 511 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 3 اشنايي با نظام آموزش کارکنان)عمومي( 539

7 

511 511 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 3 تربيت فرزند)عمومي( 535

7 

511 511 

53

3 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 95 چگونگي اندازه گيری آن)عمومي(رضايت شغلي و 

7 

511 511 

53

4 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 3 ارزيابي کار و زمان)عمومي(

7 

511  511 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 3 کارآفريني سازماني)عمومي( 531

7 

511  511 

53

3 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 3 نظام مديريت عملكرد)عمومي(

7 

511 511 

53

7 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 3 روابط سالم زن و شوهر)عمومي(

7 

511 511 

53

3 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 3 مهارت های زندگي)عمومي(

7 

511 511 

931 دفترتحقيقات و آموزش 3 بيماريهای نو پديد و راه های پيشگيری از آنها)عمومي( 531

7 

511 511 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 3 سازماني)عمومي(رفتار شهروندی  511

7 

511 511 

931 دفتر تحقيقات و آموزش  آزمون اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر 519

7 

511 511 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان دفتر حراست 515

7 

91 39 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان مقابله با عرضه  513

7 

91 35 
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931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان دفتر بازرسي 514

7 

3 - 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 93 دوره آموزش تخصصي کارشناسان دفتر تحقيقات  511

7 

95 51 

931 آموزشدفتر تحقيقات و  54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان امور عمومي 513

7 

93 35 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان دفتر توسعه مشارکتها 517

7 

95 31 

آزمون کتاب پيمايش ملي خانوار در مورد شيوع مصرف مواد  513

 سال کشور 34تا  91مخدر و روان گردان ها در جمعيت عمومي 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 

7 

911 911 

آزمون پيمايش: شيوع شناسي ميزان مصرف مواد در بين  511

 دانشجويان تابع دانشگاه های وزارت علوم 

931 دفتر تحقيقات و آموزش 

7 

911 911 

شيوعشناسيميزانمصرفمواددر محيط های کارگری: آزمونپيمايش 311 931 دفترتحقيقاتوآموزش  

3 

911 971 

شيوعشناسيميزانمصرفمواددربيندانش آموزان: آزمونپيمايش 319 931 دفترتحقيقاتوآموزش  

3 

911 973 

نگرش سنج : آزمونپيمايش 315 931 دفترتحقيقاتوآموزش  

3 

911 919 

31

3 

931 دفترتحقيقاتوآموزش 3 اعزام به دوره آموزشي بودجه ريزی عملياتي

3 

9 - 

931 دفترتحقيقاتوآموزش 43 اعزام به دوره آموزشي فتوشاپ 314

3 

9 - 

دوره آموزش تخصصي ويژه کارشناسان دفتر بازرسي دبيرخانه  311

 ستاد

931 دفترتحقيقاتوآموزش 93

3 

91 - 

931 دفترتحقيقاتوآموزش  آزمون نتايج شيوع مصرف مواد در کارکنان صنعتي کشور 313

3 

941 951 

تحقيقات و آموزش دفتر  آزمون سند جامع پيشگيری اوليه از اعتياد 317  931

3 

11 941 

931 دفترتحقيقاتوآموزش  دوره آموزشي اصول و روش های مصاحبه 313

3 

91 - 

931 دفترتحقيقاتوآموزش 4 دوره آموزش عمومي حضوری کارآفريني سازماني 311

3 

911 541 

دوره آموزشي ويژه کارکنان حراست)تبيين وظايف و ماموريت  391

 دبيرخانه ستاد(های ادارات کل تخصصي 

931 دفترتحقيقاتوآموزش 5

3 

91 - 
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931 دفترتحقيقاتوآموزش 54 دوره آموزش تخصصي کارشناسان دفتر پيشگيری 399

3 

91 31 

931 دفترتحقيقاتوآموزش  دورهآموزشتخصصيكارشناسان دفتر حقوقي 395

3 

91 31 

931 دفترتحقيقاتوآموزش  آزمون سند جامع حمايت های اجتماعي و درمان اعتياد 393

3 

939 911 

931 دفترتحقيقاتوآموزش  آزمون سند جامع تحقيقات  394

3 

995 931 

931 دفترتحقيقاتوآموزش 4 دوره آموزش عمومي حضوری مواد مخدر و پيامدهای آن 391

3 

995 549 

931 دفترتحقيقاتوآموزش 4 دوره آموزش حضوری بهداشت رواني کارکنان 393

3 

951 559 

931 دفترتحقيقاتوآموزش  آزمون برنامه ملي مبارزه با مواد مخدر 397

3 

941 931 

931 دفترتحقيقاتوآموزش 5 دوره آموزش عمومي حضوری برنامه ريزی استراتژيك 393

3 

71 - 

931 دفترتحقيقاتوآموزش 4 دوره آموزش عمومي حضوری تحول ديجيتال 391

3 

33 - 

351 
دفتر تحقيقات با همكاری دفتر توسعه   مشارکت هابرگزاری آزمون دفتر توسعه 

 مشارکت ها

931

3 

49 35 

359 
دفتر تحقيقات با همكاری دفتر توسعه   صدور گواهي دوره اصول و فنون مذاکره 

 مشارکت ها

931

3 

55  - 

931 دفترتحقيقاتباهمكاريدفترتوسعهمشارکتها  صدور گواهي دوره ضرورت بهره گيری از استارت آپ ها 355

3 

57  - 

35

3 

 91انجام ارزيابي از اساتيد دوره نحوه نظارت بر مراکز مجاز ماده 

 93و 

931 دفتر تحقيقات با همكاری شورای تهران 

3 

-  15 

35

4 

931 دفتر تحقيقات با همكاری بسيج دبيرخانه ستاد  صدور گواهي دوره بسيج)عمَاريَون(

3 

97 53 

35

1 

با فرايندهای اجرايي و صدور گواهي دوره آموزشي اشنايي 

 شناسايي ضعف های امنيتي با رويكرد تخصصي حراست

931 دفتر تحقيقات با همكاری حراست 

3 

91  - 

 -  93191 دفترتحقيقاتباهمكاريحراست صدورگواهيدورهآموزشياشناييبافرايندهاياجراييوشناساييضعفهايامن35
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 3 يتيحوزه مقابله با عرضه مواد بارويكردتخصصيحراست 3

35

 991 11 9311 مرکز اموزش مديريت دولتي  ايمني و بهداشت محيط کار 7

35

 971 971 9311 دفتر تحقيقات و آموزش  دوره آزمون الكترونيكي 1صدور گواهينامه  3

صدور مجوز برگزاری و گواهينامه آموزشي برای دوره پايش و  351

 نظارت بر مراکز مجاز درمان شورای هماهنگي تهران
تحقيقات و آموزشدفتر   و  13 

11 
 951 

33

1 

دوره آموزش تخصصي ويژه کارشناسان پيشگيری از طريق سيستم 

 ويدئو کنفرانس

 33 1 11 دفتر تحقيقات و آموزش 

دورهآموزشتخصصيويژهكارشناسانتوسعه مشارکت  339

 هاازطريقسيستمويدئوکنفرانس

 33 1 11 دفترتحقيقاتوآموزش 

33

5 

کارشناسان دفتر درمان از طريق  دوره آموزش تخصصي ويژه

 سيستم ويدئو کنفرانس

 33 3 11 دفتر تحقيقات و آموزش 

33

3 

دوره آموزش تخصصي ويژه کارشناسان دفتر روابط عمومي از 

 طريق سيستم ويدئو کنفرانس

 34 7 11 دفتر تحقيقات و آموزش 

33

4 

آشنايي با مواد مخدر و روانگردان ها و عوارض آن با تكيه بر 

 ها npsمواد صنعتي و 

 911 1 11 شورای هماهنگي استان خراسان رضوی 

33

1 

آموزش اصول اوليه پيشگيری از اعتياد و استانداردهای پيشگيری 

 از اعتياد با تكيه بر گروه مرجع

 911 1 11 شورای هماهنگي استان خراسان رضوی 

33

3 

آشنايي با فرايند درمان، انواع درمان و نحوه کمك به درمان فرد 

 معتاد در خانواده و مراجعان

 911 1 11 شورای هماهنگي استان خراسان رضوی 

33

7 

آشنايي با مباحث حقوقي و قضايي اعتياد و مواد مخدر و مجازات 

 های تعيين شده در قانون

 911 1 11 شورای هماهنگي استان خراسان رضوی 

33

3 

آزمونآشنايي با موارد مرتبط با امر مبارزه در قانون برنامه توسعه 

 اول تا ششم

 35 1 11 دفترتحقيقاتوآموزش 

   11 دفتر تحقيقات و آموزش  برگزاری آزمون دفتر روابط عمومي)کتاب سه دقيقه تا قيامت(33
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1 

 توضيح: 

 ايم  ها بوده های آموزشي ويژه کارکنان ستاد و استان شاهد برگزاری کارگاههای کلي مبارزه با مواد مخدر  پس از ابالغ سياست

 شود. که درقبل از آن، مورد مشابه مشاهده نمي

 ريزی نظام جامع آموزش کارکنان دبيرخانه ستاد.  ايجاد و راه اندازی کميته راهبری آموزش به منظور هدايت و برنامه 

  آموزشي کارکنان دبيرخانه ستاد و نيز شوراهای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر تشكيل و راه اندازی بانك اطالعات

کشور. در اين بانك کليه اطالعات مربوط به دوره های آموزشي طي شده توسط کارکنان )اعم از دبيرخانه ستاد و نيز شوراهای 

 و استناد قرار مي گيرد. سراسر کشور( ثبت و ضبط شده و به منظور ارتقاء شغلي پرسنل مورد استفاده

  نصب و راه اندازی نرم افزارAdobe connect  با هدف ايجاد سيستم ويدئو کنفرانس در دبيرخانه ستاد و برگزاری دوره های

به منظور صرفه جويي در هزينه ها و به روز نمودن قابليت ها و بهره گيری الزم از ، آموزشي از راه دور از طريق اين سيستم 

 پيشرفته در برگزاری دوره های آموزشي.  تكنولوژی

  اجرای طرح های نيازسنجي آموزشي در دبيرخانه ستاد و نيز شوراهای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان های سراسر کشور

 و بهره گيری از يافته های حاصل از آن در برنامه ريزی و تقويم آموزشي ساليانه.

  برگزاری دوره های آموزشي و بهره گيری از نتايج آن در بهبود شرايط دوره های آموزشي انجام ارزيابي علمي اثربخشي از

 آتي.

  نصب و راه اندازی سامانه جامع آموزش الكترونيك کارکنان و برگزاری دوره های آموزش عمومي و همچنين آزمون های

راهای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر شغلي)از متون تخصصي( برای کليه کارکنان و مديران دبيرخانه ستاد و نيز شو

 کشور.

)ابالغ 9331ها:از مهرماه  مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانهای دانشجويان تحصيالت تكميلي  نامه حمايت از پايان -3/5

نامه در مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد  فقره پايان741شاهد حمايت از 31/11/9311های کلي مبارزه با مواد مخدر( تا مورخ  سياست

از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد ها  های تئوريك امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و دکتری با هدف تقويت پشتوانه

 ايم: بوده
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 خانه ستادگردان حمايت شده از سوی دفتر تحقيقات و آموزش دبير پايان نامه های مرتبط با مواد مخدر و روان

 سال دانشگاه استان عنوان رديف

9 
مقايسه کيفيت زندگي و بهزيستي رواني سوء مصرف کنندگان مواد مخدر پيش و پس از درمان 

 نگهدارنده
 9333 دولتي تهران

5 
بررسي عوامل فردی و اجتماعي مرتبط با عود اعتياد در معتادان مراجعه کننده به مرکز درمان و 

 معتادان شهرستان ابر کوهبازتواني سرپايي 
 9333 دولتي تهران

3 
بررسي مقايسه ايي تاثير مشاوره تقابلي فعال سازی رفتار سازماني و مشاوره دارويي متادون بر 

 افسردگي و مقدار مصرف مواد در معتاداني که بر درمان نگه دارنده قرار دارند
 9333 دولتي تهران

 9333 دولتي تهران به مواد افيوني و غير معتادمقايسه هوش هيجاني در مردان معتاد  4

 9333 آزاد سمنان سياست کيفری ايران در قبال قاچاق مواد مخدر 1

 9333 آزاد مرکزی راه های کنترل و پيشگيری از قاچاق مواد مخدر در حقوق داخلي و اسناد بين المللي 3

 9333 دولتي تهران مصرف مواد بررسي عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوء 7

 حقوقي مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر -تبيين فقهي 3
کهكيلويه و 

 بوير احمد
 9333 آزاد

 9333 آزاد اصفهان تاثير اعتياد و قاچاق مواد مخدر بر امنيت ملي 1

91 
پاراژيگانتو سلوالر بررسي فعاليت خودبه خودی و محتوی آدنوزين منو فسفات حلقوی نرون های هسته 

 در برش های مغزی موش صحرايي وابسته به مرفين طي نشانگان ترك ناشي از نالوکسان
 9333 دولتي تهران

 9333 دولتي تهران بررسي عملكرد نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران در مبارزه با مواد مخدر 99

95 
زناشويي معتادن مراجعه کننده به مراکز  بررسي اثر بخشي زوج درماني رفتاری بر افزايش سازگاری

 بهزيستي شهر تهران
 9333 دولتي تهران

93 
بررسي رابطه بين گرايش به اعتياد و مواد مخدر با موفقيت تحصيلي و ترتيب تولد دانش آموزان پسر 

 تهران 91دبيرستان های منطقه 
 9333 آزاد تهران

 9333 آزاد تهران 9334به مراکز درماني شهر تهران در سال  بررسي خصوصيات شخصيتي معتادان مراجعه کننده 94

91 
بررسي استعمال و اعتياد به مواد روانگردان از منظر پزشكي قانوني و حقوق جزا )با نگاه ويژه به 

 اکستازی(
 9333 دولتي تهران

93 
اعتياد در بررسي رفتارهای پرخطر جنسي روسپي های معتاد مراجعه کننده به مراکز گذری و درمان 

 شهر تهران
 9333 دولتي تهران
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 9333 دولتي تهران مقايسه سبك های مقابله با استرس بيماران مبتال به سوءمصرف مواد افيوني و افراد عادی 97

93 
بررسي روش های انتظامي مبارزه با ترانزيت موادمخدر در استان خراسان جنوبي )شهرستان بيرجند ( 

 9331سال 
 9333 دولتي تهران

91 
مقايسه باورهای عاميانه در باب نشانه ها، علل و درمان اعتياد در ميان معتادان خودمعرف، اعضای 

 معتادان گمنام و افراد غيرمعتاد در اصفهان
 9333 آزاد اصفهان

 9333 دولتي تهران سال 51بررسي عملكرد مراکز خيريه تولد دوباره تهران در درمان معتادان زير  51

59 
بررسي اثر تجويز داخل هسته آکومبانس عصاره الكلي زعفران بر کسب و بيان ترجيح مكان شرطي 

 شده ناشي از مورفين در موش های بزرگ آزمايشگاهي
 9333 آزاد تهران

 9333 دولتي تهران بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد 55

53 
مواد در بيكاران مراجعه کننده به مراکز عوامل بارز پيش بيني کننده تاب آوری در برابر مصرف 

 9333کاريابي شهر اصفهان در سال 
 9333 دولتي اصفهان

54 
  –بررسي نقش گروه ها و کاروان های مسلح موادمخدر بر امنيت انتظامي استان سيستان و بلوچستان 

 9331سال 
 9333 دولتي تهران

 9333 دولتي تهران 9331سال  –منطقه غرب تهران  –بررسي عملكرد پليس در مبارزه با موادمخدر صنعتي  51

 9333 دولتي تهران شهر تهران 59بررسي علل گرايش دانش آموزان پسر به موادمخدر در منطقه  53

57 
ارزشيابي برنامه پيشگيری اشتغال محور از اعتياد در سازمان های اجتماع محور استان آذربايجان 

 شرقي
 9333 دولتي تهران

53 
تاثير آموزش مهارت های زندگي بر تغيير نگرش دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر سيرجان  بررسي

 نسبت به سوءمصرف موادمخدر
 9333 دولتي تهران

51 
اثربخشي آموزش مهارت های ارتباطي بر افزايش سازگاری زناشويي همسران معتاد و پيشگيری از 

 بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان
 9333 دولتي تهران

31 

رفتاری تلفيقي با مديريت خشم بر خودکارآمدی سبك های مقابله  -بررسي اثربخشي درمان شناختي

ای، کنترل خشم، کاهش ميل به مصرف مواد و پيشگيری از بازگشت ) عود ( در گروهي از درمان جويان 

 وابسته به مواد

 9333 دولتي تهران

39 
برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبيرستاني مدارس رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در 

 پرخطر
 9333 دولتي تهران

 9333 آزاد تهران مقايسه سبك های دلبستگي و نيمرخ رواني افراد معتاد با غيرمعتاد در مراکز خود معرف تهران 35
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33 
هرمزگان در سال بررسي شيوه های موثر مقابله با موادمخدر در حوزه فرماندهي انتظامي استان 

9333 
 9333 دولتي تهران

34 
اثربخشي درمان گروهي فعال سازی رفتاری در کاهش شدت عاليم افسردگي و افزايش سالمت عمومي 

 و کيفيت زندگي مددجويان مرکز اجتماع درمان مدار
 9333 دولتي تهران

31 
و شيوه های  AIDS/HIVبررسي رفتارهای پرخطر جنسي قبل و بعد از آموزش راه های انتقال ويروس 

 پيشگيری از آن
 9333 دولتي تهران

33 
اثربخشي گروه درماني مبتني بر مراحل تغيير بر پيشگيری از عود در معتادان به موادمخدر مقيم شهر 

 کرمان
 9333 دولتي کرمان

37 
تمرينات ورزشي بر ميزان اثربخشي در درمان و کيفيت زندگي بيماران وابسته به مصرف مطالعه تاثير 

 موادمخدر تحت درمان متادون
 9333 دولتي تهران

33 
بررسي ساختار و محتوای اخبار و مطالب مربوط به اعتياد در روزنامه های کيهان، اطالعات، اعتماد و 

 9331 - 9333اعتماد ملي در سال 
 9333 دولتي تهران

31 
بررسي عوامل موثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به خرده فرهنگ جرم با تاکيد بر 

 مصرف موادمخدر
 9333 دولتي تهران

 9333 دولتي تهران مقايسه سطح سرمي سرب در مردان تهراني مبتال به سندروم وابستگي به ترياك با مردان تهراني سالم 41

 9333 دولتي تهران فقهي حقوقي توليد، خريد و فروش و استعمال موادمخدر بررسي 49

45 
بيماران وابسته به مواد  QEEGبررسي اثربخشي روش درماني نوروفيدبك بر بهبود سالمت روان و 

 افيوني تحت دارو درماني
 9333 دولتي تهران

 9333 دولتي تهران کارکرد خانواده دارای عضو معتاداثربخشي خانواده درماني سيستمي بوئن بر خودمتمايزسازی و  43

 9333 آزاد تهران بررسي عوامل موثر بر اعتياد در شهرستان ميبد 44

41 
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد به موادمخدر در معتادان مراجعه کننده به جمعيت خيريه تولد 

 دوباره شهر تهران
 9333 دولتي تهران

 دی اکسي مت آمفتامين ) اکستازی ( بر روی برخي پارامترهای بيوشيميايي در سگ 4و  3مطالعه اثر  43
آذربايجان 

 شرقي
 9333 آزاد

47 
بررسي مقايسه ای الگوی فرانظری در دو شكل دو و پنج مرحله ای در درمان سوءمصرف موادمخدر 

 مردان شهر سنندج
 9333 دولتي تهران

 9333 آزاد البرز موادمخدر با استفاده از دو نظام شخصيتي کلونينجر و آيزنگنيمرخ شخصيتي معتادان به  43



36 

 

41 
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
 9333 دولتي تهران

 دلبستگي و مقابله ای در افراد مبتال به سوءمصرف مواد و غيرمبتالمقايسه سبك های  11
خراسان 

 جنوبي
 9333 آزاد

19 
مقايسه رفتارهای جنسي، رفتارهای جنسي پرخطر و رفتارهای آسيب به خود در سوءمصرف کننده های 

 موادمخدر با موادمحرك
 9333 دولتي تهران

 9333 دولتي تهران از سوءمصرف موادمخدر در نوجوانانبهينه سازی نظريه عمل منطقي جهت پيشگيری  15

13 
اثربخشي و مقايسه آموزش مهارت های حل مساله و تصميم گيری به شيوه گروهي بر وضعيت سالمت 

 9333رواني معتادان مراجعه کننده به کلينيك ترك اعتياد مشاهير شهر تهران در سال 
 9333 آزاد البرز

 9333 دولتي تهران روستاييان به موادمخدربررسي علل گرايش  14

11 
مقايسه ويژگي های شخصيتي و سبك های مقابله و سبك های اسنادی بين بيماران وابسته به مواد 

 افيوني و افراد سالم و بررسي توان پيش بيني اين متغيرها در دفعات لغزش بيماران تحت درمان
 9333 دولتي تهران

 9333 دولتي تهران معنويت اختالالت شخصيت و صفات شخصيت در دو نمونه معتاد و دانشجوييمقايسه خودشناسي  13

 9333 دولتي تهران ساله شهر تهران 51تا  93بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر سوءمصرف مواد در بين جوانان  17

 9333 دولتي تهران غير وابسته به مواد مقايسه باورهای فراشناختي ناکارآمد در بين افراد وابسته به مواد و افراد 13

11 
رفتاری گروهي بر کاهش ميزان اشتياق و بهبود کيفيت زندگي معتادان به  –اثربخشي درمان شناختي 

 مواد افيوني تحت درمان نگهدارنده با متادون
 9333 دولتي تهران

31 
هيپوکامپ بر بي دردی ناشي از مرفين در  CA1در ناحيه  L- NAMEآرژينين و  Lبررسي اثر تزريق 

 آزمون فرمالين در موش بزرگ نر
 9333 دولتي تهران

39 
تعيين تاثير قاچاق موادمخدر بر امنيت ملي جمهوری اسالمي ايران از نگاه کارشناسان موادمخدر طي 

 33 - 33سال های 
 9333 دولتي تهران

 9333 دولتي تهران مصرف کننده مواد کلي گويي حافظه شرح حال در نوجوانان افسرده 35

33 
مقايسه هوش هيجاني، افسردگي، درون گرايي و برون گرايي با انتخاب نوع مواد در زنان معتاد به 

 مواد افيوني و عادی شهر تهران
 9333 آزاد تهران

 9333 دولتي زنجان شناسايي و تحليل کانون های بزه سوءمصرف موادمخدر شهر کرمانشاه 34
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31 
مقايسه اثربخشي برنامه غني سازی و ارتقای زندگي و رفتار درماني عقالني هيجاني بر بهبود شاخص 

 های درمان اعتياد

خراسان 

 رضوی
 9333 دولتي

33 
اثربخشي آموزش مهارت های زندگي بر کاهش ميزان اعتيادپذيری دانش آموزان مقطع متوسطه 

 ايوان غرب
 9331 آزاد مرکزی

37 
آموزش مهارت های زندگي در روش های مقابله با استرس و اعتماد به نفس همسران بررسي تاثير 

 معتادان در حال بهبودی
 9331 دولتي تهران

33 
اثرات تزريق اسيد اسكوربيك به درون هسته های لكوس سرولئوس و پاراژيگانتوسلوالريس و تگمنتوم 

 صحرايي شكمي مغز بر سندرم ترك اعتياد به مرفين در موش های سفيد
 9331 دولتي تهران

 9331 دولتي تهران ( 9333بررسي موثرترين شيوه های مقابله با قاچاق موادمخدر در فرماندهي انتظامي استان کرمان )  31

71 
 –بالی طبيعي  –بررسي توانمندی های سگ در ميزان موفقيت ماموريت های انتظامي ) موادمخدر 

 حفاظت فيزيكي (
 9331 دولتي تهران

 9331 دولتي تهران بررسي حقوقي مواد روانگردان در حقوق کيفری و اسناد بين المللي 79

75 Community participation in a community – based drug abuse 9331 دولتي مالزی 

 9331 دولتي تهران (31سرمايه اجتماعي و امر درمان اعتياد ) مطالعه جامعه شناختي سازمان غيردولتي کنگره 73

74 
بررسي رابطه بين سرسختي روانشناختي، هيجان خواهي و سبك های مقابله با استرس در افراد معتاد و 

 عادی
 9331 دولتي گيالن

 9331 دولتي تهران بررسي علل گرايش جوانان به مصرف موادمخدر صنعتي شهرستان سمنان 71

 9331 آزاد اردبيل سوءمصرف مواد و افراد عادیمقايسه ادراك سوسو و زمان واکنش در افراد مبتال به  73

77 
بررسي الكتروفيزيولوژيك نورون های هسته اکومبنس و ارتباط ناحيه تگمنتوم شكمي با آن به دنبال 

 تجويز مرفين به موش سفيد آزمايشگاهي
 9331 دولتي تهران

73 
بر ميزان و الگوی فعاليت نرون های بخش مرکزی هسته اکومبنس در  Iنقش گيرنده کانابينوئيدی نوع 

 موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي حساس شده به مورفين
 9331 دولتي تهران

71 
اثربخشي آموزش کنترل خشم بر افزايش تاب آوری و کاهش اعتيادپذيری دانش آموزان پسر مقطع 

 دبيرستان شهرستان کبودرآهنگ ) استان همدان (
 9331 دولتي تهران
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31 
 theory ofطراحي و اجرای برنامه آموزش و پيشگيری از سوءمصرف مواد روانگردان با بهره گيری 

planned behavior  وprototype/ willingness model در بين دانشجويان دانشگاههای شهر همدان 
 9331 دولتي همدان

 9331 دولتي تهران به مواد با غير وابستهمقايسه قدرت من و ويژگي های شخصيتي افراد وابسته  39

35 
تاثير آموزش مولفه های تاب آوری بر کاهش سطح اعتيادپذيری و تغيير نگرش دانش آموزان مقطع 

 متوسطه ساکن در حومه تهران نسبت به مصرف مواد
 9331 دولتي تهران

33 
معتادان به اعتياد استان بررسي اثربخشي آموزش خود متمايزسازی بوئن بر کاهش بازگشت مجدد 

 آذربايجان شرقي
 9331 آزاد خوزستان

34 
بررسي آگاهي نگرش و عملكرد دانش آموزان درخصوص پيشگيری از مصرف اکستازی در دبيرستان 

 33 -37شهر تهران در سال تحصيلي  97های دولتي دخترانه منطقه 
 9331 دولتي تهران

31 
از سوءمصرف استروئيدهای آنابوليك با بهره گيری از تئوری طراحي و اجرای برنامه آموزش پيشگيری 

 رفتار برنامه ريزی شده در بين ورزشكاران مرد عضو باشگاه های بدن سازی شهر همدان
 9331 دولتي همدان

33 
در هسته مرکزی آميگدال بر پاسخ فرار القا شده توسط  NAME- Lآرژنين و  –Lبررسي تزريق 

 نالوکسون در موش بزرگ تيمار شده با مرفين
 9331 آزاد تهران

 9331 آزاد تهران بررسي ويژگي های شخصيتي افراد وابسته به مواد با افراد سالم 37

33 
مارالت در افزايش تاب بررسي اثربخشي آموزش مهارت های مقابله ای و سبك زندگي مبتني بر مدل 

 آوری و پيشگيری از عود در افراد وابسته به مواد
 9331 دولتي تهران

 9331 آزاد تهران همكاری های بين المللي در مبارزه با موادمخدر 31

11 
هسته لوکوس سرولئوس در ميزان بروز نشانه های ترك مخدر در  GABA-Bبررسي نقش گيرنده های 

 موش های صحرايي وابسته به مرفين
 9331 دولتي تهران

19 
مقاطع  CA1( شكل پذيری سيناپسي ناشي از تحريك تتانيك در ناحيه  TPSبررسي اثر پالس باريتم تتا) 

 زنده هيپوکمپ موش های صحرايي نر وابسته به مرفين
 9331 دولتي تهران

 9331 آزاد سمنان سياست کيفری ايران در قبال قاچاق موادمخدر 15

 سبك های دلبستگي و مهارت های مقابله ای معتادان با افراد عادی –مقايسه هوش هيجاني  13
خراسان 

 رضوی
 9331 آزاد

14 
قلب و مقاومت اثر دود ترياك کوتاه مدت و دراز مدت بر کلسترول خون، فشار خون، قدرت انقباضي 

 قلب به ايسكمي در    خرگوش های سالم و هيپرکلسترولميك
 9331 دولتي کرمان

 9331 دولتي تهران ارائه مدل هم وابستگي بر اساس ويژگي های همراه افراد معتاد به موادمخدر 11
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13 
بيماران بررسي تاثير آموزش گروهي کنترل تكانه بر کاهش تكانشگری ولع مصرف و شدت اعتياد در 

 مصرف کننده کراك
 9331 دولتي تهران

 مقايسه انگيزه تاييد در جوانان معتاد به موادمخدر و جوانان عادی ) غيرمعتاد ( 17
خراسان 

 رضوی
 9331 آزاد

 ساخت جعبه آزمايشگاهي ساده شناسايي کيفي مسموميت با بتروديازپين ها و مصرف کنندگان حشيش 13
خراسان 

 رضوی
 9331 دولتي

 9331 دولتي تهران بررسي مقايسه ای بين شيوه های حل مسأله و سبك های تفكر در افراد مصرف کننده مواد و افراد عادی 11

911 
نقش نيتريت اکسايد در هيپوکامپ پشتي موش بزرگ در شرطي سازی ناشي از مرفين به دنبال تخريب 

 نوروتوکسيك آن ناحيه با  کلشي سين
 9331 دولتي تهران

 مقايسه اختالالت رواني معتادين زنداني با معتادين غير زنداني شهرستان اسفراين 919
خراسان 

 شمالي
 9331 آزاد

 مقايسه ويژگي های شخصيتي و هيجان خواهي در مردان و زنان معتاد و عادی 915
آذربايجان 

 شرقي
 9331 آزاد

913 
رفتاری گروهي بر کاهش اختالالت روان شناختي زنان معتاد  –بررسي اثربخشي مداخالت شناختي 

 مصرف کننده شيشه
 9331 دولتي تهران

914 
( از CBTرفتاری )  –( و درمان مبتني بر شناختي  PPTمقايسه اثربخشي روان درماني مثبت نگر ) 

 طريق ارتقاء تاب آوری بر پيشگيری از عود افراد وابسته به مواد
 9331 دولتي تهران

911 
بر کاهش  31و کنگره  MMTو   CBTمقايسه اثربخشي همراه کردن تصاوير منزجر کننده با درمان های 

 قدرت اميال و احتمال مصرف کراك
 9331 آزاد تهران

913 
در مرحله  WIN 11515-5بررسي الكتروفيزيولوژيك و رفتاری اثرات مصرف کانابينوئيد اگزوژن 

 جنيني بر سلول های پورکنژ کورتكس مخچه نوزادان موش صحرايي
 9331 دولتي تهران

917 
بررسي اثربخشي آموزش تصويرسازی ارتباطي بر الگوهای ارتباطي و صميميت معتادان به مواد مخدر 

 و همسرانشان
 9331 دولتي تهران

 9331 آزاد مرکزی روانگردانسياست جنايي ايران در قبال مبارزه با مواد  913

911 
در موش بزرگ شرطي  NADPH-Dبررسي فعاليت نيتريك اکسايد سينتاز آميگدال مرکزی با روش 

 شده با مرفين در جريان فرار القايي نالوکسون
 9331 دولتي تهران

 9331 آزاد تهران بررسي نقش کارکردی ساختار گفتار درماني اعتياد در باز پروری منش و کنش معتادان 991
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999 
بررسي رابطه سبك های مقابله با استرس و منبع کنترل سالمت با عود اعتياد در افراد معتاد به مواد 

 مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون
 9331 دولتي تهران

995 
بررسي اثر توام استرس فيزيكي کنترل نشده و دوز کم مورفين بر تكوين مخچه جنين موش های بزرگ 

 آزمايشگاهي
 9331 آزاد تهران

 9331 دولتي کرمان شناخت تجربه اعتياد از نظر زنان درگير با آن 993

 9331 دولتي تهران تاثير آموزش مهارت های زندگي و کارکرد خانواده زنان دارای همسر معتاد 994

991 
سال مراکز  93-31بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان درگيری در اعتياد در بين جوانان 

 ترك اعتياد شهر تهران
 9331 دولتي تهران

993 
اثربخشي گروه درماني مبتني بر رفتار درماني ديالتيكي در کاهش مصرف مواد، افزايش تحمل 

 آشفتگي و بهبود تنظيم هيجاني افراد دارای وابستگي به مواد
 9331 دولتي تهران

997 
اثرگذار در عود سوءمصرف کنندگان مواد افيوني تحت درمان ابعاد شخصيتي و مكانيسم های مقابله ای 

 نگهدارنده با متادون
 9331 دولتي تهران

 9331 آزاد مرکزی علل اعتياد به مواد مخدر صنعتي 993

991 
بررسي رابطه کيفيت زندگي، اميدواری و سبك های مقابله ای در معتادان گمنام و معتادان استفاده 

 کننده از متادون
 9331 دولتي تهران

 9331 آزاد لرستان ( 37بررسي شيوه های اثربخش پيشگيری از اعتياد ) مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه  951

959 
اثربخشي آموزش مهارت های زندگي ) مهارت مقابله با استرس، ابراز وجود ( بر پيشگيری از عود 

 بيماران مرد مبتال به اعتياد
 9331 دولتي تهران

955 
اثربخشي آموزش اميد درماني بر کاهش ميزان افسردگي و پيشگيری از عود زنان درمانجوی وابسته به 

 مواد مخدر
 9331 دولتي تهران

 9331 دولتي تهران مقايسه اختالالت زناشويي در مردان مبتال به سوءمصرف مواد مخدر قبل و بعد درمان نگهدارنده 953

954 
همساالن، سبك مقابله، عزت نفس و پرخاشگری بر مصرف مواد در ميان بررسي نقش عوامل والديني، 

 نوجوانان شهر کرج
 9331 دولتي تهران

 9331 دولتي تهران بررسي رابطه بين طرد اجتماعي و آمادگي برای اعتياد در دختران دانشجوی شهر تهران 951

953 
زمينه ساز سوءمصرف مواد در ميان های زندگي بر کاهش عوامل فردی  بررسي تاثير آموزش مهارت

 نوجوانان در معرض خطر
 9331 دولتي تهران

957 
مقايسه سوگيری توجه نسبت محرك های وسوسه انگيز مربوط به مواد افيوني در گروه کنترل به هنجار، 

 ترك کرده و وابسته به مواد
 9331 آزاد مازندران
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 9331 دولتي تهران مستعد به سوءمصرف مواد و عادی شهر تهرانتكانشگری، خطرپذيری و حس جويي در افراد  953

951 
رفتاری مبتني بر مهارت های مقابله ای و درمان نگه دارنده  –مقايسه اثربخشي درمان گروهي شناختي 

 با متادون در بهبود عوامل شناختي و رفتاری مرتبط با سوءمصرف مواد و پرهيز از مواد افراد
 9331 دولتي تهران

931 
تعيين جايگاه اثر مورفين در ايجاد ناهنجاری در رشد دستگاه عصبي جنين در موش بزرگ آزمايشگاهي 

 نژاد ويستار با استفاده از مورفين راديواکتيو
 9311 آزاد تهران

939 
بررسي تاثيرات پيش شرط سازی با هايپراکسي نوروموباريك بر قلب ايزوله موش صحرايي نر وابسته به 

 مورفين
 9311 دولتي تهران

935 
اورکسين در نورون های هسته لوکوس سرولئوس بر وابستگي به مورفين در  9بررسي نقش گيرنده نوع 

 موش های صحرايي: مطالعه رفتاری و الكتروفيزيولوژی
 9311 دولتي تهران

933 
موش بزرگ تاثير مصرف خوراکي مورفين توسط مادران باردار بر تكوين دستگاه بينايي در جنين 

 آزمايشگاهي نژاد ويستار
 9311 دولتي تهران

934 The effects of Afghan narcotics in Central Asia 9311 دولتي تهران 

 9311 آزاد تهران پاکستان ( و تاثير آن بر اقتصاد ايران –ژئوپلتيك مواد مخدر جنوب غرب آسيا ) افغانستان  931

 9311 دولتي فارس مخدر در استان کهگيلويه و بوير احمد عوامل افزايش اعتياد به مواد 933

937 
بررسي مقايسه ای ميزان رضايت مراجعه کنندگان به کلينيك های ترك اعتياد و انجمن های تولد 

 9333دوباره در شهر يزد در سال 
 9311 دولتي تهران

 9311 آزاد قزوين شهرستان البرز به مواد مخدربررسي عوامل درون مدرسه ای در نگرش دانش آموزان دوره متوسطه  933

931 
عوامل اجتماعي موثر بر مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان ) مطالعه موردی دانشجويان پسر 

 ( دانشگاه رازی
 9311 دولتي کردستان

941 
معتادين اثربخشي آموزش راهبردهای مقابله با استرس بر ميزان رضايت زناشويي و شادکامي همسران 

 مراجعه کننده به اداره بهزيستي کرمانشاه
 9311 آزاد مازندران

 9311 دولتي تهران رفتاری بر کنترل اعتيادپذيری دانشجويان دختر –مقايسه تأثير آموزش مقابله مثبت و آموزش شناختي  949

945 
معتاد با خانواده های بررسي مقايسه ای ميزان انعطاف پذيری و پيوستگي در خانواده های دارای عضو 

 بدون عضو معتاد
 9311 دولتي تهران

 9311 دولتي تهران اثربخشي روان درماني مثبت نگر در ارنقای تاب آوری افراد وابسته به مواد 943



130 

 

 9311 آزاد تهران تبيين اثرات قاچاق مواد مخدر بر مرزهای شرقي جمهوری اسالمي ايران –ژئوپوليتيك مواد مخدر  944

941 
مقايسه و رابطه بين سبك های دلبستگي و سبك های هويت يابي نوجوانان پسر با سوء مصرف مواد و 

 بدون سوء مصرف مواد
 9311 دولتي تهران

 مقايسه ميزان سرمايه اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد شهر مشهد 943
خراسان 

 رضوی
 9311 دولتي

 9311 دولتي تهران ارتباط آن با سالمت روانيکيفيت زندگي وابستگان به مواد و  947

 9311 دولتي تهران مقايسه ويژگي های شخصيتي و سبك های حل مساله در مردان معتاد و غير معتاد 943

 9311 دولتي تهران قاچاق مواد مخدر و امنيت ملي ايران 941

911 
دانش آموزان سال سوم  بررسي رابطه ميان تعهد مدرسه، نگرش نسبت به مواد و مصرف آنها در

 دبيرستان شهرستان اليگودرز
 9311 دولتي تهران

919 
فرهنگي موثر بر اعتياد ) روان گردان ( در ميان زنان مطالعه موردی کمپ  –بررسي عوامل اجتماعي 

 چيتگر
 9311 آزاد تهران

 9311 دولتي اصفهان نگهدارنده با متادونبررسي اثربخشي بوپروپيون بر اختالل عملكرد جنسي در مردان تحت درمان  915

913 
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
 9311 دولتي تهران

914 
اوليه و رابطه آنها با درماندگي آموخته شده مقايسه سبك های تصميم گيری و طرح واره های ناسازگار 

 9331سال شهر کرمان در سال  51در مردان معتاد و غير معتاد باالی 
 9311 دولتي تهران

911 
تاثير چند رسانه ای آموزشي مواد توهم زا بر نگرش و اگاهي دانش آموزان پايه اول دبيرستان سال 

 9331-11تحصيلي 
 9311 دولتي تهران

 9311 آزاد تهران تاثير تحوالت سياسي کشورهای همجوار ) ايران و افغانستان ( بر توليد و ترانزيت مواد مخدر 913

917 
بررسي تاثير آموزش حل مساله تعديل شده با محوريت خانواده بر ميزان خودکارآمدی و لغزش 

 مددجويان مراجعه کننده به کلينيك درمان و بازتواني اعتياد مهر مشهد

سان خرا

 رضوی
 9311 دولتي

913 
بررسي وضعيت سوءمصرف مواد مخدر در بين مهاجرين روستايي ) مطالعه موردی چهارمحال و 

 بختياری (
 9311 آزاد تهران
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911 
بررسي تاثير تئوری شناختي اجتماعي بندورا  به ترك اعتياد در مددجويان مراجعه کننده به کلينيك 

 )ع( مشهدترك اعتياد بيمارستان امام رضا 

خراسان 

 رضوی
 9311 دولتي

931 
 –شناسايي و تحليل فضايي کانون های جرم خيز شهری با استفاده از ) سامانه اطالعات جغرافيايي ( 

 نمونه موردی: جرائم مواد مخدر در کرمان
 9311 دولتي تهران

939 
دانش آموزان پسر بررسي رابطه بين سبك های دلبستگي به والدين و هويت با سوءمصرف مواد در 

 دبيرستاني شهر بندرعباس
 9311 دولتي هرمزگان

935 
اثربخشي آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درماني معتادان 

 تحت درمان

خراسان 

 جنوبي
 9311 آزاد

 9311 دولتي تهران بررسي نگرش جوانان به مواد اعتيادآور و عوامل موثر بر آن 933

 9311 آزاد اصفهان مقايسه سابقه انواع کودك آزاری در افراد معتاد و عادی شهر اصفهان 934

931 
رابطه بين طرحواره های ناسازگار اوليه و سبك های فرزند پروری ادراك شده با گرايش به مصرف 

 مواد در نوجوانان
 9311 دولتي تهران

933 
رفتاری بر راهبردهای مقابله ای و ابراز وجود زنان دارای همسر  –اثربخشي مشاوره گروهي شناختي 

 معتاد
 9311 دولتي تهران

 9311 دولتي تهران عوامل موثر بر آمادگي گرايش به اعتياد در  دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران 937

 9319 آزاد مرکزی مقايسه با اسناد بين المللينقد سياست جنايي تقنيني جمهوری اسالمي ايران در قبال مواد مخدر در  933

931 
شخصيت در بيماران مبتال به اختالل های مصرف  Bمقايسه سبك های دلبستگي و اختالل های خوشه 

 MCMI-IIمواد و افراد غير مبتال براساس
 9319 دولتي گيالن

971 
آن بر ياخته های عصبي  بررسي نقش اورکسين در ايجاد تحمل به مورفين و اثر الكتروفيزيولوژيك

 لوکوس سرولئوس موش صحرايي در طي اين روند
 9319 دولتي تهران

979 
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
 9319 آزاد زیمرک

975 
مقايسه خود تنظيمي کنترل عاطفي و محروميت اجتماعي در افراد معتاد به مواد مخدر و داروهای 

 روانگردان
 9319 آزاد اردبيل

973 
بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاری بربهزيستي روانشناختي و ميزان ولع مصرف مراجعين 

 کلينيك ترك اعتياد فردوس

خراسان 

 جنوبي
 9315 آزاد

974 
بررسي رابطه ويژگي های شخصيتي (، نگرش مذهبي و رضايت زناشويي با آمادگي به اعتياد به مواد 

 مخدر در مردان و زنان متأهل شهرستان اراك
 9315 آزاد مرکزی



131 

 

971 
 مقايسه ويژگيهای شخصيتي سبك های مقابله ای وتعارضات زناشويي درافراد معتاد کمپ گيلوران خرم

 آباد با افراد عادی
 9315 آزاد مرکزی

973 
برآزاد سازی گاما آمينوبوتيريكاسيد متعاقب مصرف مورفين به  GABAارزيابي نقش گيرنده های 

 درموش صحرايي به روش ميكرودياليز medial prefrontal cortexصورت حاد در ناحيه
 9315 دولتي اصفهان

 9315 دولتي تهران درجوانانفرايند و الگوی وابستگي به مواد  977

973 
رفتاری برميزان خودکارآمدی و بهبود راهبردهای مقابله  –بررسي تأثير اجرای روش درماني شناختي

 ای دربيماران وابسته به موادمخدر
 9315 دولتي تهران

 9315 دولتي فارس طراحي مرکز بازپروری معتادان در شيراز 971

931 
مهارتهای زندگي، هوش هيجاني و آموزش دارويي در بهبود عوامل زمينه اثربخشي آموزش ترکيبي 

 ساز اعتياد نوجوانان

خراسان 

 رضوی
 9315 آزاد

939 
بررسي اثرات ورزش ارادی بريادگيری وحافظه فضايي درموش های وابسته به مورفين: ارزيابي نقش 

 BDNFپروتئين
 9315 دولتي تهران

 9315 آزاد فارس مخدر در کاهش گرايش به مصرف و خريد و فروش موادمخدرتأثيرتشديد مبارزه با مواد  935

933 
بررسي وابستگي متقابل، کارکردخانواده مبدأ و فاکتورهای شخصيتي در زنان افراد معتاد به مواد و 

 مقايسه آن با زنان افراد غيرمعتاد
 9315 دولتي تهران

 9315 آزاد مرکزی به مواد مخدر سنتي در شهر اراكتحليل مردم شناختي ريشه های فرهنگي گرايش  934

 9315 آزاد تهران تحليل و بررسي جرائم مربوط به مواد مخدر در شهرستان کاشان 931

933 
سالمت روانشناختي وسبك های دلبستگي افراد بهبود يافته وبازگشت  –مقايسه ويژگيهای شخصيتي

 کننده به مصرف موادمخدر
 9315 دولتي تهران

937 
مقايسه طرحواره های ناسازگاراوليه، مكانيسم های دفاعي و پايگاه هويت درافراد مبتال به سوءمصرف 

 مواد و افراد بهنجار
 9315 آزاد مازندران

 9315 آزاد تهران تأثيربازارچه های مرزی برامنيت غرب کشور 933

931 
 51بهبودی معتادان گمنام ) مردان ( بررونددستيابي به NAبررسي ميزان اثرگذاری جلسات گروهي )

 ساله ( شهراراك 11الي 
 9315 آزاد مرکزی

 9315 دولتي سمنان اثراسترس حاد و مزمن برعاليم قطع مورفين درموش های سفيد آزمايشگاهي 911

919 
بررسي سواد اطالعاتي کارکنان ستادمبارزه باموادمخدر نهادرياست جمهوری براساس استاندارد های 

 ACRLسواداطالعاتي 
 9315 آزاد کرمان

 9315 آزاد مرکزی ديپلماسي موادمخدردرجمهوری اسالمي ايران 915
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913 
موادمخدر ازديدگاه بررسي نقش برنامه های شبكه های سراسری سيما درپيشگيری از اعتياد به 

 شهروندان شهرتهران

خراسان 

 شمالي
 9315 آزاد

914 
اثربخشي درمان اعتياد به روش ماتريكس برافسردگي و نگرش عمومي معتادين به شيشه دراستان 

 تهران
 9315 آزاد مازندران

911 
 بررسي و مقايسه اثربخشي روش های واقعيت درماني گروهي وطرحواره درماني گروهي درکاهش

 ميزان عود و افزايش سالمت عمومي معتادان شهرستان تربت حيدريه

خراسان 

 جنوبي
 9315 آزاد

 9315 آزاد تهران طرحواره های ناسازگاراوليه و جامعه ستيزی در زنان بي خانمان وابسته به مواد 913

 نقش باورخودکارآمدی، حمايت اجتماعي و عاطفه مثبت درپيش بيني بازگشت به اعتياد 917
سيستان 

 بلوچستان
 9315 آزاد

913 
بررسي مقايسه ای ساختار و محتوای اخبار و مطالب مربوط به اعتياد درروزنامه های ايران و همشهری 

 9311درسال 
 9315 آزاد تهران

 9315 دولتي تهران علل گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان دليجان به موادمخدر و راهكارهای مقابله با آن 911

511 
مقايسه ويژگيهای شخصيتي معتادان به موادمخدرهای کندکننده )دپرسانت( به معتادان به 

 موادمخدرهای محرك )نيروافزا( درمردان استان کرمانشاه
 9315 آزاد مازندران

519 
درکاهش برخي نشانه های اختالالت رواني سوءمصرف کننگان مواد محرك CBTاثربخشي روان درماني

 ) شيشه (
 9315 ادآز مرکزی

515 
گروه کودکان دارای  5آدم و نقاشي خانواده در  –درخت –بررسي مقايسه ای آزمون ترسيم خانه

 والدين معتاد و عادی
 9315 دولتي تهران

 9315 دولتي تهران ای فرسودگي شغلي مشاوران مراکز ترك اعتياد با مشاوران ساير مراکز بررسي مقايسه 513

514 
پيشگيری از جرايم مواد مخدر و روان گردان با تاکيد بر عملكرد ستاد مبارزه با رويكرد چند نهادی به 

 مواد مخدر
 9315 دولتي تهران

511 
مطالعه تغييرات رفتار و نگرش دانشجويان نسبت به مواد مخدر در دوره دانشجويي و عوامل اجتماعي 

 موثر بر آن
 9315 دولتي تهران

513 
به خودکشي و نشانگان اختالالت رواني در معتادين به مواد مخدر، مقايسه سطح پرخاشگری، گرايش 

 محرك و جامعه بهنجار
 9315 آزاد اردبيل

517 
بررسي رابطه سبك های هويت و بلوغ عاطفي با سازگاری اجتماعي معتادان مرد تحت درمان 

 نگهدارنده متادون مراکز شهر بجنورد

خراسان 

 شمالي
 9315 آزاد
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513 
مهارت های زندگي بر تغيير نگرش نسبت به سوءمصرف مواد در بين دانش آموزان  اثربخشي آموزش

 پسر مقطع متوسطه شهرستان بجنورد

خراسان 

 شمالي
 9315 آزاد

511 
تحليل چرايي ناکارآمدی برنامه های پيشگيری از سوءمصرف مواد مخدر و روان گردان ها از نظر 

 جوانان و مسئوالن شهر اصفهان
 9315 دولتي اصفهان

 9315 آزاد تهران سياست جنايي در برخورد با اعتياد با رويكرد پيشگيری از وقوع جرم 591

 9315 آزاد خوزستان بررسي عوامل موثر بر گرايش به مواد مخدر صنعتي در بين مراجعين مراکز اعتياد شهر ايالم 599

595 
کارکنان سازمانهای مردم نهاد در بررسي رابطه بين سبك رهبری تحول آفرين با تعهدسازمان 

 امرمبارزه با موادمخدر
 9313 آزاد تهران

593 
(، مدل ماتريسي و روش MBRPمقايسه اثربخشي مدل پيشگيری از بازگشت بر پايه ذهن آگاهي)

 ترکيبي در پيشگيری از بازگشت افراد
 9313 دولتي تهران

 شخصيتي مردان معتادوغيرمعتاددرشهرستان شيروانمقايسه هوش هيجاني وکيفيت زندگي وويژگيهای  594
خراسان 

 شمالي
 9313 آزاد

591 
اثربخشي آموزش فردی رويكردکاهش آسيب به همسران افرادمعتادتحت درمان بامتادون درپيشگيری 

 از عود بيماران و افزايش رضايت زناشويي همسران

خراسان 

 شمالي
 9313 آزاد

593 
شناختي رفتاری سوء مصرف موادبرای زنان با تمرکز بر نيازهای خاص تدوين راهنمای عملي درمان 

 زنان برای درمان
 9313 دولتي تهران

597 
های  جويي فرايندی هيجان در وسوسه، مقابله شناختي، طرحواره اثربخشي آموزش راهبردهای نظم

 ی تك آزمودني هيجاني و زودانگيختگي افراد مبتال به سوء مصرف مواد: مطالعه
 9313 دولتي رانته

 9313 دولتي سمنان پاسخ های فرافكن گروه وابسته به مت آمفتامين در آزمون رورشاخ 593

591 
های هيجاني در وسوسه  رفتاری، نظم جويي هيجان و طرحواره -های مغزی الگوی علي روابط سيستم

 افراد مبتال به سوء مصرف مواد
 9313 دولتي تهران

551 
های دفاعي و استرس ادراك شده در افراد معتاد و افراد  شناختي هيجان، مكانيسمراهبردهای تنظيم 

 غير معتاد
 9313 آزاد زنجان

 های ناسازگار اوليه در افراد مبتال به اعتياد و افراد عادی مقايسه خصوصيات شخصيتي و طرحواره 559
خراسان 

 شمالي
 9313 آزاد

555 
بيماران معتاد در برنامه نگهدارنده با متادون با بيماران معتاد در مقايسه سطح سالمت رواني و معنوی 

 برنامه دوازده قدمي
 9313 آزاد فارس

553 
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان مبتني بر مدل فرايند گراس بر کاهش خشم و تكانشگری در افراد 

 وابسته به مواد
 9313 دولتي تهران
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554 
های رايج در کاهش برخي عوامل عود  بر ذهن آگاهي با درمانمقايسه اثربخشي گروه درماني مبني 

 سوء مورد مصرف مواد افيوني
 9313 دولتي تهران

551 
مقايسه کيفيت زندگي افراد وابسته به مواد در حال بهبودی در دو رويكرد درماني و مراکز سرپائي و 

 مراکز اقامتي ميان مدت )کمپ ها(
 9313 آزاد تهران

553 
ريز تزريق اکستازی و تداخل عمل آن با سيستم گلوتاماترژيك بر حافظه فضايي در  بررسي اثرات

 موشهای صحرايي نر

آذربايجان 

 شرقي
 9313 دولتي

557 
بررسي و رتبه بندی عوامل تغيير الگوهای مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي ، شيميايي بر اساس 

 نظر معتادان

خراسان 

 رضوی
 9313 آزاد

 9313 آزاد تهران اثربخشي فعاليت تشكل های غير دولتي در درمان معتادانبررسي  553

551 
حقوقي اطاله دادرسي در قانون مبارزه با مواد مخدر، قبل و بعد از رسيدگي و اجرای  -بررسي فقهي

 حكم در حوزه قضايي شهرستان زاهدان

سيستان و 

 بلوجستان
 9313 آزاد

 9313 دولتي تهران بدني در مردان متاهل با و بدون اعتياد به مت آمفتامين)شيشه( و ترياكمقايسه رضايت جنسي و تصوير  531

539 
بررسي تاثير آموزش مهارت های اجتماعي بر خودکارآمدی پرهيز از مواد مخدر در دانش آموزان 

 مقطع متوسطه شهر اهواز
 9313 دولتي خوزستان

535 
با گرايش به اعتياد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه  رابطه هوشي معنوی و عمل به باورهای ديني

 شهرستان لردگان

چهارمحال و 

 بختياری
 9313 دولتي

533 
تعيين ميزان اثربخشي آموزش خود دلگرم سازی بر سالمت روان و کيفيت زندگي زنان دارای همسر 

 معتاد شهر تهران
 9313 دولتي تهران

534 

مبتني بر تعيين کننده های عود بر موارد عود و خظرپذيری در رفتاری  -بررسي مداخالت شناختي

درمان جويان تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مرکز درماني ترك اعتياد وابسته به 

 مرکز ملي مطالعات اعتياد

 9313 دولتي تهران

531 
های هيپو کامپ موش صحرايي بدنبال مصرف  بر آسيب نورون Aبررسي تاثير گيرنده آدنوزيني نوع دو 

 ( مطالعه ساختاری ، فراساختاری و مولكوليMDMAاکستاسي)

خراسان 

 رضوی
 9313 دولتي

533 
نافرماني در کودکان با والدين معتاد و کوداکان با  -مقايسه ميزان خودکنترلي و اختالل لجبازی

 والدين غير معتاد
 9313 آزاد سمنان

 9313 آزاد زنجان رابطه بين تاب آوری و سرسختي روان شناختي با گرايش به اعتياد در دانش آموزان دوره متوسطه 537

 9313 دولتي تهران تاثير آموزش مهارتهای زندگي در کاهش گرايش به مصرف 533

 9313 آزاد بوشهر بررسي ميزان اثربخشي و ارزيابي پيشگيری اجتماع محور 531
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 9314 آزاد مرکزی ای و حل مسئله اجتماعي بر کيفيت زندگي معتادان شهر اردبيل های مقابله اثربخشي آموزش مهارت 541

 9314 آزاد اردبيل موثرترين روش پيشگيری از اعتياد و جرايم مواد مخدر 549

 9314 آزاد کردستان عادی شهر سنندجمقايسه ذهن آگاهي و تنظيم هيجاني در معتادان تحت درمان نگهدارنده با و افراد  545

543 
های سالمت رواني در معتادين زنداني شهرستان گلپايگان در  تاثير درمان نگهدارنده متادون بر شاخص

 13سال 
 9314 آزاد مرکزی

544 
تأثير مجازات اعدام و شالق در بازدارندگي )هدف ارعاب فردی و اجتماعي( ارتكاب جرايم مواد مخدر 

 روانگردانهاو 
 9314 آزاد اصفهان

541 
تبيين مدل تحليلي اعتياد به  امفتامين)شيشه( به وسيله شاخص های رواني ، ويژگي های شخصيتي و  

 "جمعيت شناختي در زنان شهر اصفهان
 9314 آزاد اصفهان

543 
دختر خانواده مقايسه تاثير مشاوره مسير شغلي سازه گرا بر انطباق پذيری مسير شغلي دانش آموزان 

 های معتاد و غير معتاد شهر اصفهان
 9314 آزاد اصفهان

 9314 آزاد اصفهان مقايسه باورهای عاميانه در باب نشانه ها، علت و درمان اعتياد در ميان مردم ايران و انگليس 547

543 
مخدر در دانش بررسي رابطه بين سبكهای فرزند پروری پدر و مادر و عوامل مستعد کننده مصرف مواد 

 آموزان پسر دوره دوم متوسطه نظری شهر ايالم
 9314 آزاد ايالم

541 
بررسي عوامل زمينه ساز گرايش به مواد مخدر و روان گردان ها در بعد اجتماعي ، فردی و محيطي در 

 دانش آموزان پسر دوم متوسطه نظری شهر ايالم
 9314 آزاد ايالم

511 
آسيب های رواني و اجتماعي و ارتقا بهداشت و سالمت روان در دانش بررسي روش های پيشگيری از 

 آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه نظری شهر ايالم با اولياء معتاد
 9314 آزاد ايالم

 9314 آزاد ايالم سياست جنايي پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر و روان گردان ها در ايران 519

515 
بحران هويت با گرايش به مصرف مواد مخدر )در دانشجويان پسر دانشگاه  رابطه باورهای ديني و

 تبريز(

آذربايجان 

 شرقي
 9314 دولتي

 9314 دولتي تهران های سرطاني تخمدان رده بررسي اثر مورفين و سيس پالتين بر سلول 513

514 
دختر نسبت به  اثر بخشي آموزش مهارتهای  حل مسئله  و جرات ورزی  بر تغيير  نگرش نوجوانان

 مصرف مواد

آذربايجان 

 شرقي
 9314 دولتي

 رابطه پرخاشگری و خشم با وضعيت گرايش به اعتياد 511
آذربايجان 

 شرقي
 9314 آزاد
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 ويژگيهای شخصيتي و سبك های دلبستگي با گرايش 513
آذربايجان 

 شرقي
 9314 دولتي

 مبتال به اختالل مصرف موادتاثير آموزش تنظيم عاطفه بر عواطف مثبت و منفي زنان  517
آذربايجان 

 شرقي
 9314 دولتي

513 
بررسي ميزان تاثير شربت متادون  در کلنيك های ترك اعتياد  در سطح  شهر تبريز  در سه سال اخير 

(19-15-13) 

آذربايجان 

 شرقي
 9314 آزاد

511 
سطح  شهر تبريز  در سه (  در کلنيك های ترك اعتياد  در B5بررسي ميزان تاثير قرص بوپر نورفين )

 "( 13-15-19سال اخير )

آذربايجان 

 شرقي
 9314 آزاد

531 
مقايسه نيازهای اساسي روان شناختي، ترس از صميميت و سالمت روان در معتادان مايل به ترك اعتياد 

 و معتادان ارجاعي شهرستان اروميه

آذربايجان 

 غربي
 9314 آزاد

539 
های پيشگيری از اعتياد در محيط های کاری، اداری، نظامي،  ارزشيابي ميزان اثربخشي برنامه

 کارکردی و صنعتي و عوامل اثرگذار بر آن

آذربايجان 

 غربي
 9314 آزاد

535 
رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوی با دانش و نگرش دانش آموزان دوره متوسطه شهر اروميه به 

 مواد مخدر و محرکها

آذربايجان 

 غربي
 9314 آزاد

 9314 دولتي تهران ترياك( در افغانستان-بررسي عوامل موثر بر عرضه خشخاش )مواد مخدر 533

534 
کارآمدی طرح واره درماني دو جهي در درمان مردان وابسته به موادمخدر مبتال به اختالل شخصيت 

 ضد اجتماعي
 9314 دولتي تهران

 9314 آزاد تهران مواد مخدر با رويكردی به مقدمات حرامبررسي مباني فقهي و حقوقي پيشگيری از اعتياد به  531

 9314 دولتي تهران بررسي نقش عملكرد خانواده و نظام ارزشي در پيش بيني گرايش به مواد مخدر در دانش آموزان 533

 9314 آزاد تهران اثربخشي آموزش سبكهای فرزند پروری در پيشگيری از اعتياد 537

 9314 آزاد تهران خانواده و نقش آن در پيشگيری از گرايش به مواد مخدرهای ديني  ارزش 533

531 
گر چشم انداز زماني  رابطه خودکارآمدی عمومي و گرايش به مصرف مواد در نوجوانان: نقش ميانجي

 و صفات شخصيتي
 9314 دولتي تهران

571 
آمفتامين با افراد وابسته به مواد افيوني و مقايسه حافظه کاذب و کنترل اجرايي در افراد وابسته به مت 

 افراد عادی
 9314 دولتي تهران

579 
های شخصيتي با گرايش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان با نقش  رابطه نگرش به اعتياد و ويژگي

 ميانجي تعارضات خانواده
 9314 دولتي تهران

575 
با گرايش به اعتياد به مواد مخدر در بين های فرزندپروری( خانواده  های تربيتي)شيوه رابطه سبك

 آموزان پسر)پايه سوم متوسطه( شهرستان ايوان غرب دانش
 9314 دولتي تهران



113 

 

573 
های روانسنجي پرسشنامه عوامل رواني اجتماعي خطرساز و محافظت کننده اعتياد در  ويژگي

 نوجوانان
 9314 دولتي تهران

 9314 دولتي اصفهان مناطق روستايي در شهرستان لردگانبررسي علل گرايش به اعتياد در  574

571 
بررسي رابطه الگوهای ارتباطي خانواده و شيوه های فرزند پروری با باورهای غير منطقي در فرزندان 

 دارای پد يا مادر معتاد

خراسان 

 جنوبي
 9314 آزاد

573 
ارتكاب جرايم مواد مخدر و  تأثير مجازات اعدام در بازدارندگي )هدف ارعاب فردی و اجتماعي(

 روانگردان ها
 9314 آزاد سمنان

577 
بررسي روند قاچاق مواد مخدر در کشورهای حاشيه خليج فارس طي سالهای قبل و بعد از حضور 

 (5113-9113کشورهای فرا منطقه ای در افغانستان )
 9314 آزاد گلستان

 گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانانبررسي رابطه خشونت های خانوادگي زندانيان با  573
خراسان 

 رضوی
 9314 آزاد

 اثربخشي تنظيم هيجان بر کاهش تكانشگری و افزايش بازداری رفتاری در افراد معتاد 571
خراسان 

 رضوی
 9314 آزاد

531 
گری متغير تمايز  يابي ساختاری شدت اعتياد براساس سالمت و حمايت خانواده اصلي با ميانجي مدل

 يافتگي خود در گروهي از افراد معتاد به مواد مخدر
 9314 دولتي کرمان

539 
های شناختي با آمادگي برای تغيير در معتادين تحت درمان  رابطه بين کنترل عواطف و تحريف

 نگهدارنده با متادون

خراسان 

 شمالي
 9314 آزاد

535 
ابعاد هويت زنان استان خراسان  بررسي رابطه بين علل گرايش به مواد مخدر با سبك دلبستگي و

 شمالي
 9314 آزاد مازندران

 بررسي موضوع خشونت های خانوادگي زندانيان و گرايش به اعتياد نوجوانان و جوانان 533
خراسان 

 شمالي
 9314 آزاد

534 
های دلبستگي وويژگي های شخصيتي باگرايش به اعتياد درجوانان شهر  بررسي رابطه انواع سبك

 (14زنجان)سال
 9314 آزاد زنجان

 9314 آزاد زنجان بررسي تطبيقي اختالالت رواني درسوءمصرف کنندگان تحت درمان با متادون و افراد غير تحت درمان 531

533 
مصرف کنندگان  بررسي  شبكه های عصبي مربوط به پردا زش تصاوير القا کننده خشم و اندوه در سوء

 fMRIمت آمفتامين و گروه کنترل با استفاده از 
 9314 دولتي تهران

537 
های حل مساله، کنترل فكر و افكار فرآيند منفي در بين دو گروه از معتادين دارای ترك و  مقايسه شيوه

 بدون ترك
 9314 آزاد سمنان

533 
اثر بخشي درمان يكپارچه توحيدی در پيشگيری از بازگشت، بهبود ادراك خود و افزايش مهارت های 

 مقابله ای در افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر

سيستان و 

 بلوچستان
 9314 دولتي
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531 
های  بهبود سبكاثربخشي درمان مبتني بر روانشناسي مثبت نگر بر ارتقای سطح هوش هيجاني، 

 مقابلهای و پيشگيری از بازگشت مجدد افراد مبتال به سوء مصرف مواد

سيستان و 

 بلوچستان
 9314 دولتي

 بررسي علل موثر بر ارتكاب جرائم مواد مخدر توسط افاغنه در شهر زاهدان 511
سيستان و 

 بلوچستان
 9314 آزاد

 شهر زاهدانNAنقش اميد به آينده در احساس شادکامي در معتادين بهبود يافته عضو انجمن  519
سيستان و 

 بلوچستان
 9314 آزاد

 بررسي معامله حمل و نقل و استعمال مواد مخدر در فقه اماميه و فقه حنفي 515
سيستان و 

 بلوچستان
 9314 آزاد

 9314 دولتي قزوين جمهوری اسالمي ايران، مطالعه موردی موادمخدرابعاد حقوقي بين المللي در حوزه مرزباني  513

514 
بررسي عوامل بازگشت به مصرف مواد در زنان وابسته به سوء مصرف مواد در شهر سنندج)مطالعه 

 کيفي(
 9314 دولتي کردستان

511 
( در Time to Relapse Questionnairسنجي پرسشنامه زمان وقوع عود ) های روان بررسي ويژگي

 افراد وابسته به سوء مصرف مواد
 9314 دولتي کردستان

513 
بررسي تاثير درمان شناختي رفتاری بر کيفيت زندگي، کاهش افسردگي و اضطراب بيماران معتاد مبتال 

 " HIVبه 
 9314 آزاد کردستان

517 
به مواد مخدر در بين دانشجويان ارتباط بين پنج عامل بزرگ شخصيت و تاب آوری با آمادگي به اعتياد 

 دانشگاه آزاد اسالمي
 9314 آزاد کردستان

 9314 آزاد کردستان اثربخشي نوروفيدبك بر کاهش ولع در افراد با اختالل سؤمصرف مواد شهر سنندج 513

511 
اثربخشي درمان مبتني بر ذهن آگاهي بر تنظيم هيجاني و کيفيت زندگي و بهزيستي ذهني مصرف 

 کنندگان مواد افيوني
 9314 آزاد کردستان

311 
اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر عقايد وسوسه انگيز و باورهای مرتبط با مواد در 

 معتادان تحت درمان با متادون در مراکز درمان سؤمصرف مواد شهر سنندج
 9314 آزاد کردستان

319 
بر افكار وسوسه انگيز معتادان مصرف کننده مواد مخدر عنوان اثربخشي آموزشي طرحواره درماني 

 تحت درمان با متادون
 9314 آزاد کردستان

315 
بررسي نگرش و آگاهي سربازان وظيفه درباره سوء مصرف و عوارض اجتماعي و رواني مواد مخدر 

 صنعتي در فرماندهي انتظامي شهرستان کرمان
 9314 آزاد کرمان
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313 
هيجاني، مهارت های اجتماعي و عزت نفس در دو گروه معتادان جوان و افراد بررسي و مقايسه هوش 

 سالم
 9314 آزاد کرمان

314 
تا  9333عوامل اجتماعي موثر بر اعتياد به مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن در استان کرمانشاه )

9313) 
 9314 آزاد کرمانشاه

311 
در پيش بيني گرايش به اعتياد با ميانجيگری  گيری مذهبي، خود پنداره و خودکارآمدی نقش جهت

 سرسختي روانشناختي در دانشجويان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه
 9314 دولتي کرمانشاه

313 
رابطه ی سبك های دلبستگي و ناگويي هيجاني با رضايت جنسي در معتادان شهر کرمانشاه با ميانجي 

 گری خودکارآمدی جنسي
 9314 دولتي کرمانشاه

317 
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 کرمانشاه
 9314 دولتي کرمانشاه

313 
( و روش TDCS)مقايسه اثربخشي روش تحريك مغز از روی جمجمه با استفاده از جريان مستقيم 

 ماتريكس در کاهش ولع مصرف مت آمفتامين
 9314 دولتي کرمانشاه

 9314 آزاد ايالم بررسي نقش قانون جديد مبارزه بامواد مخدر در جهت افزايش يا کاهش جرائم ارتكابي مواد مخدر 311

 9314 آزاد فارس ياسوجهای شخصيتي و عزت نفس جنسي با صميميت زوجين معتاد شهر بررسي رابطه بين ويژگي 391

 آموزش مهارتهای تصميم گيری بر مقابله بر استرس در معتادان 399
کهكيلويه و 

 بوير احمد
 9314 آزاد

 9314 آزاد لرستان بررسي نقش اعتياد در کاهش سرمايه اجتماعي )مطالعه موردی مناطق حاشين نشين شهر خرم آباد( 395

 9314 آزاد يزد جلوگيری از اعتياد به انواع مواد مخدر در بين ساکنين شهر يزدای بر  بررسي تاثير آموزش رسانه 393

394 
اثربخشي درمان مبتني بر تئوری انتخاب بر تاب آوری همسران معتادين مراجعه کننده به مراکز اعتياد 

 شهر يزد
 9314 آزاد يزد

391 
افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز اثربخشي درمان مبتني بر تئوری انتخاب بر بهزيستي روانشناختي 

 ترك اعتياد شهر يزد
 9314 آزاد يزد

 9311 دولتي کردستان علل اعتياد به مواد مخدر صنعتي در شهر زنجان از منظر جرم شناسي با تأکيد بر رويكرد پيشگيرانه 393
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397 
روانشناختي و نياز های  ی علي استعداد اعتياد از طريق طرحواره های ناسازگار اوليه ، سرمايه رابطه

 اساسي روانشناختي با ميانجي گری الگوهای ارتباطي خانواده
 9311 دولتي کرمانشاه

 9311 آزاد مازندران بررسي جامعه شناختي موانع مشارکت اجتماعي در حوزه مواد مخدر 393

 9311 آزاد اردبيل نوجوانان عادی شهر اروميهمقايسه رشد اخالقي و تنظيم هيجان در نوجوانان دارای سوء مصرف مواد و  391

 9311 آزاد ايالم مقايسه هوش شناختي و منبع کنترل در مردان معتاد و غير معتاد شهر ايالم 351

359 
مقايسه اثربخشي دو روش درماني متادون درماني و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر سالمت روان 

 فريدنمعتادان تحت درمان  در شهرستان 
 9311 آزاد مرکزی

355 
، ساير HIVمقايسه راهبردهای تنظيم شناختي هيجان و خود کنترلي در معتادان مبتال به ويروس 

 معتادان غير مبتال و افراد عادی شهر سنندج
 9311 آزاد کردستان

353 
مصرف اثربخشي درمان مبتني بر کيفيت زندگي بر تاب آوری و خود کارآمدی مراجعين مرد  سوء 

 کننده مواد مخدر شهرستان شاهين شهر
 9311 آزاد اصفهان

 9311 آزاد اصفهان مقايسه درمان های دارو محور با کمپ های پرهيز مدار در ميزان وسوسه معتادان شهرستان فريدن 354

 9311 آزاد ايالم اثربخشي آموزش تنظيم شناختي بر پيشگيری از عود و کيفيت زندگي افراد معتاد 351

 مقايسه سازگاری اجتماعي خود نظم دهي و باورهای ديني در بين زنان معتاد و عادی شهر اروميه 353
آذربايجان 

 غربي
 9311 آزاد

357 
های ناسازگار اوليه و ويژگي های شخصيتي و سبك های زندگي افراد معتاد و عادی  مقايسه طرحواره

 شهرستان بجنورد
 9311 آزاد زنجان

 9311 آزاد لرستان تامين اجتماعي بر ميزان گرايش به جرايم مواد مخدر مطالعه موردی )زندان بروجرد( بررسي تاثير 353

 9311 آزاد ايالم بررسي جرم  پولشويي ناشي از جرائم مواد مخدر و روانگردان به عنوان جرم سازمان يافته 351

 9311 آزاد گيالن سازوکارهای پليسي در مبارزه و پيشگيری از قاچاق مواد مخدر 331

339 
پيش بيني استعداد و وابستگي به موادمخدر )اعتياد( بر اساس هوش هيجاني و مكانيزم های دفاعي در 

 زنان شهر تهران
 9311 آزاد تهران

335 
عروقي و ترکيب بدن مردان مبتال به پر فشار خوني پس از ترك  –اثر تمرين هوازی بر متغيرهای قلبي 

 مواد افيوني
 9311 دولتي گيالن

333 
ميزان شيوع بيماری های همراه رواني و جسمي در متقاضيان مداخالت درمان، کاهش آسيب و حمايت 

 های اجتماعي
 9311 آزاد مرکزی
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 9311 آزاد مازندران بر نگرش معتادين نسبت به رفتارهای پرخطر و ميل به مصرف در استان مازندران DICتاثير برنامه های  334

331 
ديفرانسيل و -بندی رياضي مسئله شيوع شناسي مصرف مواد مخدر به صورت يك معادله انتگرالمدل 

 حل آن
 9311 دولتي تهران

 ها در شهرستان شهر کرد گردان تاثير اعدام در بازدارندگي ارتكاب جرايم مواد مخدر و روان 333
چهارمحال و 

 بختياری
 9311 آزاد

 9311 آزاد اصفهان مصرف مواد مخدر راهبردهای حقوقي در پيشگيری از 337

 بررسي تحليلي مباني کيفر اعدام در جرايم مواد مخدر 333
کهكيلويه و 

 بوير احمد
 9311 آزاد

331 
پيش بيني گرايش به اعتياد براساس مهارت های زندگي تفكر انتقادی، حل مساله و تصميم گيری در 

 ساله شهر کرمانشاه 31الي  51جوانان 
 9311 آزاد کرمانشاه

341 
نقش بي اشتياقي اخالقي، حساسيت به پاداش، خود نهان سازی، در پيش بيني انگيزشي و پيامدهای 

 درمان افراد وابسته به مواد
 9311 دولتي اردبيل

349 
پيش بيني گرايش به مصرف مواد بر اساس سيستم فعال سا ز و بازدارنده رفتاری، انعطاف پذيری 

 در دانش آموزان شناختي و تحمل آشفتگي
 9311 دولتي اردبيل

345 
بررسي اثربخشي برنامه تغيير زندگي در تحول مثبت جواني برکاهش رفتار پرخطر و گرايش به مواد و 

 هويت يابي در نوجوانان دبيرستاني
 9311 دولتي تهران

 9311 دولتي تهران پيشگيری از اعتيادارائه مدل سالمت اجتماعي و معنوی در کودکان و نوجوانان : رويكرد مباني  343

344 
بررسي مقايسه ايي نقش دو روزنامه جام جم و آفتاب يزد در انعكاس اخبار و رويدادهای مهم مبارزه با 

 9313مواد مخدر در شش ماهه اول سال 
 9311 آزاد تهران

341 
آموزان با آمادگي اثر بخشي آموزش مهارت های زندگي بر افزايش تاب آوری و جرات ورزی دانش 

 به اعتياد
 9311 آزاد اردبيل

 9311 آزاد قم تعدد و تكرار در جرايم مواد مخدر 343

 9311 دولتي تهران بررسي عوامل موثردر مقابله با قاچاق خرده فروشي مواد مخدر در شهر تهران 347

 9311 آزاد سمنان آموزان متوسطهبررسي رابطه محيط خانواده و نگرش و استعداد نسبت به اعتياد در دانش  343

341 
اثربخشي خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بودن بر تنظيم هيجاني و کاهش دوز مصرف متادون 

 معتادان تحت درمان مراکز درمان سؤمصرف مواد مخدر شهرستان سنندج
 9311 آزاد کردستان

 9311 دولتي تهران مخدرموانع و مشكالت مديريتي فرماندهان در مبارزه بامواد  311
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319 
بررسي رضايتمندی از مسير پيشرفت شغلي کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارائه راه کارهايي 

 جهت بهبود
 9311 آزاد تهران

 9311 آزاد بوشهر بررسي نقش سازمانهای مردم نهاد در کاهش مصرف مواد مخدر در شهرستان دشتي 315

313 
اختالالت رواني در دو گروه معتادان تحت درمان با متادون و معتادان بدون درمان در بررسي تطبيقي 

 زندان اروميه

آذربايجان 

 غربي
 9311 آزاد

314 
اثربخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش بر انعطاف پذيری روانشناختي و نشخوار فكری در معتادان 

 تحت درمان متادون
 9311 دولتي کرمانشاه

 اثربخشي درمان مبتني بر روش ماتريكس بر افكار وسوسه انگيز و تنظيم هيجاني افراد وابسته به شيشه 311
آذربايجان 

 غربي
 9311 آزاد

 9311 آزاد کرمان تأثير آموزش ابراز وجود بر ارتقاء اميد و بازتواني پسران معتاد کرمان 313

317 
مواد مخدر و پيامدهای آن در استان کرمان در سه بررسي جامعه شناختي راه های مبارزه با قاچاق 

 9311ماهه اول سال 
 9311 آزاد کرمان

313 
اثربخشي درمان چند وجهي الزاروس از طريق روان نمايشگری در پيشگيری از عود و بهبود کيفيت 

 زندگي معتادان تحت درمان
 9311 دولتي تهران

 9311 دولتي تهران مواد مخدر صنعتي در شهرستان سردشتبررسي جامعه شناختي پديده توليد و قاچاق  311

331 
مصرف مواد مخدر در نوجوان  بررسي ميزان تاثير مداخله آموزش نظريه محور به قصد اجتناب از سوء

 9314مناطق روستايي شهرستان اروميه در سال 

آذربايجان 

 غربي
 9311 دولتي

339 
رفتاری، عاطفه منفي، افسردگي و مشكالت تنظيم هيجاني بررسي روابط ساختاری سيستم های مغزی، 

 با ولع مصرف به مواد در مصرف کنندگان مواد مخدر

آذربايجان 

 غربي
 9311 دولتي

335 
آئين نامه پيشگيری از اعتياد، درمان معتادان موادمخدر و حمايت از  1عملي ماده  –مطالعه نظری 

 9377افراد در مرعض خطر اعتياد مصوب 
 9311 دولتي قم

 9311 آزاد لرستان اعمال عفو خصوصي و آثار آن در مورد محكومان به جرايم مواد مخدر در لرستان 333

334 
مقايسه اثر بخشي درمان های مبتني بر الگوی لوينسون و ماتريس در بهزيستي روانشناختي افراد 

 وابسته به مواد محرك
 9311 آزاد همدان

 9311 آزاد تهران های اجتماعي ادراك شده و سالمت اجتماعي در معتادان بهبود يافتهبررسي ارتباط حمايت  331

 9311 دولتي اصفهان ارائه مدلي جديد جهت تعيين اثر بازاريابي اجتماعي در پيشگيری از مصرف مواد مخدر صنعتي 333
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337 
 -های مغزی سيستمهای دلبستگي و های شخصيتي، راهبردهای شناختي تنظيم هيجان، سبكويژگي

 های عود مصرف و تكانشگری در مبتاليان به سوء مصرف مواد مخدربينرفتاری به عنوان پيش
 9311 آزاد بوشهر

 9311 دولتي کرمان فرزندی –بررسي نگرش نسبت به اعتياد بر اساس نظارت والديني و ورابطه والدين  333

331 
تحريك های شناختي در معتادين در حال بهبود مراکز ( بر کاهش CBTتاثير درمان شناختي رفتاری )

 اقامتي شهرستان

خراسان 

 شمالي
 9311 آزاد

 9311 آزاد کردستان آسيب شناسي قوانين مرتبط با مواد مخدر در نظام حقوقي ايران 371

 9311 آزاد کردستان تاثير اعتياد بر نرخ ارتكاب جرم و ارائه راهكراهای پيشگيرانه 379

 رابطه بين استرس و سبك های تفكر در گرايش مردان به ا عتياد 375
خراسان 

 شمالي
 9311 آزاد

 9311 دولتي تهران بررسي رابطه حمايت اجتماعي و سالمت روان در زنان معتاد 373

374 
ميزان تغيير الگوی سوء مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در شهر 

 بجنورد

خراسان 

 شمالي
 9311 آزاد

371 
مقايسه باورهای مذهبي ، کيفيت زندگي و تاب آوری در افراد معتاد تحت درمان با متادون و افراد 

 عادی شهر ايالم
 9311 آزاد ايالم

373 
اثربخشي درمان شناختي ذهن آگاهي بر افسردگي و کيفيت زندگي معتادان تحت درمان با متادون 

 شهر ايالم
 9311 آزاد ايالم

 9311 آزاد مرکزی نقش خانواده در گرايش جوانان به سوء استعمال مواد مخدر در شهرستان محالت 377

373 
مقايسه ميزان تمرکز افراد دارای سابقه مصرف ماده مت آمفتامين با افراد طبيعي با دستگاه نروفيد بك 

 کننده به بيمارستان طالقاني ايالماز طريق سنجش امواج مغزی در معتادان در حال بهبود مراجعه 
 9311 آزاد ايالم

371 
) تحريك الكتريكي مستقيم از طريق جمجمه ( بر کاهش ولع مصرف متادون در بيماران  TDCSتأثير 

 «دريافت کننده آن از بيمارستان طالقاني ايالم 
 9311 آزاد ايالم

331 
دانشجويان و راهكارهای پيشگيری از آن ها توسط  بررسي علل استعمال مواد مخدر و روان گردان

 های دانشگاه بوعلي سينای همدان( )مطالعه موردی در خوابگاه
 9311 دولتي همدان

 تهران 14بررسي عوامل موثر در ترك اعتياد جوانان معتاد کمپ ترك اعتياد يافت آباد تهران در سال  339
 

9311 

335 
تحريك الكتريكي مستقيم بر کاهش ولع مصرف شيشه در معتادان در حال بهبود مراجعه   TDCSتأثير 

 «کننده به بيمارستان طالقاني ايالم 

آذربايجان 

 شرقي
 9311 آزاد
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 9311 آزاد کرمان تاثير مداخله  معنوی به شيوه گروهي بر کاهش  آسيب رواني معتادان شهر کرمان 333

334 
مبتني بر پذيرش و تعهد بر تحمل پريشاني و حساسيت اضطرابي زنان وابسته اثربخشي مشاوره گروهي 

 به مواد مخدر
 9311 دولتي تهران

 9311 آزاد تهران تهران( 93و  5بررسي عوامل فرهنگي موثر بر گرايش زنان به مواد مخدر )مورد مطالعه زنان مناطق  331

 9311 آزاد ايالم افراد معتاد و عادی شهر ايالممقايسه تاب آوری، احساس تنهايي و پرخاشگری در  333

 9311 آزاد مرکزی بررسي زمينه های فرهنگي در پيشگيری از عتياد در سطح پيش دبستاني 337

 9311 آزاد زنجان مقايسه سالمت رواني رضايت از زندگي و شادکامي همسران مردان معتاد با همسران مردان عادی 333

331 
سازگاری زناشويي و طرحواره جنسي زندانيان معتاد تحت درمان با متادون با مقايسه خودکارآمدی 

 زندانيان عادی در زندان مرکزی اروميه

آذربايجان 

 شرقي
 9311 آزاد

311 
های شخصيتي، خود کنترلي با تنيدگي در افراد وابسته به مواد مخدر صنعتي و  مقايسه و رابطه ويژگي

 سنتي دارای بازگشت

سيستان و 

 جستانبلو
 9311 دولتي

 9311 آزاد تهران مقايسه سياستهای مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسالمي با اتحاديه اروپا 319

 9311 دولتي تهران تجربه زيسته ی زنان معتاد در شهر تهران، دستيابي به يك الگوی تبييني 315

 9311 دولتي تهران مطالعه موردی استان آذربايجان غربي"بررسي روشهای موثر بر فرآيند پيشگيری از اعتياد زنان  313

314 

مقايسه رضايت جنسي زناشويي، تاب آوری و کيفيت خواب معتادين تحت درمان با داروهای متادون، 

بوپرونورفين و اپيوم در مراکز درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهای اگونيست استان گلستان در 

 9314سال 

 9311 آزاد گلستان

 نقش سالمت معنوی و حمايت اجتماعي در پيشگيری از اعتياد، مقايسه زنان عادی و معتاد شهر زاهدان 311
سيستان و 

 بلوجستان
 9311 آزاد

313 
بررسي روش ها و رابطه ميان افزايش ميزان اعتماد اجتماعي با صيانت اجتماعي معتادان بهبود يافته 

 9314-11شهر کرمان 
 9311 آزاد کرمان

317 
بررسي اثربخشي هيپنوتيزم درماني بر پيشگيری از عود ، کاهش تكانشگری و ولع در افراد ترك کننده 

 مواد محرك
 9311 آزاد اردبيل

313 
  ی تاثير آموزش مهارتهای زندگي بر عزت نفس و سازگار اجتماعي دانش آموزان در معرض خطر دوره

 متوسطه شهرستان ايجرود
 9311 آزاد زنجان

311 
و  5بررسي روابط ارزشهای ديني و مذهبي و گرايشهای جوانان به اعتياد )مورد مطالعه جوانان مناطق 

 شهر تهران( 93
 9311 آزاد تهران
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 نقش ابعاد هوش معنوی ، خردمندی و خودفراروی در پيش بيني ميزان گرايش به مصرف مواد مخدر 411
آذربايجان 

 شرقي
 9311 دولتي

 9311 دولتي تهران اعتياد در پرتو نظريه خرده فرهنگ ها تبيين جرم 419

 9311 آزاد يزد 9313-9333فراتحليل پژوهش های مرتبط با علل اعتياد از سال  415

413 
طراحي و توليد مجله الكترونيكي با محتوای تاثير مواد مخدر بر کارکردهای زيستي، رواني و 

 مخدر دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر يزداجتماعي و اثربخشي آن بر نگرش به مواد 
 9311 آزاد يزد

414 

ارزيابي تاثيرآموزش مهارتهای زندگي )اجتماعي( با توجه به الگوها وفرايندهای اجرائي در ايجاد 

 1نگرش منفي نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه ناحيه 

 11-14تبريز در سال تحصيلي 

آذربايجان 

 شرقي
 9311 آزاد

 بررسي اثربخشي آموزش و توانمندی شناختي، رفتاری بر سازگاری اجتماعي معتادان شهر بجنورد 411
خراسان 

 شمالي
 9311 آزاد

413 
نقش و جايگاه برنامه ريزی شهری در کنترل ناهنجاری ها و آسيب های اجتماعي با تاکيد بر اعتياد 

 شميران نومطالعه موردی محله 
 9311 آزاد قزوين

 9311 دولتي تهران ارائه الگوی مديريت جهادی در پليس مبارزه با مواد مخدر فاتب 417

413 
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر گرايش به مواد مخدر در خانواده های شهرستان نرماشير  و ارائه 

 11راهكارهای اثربخش در جهت اصالح گرايش های مذکور در سال 
 9311 آزاد کرمان

411 
مقايسه صميميت در خانواده، کنترل عواطف و تحمل ناکامي و مهارت حل مشكل در زنان زنداني با 

 پيشينه روابط فرا زناشويي و سوء مصرف مواد در زنداني اروميه

آذربايجان 

 غربي
 9311 آزاد

 9311 آزاد اردبيل آمادگي به اعتياد در دانش آموزانرابطه ابعاد پنچ گانه شخصيت، سبك دلبستگي و سازگاری با  491

 بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر گرايش به مواد مخدر در بين زنان در شهر زاهدان 499
سيستان و 

 بلوجستان
 9311 آزاد

 9311 آزاد اردبيل اثر بخشي درمان فراشناختي بر بهزيستي روان شناختي و تنظيم هيجان در معتادان در حال ترك 495

493 
رابطه هيجان خواهي، تمايز يافتگي و خلق و خو با آمادگي به اعتياد در دانشجويان دختر و پسر 

 دانشگاه آزاد اسالمي شهر زنجان
 9311 آزاد زنجان
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 (13بررسي تاثير اصالح مواد قانوني در تغيير شيوه های توزيع مواد مخدر صنعتي )مشهد  494
خراسان 

 رضوی
 9311 دولتي

491 
ارزيابي باورهای غير منطقي و ارتباط آن با پاسخ به استرس و دشواری های تنظيم هيجاني در افراد 

 وابسته به مواد

سيستان و 

 بلوجستان
 9311 آزاد

493 
مقايسه ارزيابي شناختي ، قضاوت اجتماعي و بهزيستي هيجاني در بين افراد مصرف کننده متادون ، 

 آمفتامين و عادی
 9311 ادآز اردبيل

497 
ساله  11تا  91بررسي عوامل روانشناسي اجتماعي موثر بر اعتياد به مواد مخدر در بين مردان 

 شهرستان بوشهر
 9311 آزاد بوشهر

 9311 آزاد اردبيل بررسي نقش عملكرد نهادهای ديني و فرهنگي در پيشگيری از گرايش نوجوانان  و جوانان  شهر اردبيل 493

 9311 آزاد همدان کننده با کيفيت زندگي زنان معتاد مراکز ترك اعتياد شهر همدان خطرساز و محافظت رابطه عوامل 491

 9311 دولتي اصفهان تحليل کيفر شناختي مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر 451

459 
معتادان اثربخشي روش درمان دواره قدم بر کيفيت زندگي و احساس خودکارآمدی اعضاء  انجمن 

 گمنام
 9311 آزاد تهران

455 
بررسي رابطه و مقايسه نگرش نسبت به مواد مخدر و سبك های ادارك شده فرزند پروری در بين 

 دانشجويان علوم انساني و فني مهندسي دانشگاه آزاد شهر گرگان
 9311 آزاد گلستان

 9311 آزاد گلستان در معتادان مجرد و متاهل شهر گرگانبررسي رابطه و مقايسه عوامل زمينه ای با گرايش به مواد مخدر  453

454 
نقش زندان درمداخالت درمان، کاهش آسيب وحمايت های اجتماعي سوء مصرف مواد مخدر در ايران 

 و چگونگي ارتقاء آن
 9311 آزاد کرمان

 رابطه تجربه آزارديدگي در دوران کودکي و امنيت رواني با اعتياد پذيری 451
 آذربايجان

 شرقي
 9313 دولتي

453 
تحليل جرم شناختي عوامل گرايش به مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر کرمان از منظر 

 رويكردهای بازدارندگي و کنترل اجتماعي
 9313 دولتي کرمان

457 
)معتادان گمنام( بر ترك اعتياد در بين زنان  NAبررسي جامعه شناختي تاثيرات عضويت در انجمن 

 معتاد شهر زنجان
 9313 آزاد زنجان

453 
تاثير آموزش مهارت های مقابله ای و مديريت خود، بر احساس خود کار آمدی و اميد به زندگي در 

 زنان مبتال به اختالل مصرف مواد در تبريز

آذربايجان 

 شرقي
 9313 آزاد

 9313 آزاد کرمانشاه درماني بر کاهش مصرف متادون در معتادين مراکز هرسيناثربخشي واقعيت  451
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 رابطه باورهای فراشناختي، تاب آوری و سبك زندگي با گرايش به مواد مخدر معتادين شهر اروميه 431
آذربايجان 

 غربي
 9313 آزاد

439 
ورزشي در پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر زنان شهرستان اروميه از  –نقش برنامه های فرهنگي 

 ديدگاه کارشناسان دستگاههای مبارزه

آذربايجان 

 غربي
 9313 دولتي

 تجديد نظر خواهي آراء مواد مخدر در حقوق کيفری ايران و فرانسه 435
آذربايجان 

 غربي
 9313 آزاد

 9313 آزاد ايالم 9314زندگي در افراد معتاد و عادی شهر ايالم در سال مقايسه عزت نفس، سالمت روان و کيفيت  433

 9313 دولتي تهران اثربخشي رويكرد اميد درماني بر عملكرد خانواده: همسران معتادين 434

431 
چگونگي شروع مصرف مواد مخدر و روانگردانها توسط دانشجويان دانشگاهها و ارائه راهكارهايي در 

 آن خصوص مقابله با

سيستان و 

 بلوجستان
 9313 آزاد

 9313 آزاد تهران شناسايي عوامل موثر بر شكل گيری اعتياد زنان 433

 9313 آزاد تهران تحليل رويه قضايي دادگاه ها و دادسراهای اطفان و نوجوانان تهران در جرايم مواد مخدر 437

433 
مستر در کاهش  درماني مسأله مدار مكمقايسه اثربخشي زوج درماني يكپارچه هيجان مدار و زوج 

 تعارض، دلزدگي زناشويي و افزايش کيفيت زندگي زوجين در فرايند ترك اعتياد
 9313 آزاد کردستان

 نقش عوارض ژئومرفولوژيكي کوههای شرق کشور و نحوه ورود مواد مخدر از طريق آن 431
خراسان 

 رضوی
 9313 دولتي

441 
سال تحت درمان با  31تا  51افسردگي در جوانان معتاد، بين سنين بررسي ميزان شيوع اضطراب و 

 متادون و درمان سرپايي و بستری در مراکز دولتي شهر اروميه

آذربايجان 

 غربي
 9313 آزاد

449 
ارتباط کارکرد خانواده،دشواری در تنظيم هيجان و ارضای نيازهای بنيادين روانشناختي با 

 اعتيادپذيری

آذربايجان 

 شرقي
 9313 دولتي

445 
مقايسه افسردگي و عود مجدد اعتياد در زنان معتاد تحت درمان متادون درماني، معتا دان گمنام و 

 در استان اصفهان 31کنگره 
 9313 آزاد اصفهان

 9313 آزاد مرکزی بررسي تاثير مواد مخدر، شيشه بر جرائم در شهر اصفهان 443

444 
های ناسازگار اوليه در مراجعين مرد مراکز متادون درماني و مقايسه اختالالت جنسي و طرحواره 

 افراد عادی در شهر زنجان
 9313 آزاد زنجان
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441 
رابطه  وقايع استرس  زای زندگي  ) اختالفات  زناشويي،  استرس های شغلي  و فشارهای  رواني(  با 

 های شاغل  اصفهان  در زوج  آمادگي  ابتال  به مواد مخدر  سنتي  و روانگردان  و اميد به  زندگي
 9313 آزاد اصفهان

 اثر هشت هفته تمرين ترکيبي توام با مصرف مكمل دارچين به ميزان هماتولوژيك زنان شهر زاهدان 443
سيستان و 

 بلوچستان
 9313 دولتي

447 
نوجوانان های رفتاری و تعارضات بين والدين با ناسازگاری-های مغزیالگويابي رابطه ميان نظام

 رفتاری-هيجاني-های شناختيپاسخ رفتاری و گرايش به مصرف مواد( با ميانجي-)مشكالت هيجاني
 9313 دولتي تهران

 9313 دولتي تهران اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر مشكالت جنسي زنان معتاد در حال ترك 443

 9313 دولتي تهران 13-31استان همدان در سال های ميزان نقش قوميت ها در قاچاق مواد مخدر  441

 9313 آزاد اصفهان رابطه اعتياد با جرائم جنسي در زنان 411

 9313 آزاد اصفهان تجارب مددجويان زن معتاد از ارتكاب جرم و زمينه های فرهنگي آن در زندان زنان اصفهان 419

 9313 آزاد اردبيل آراللوء استان اردبيل بررسي سيمای جنايي مجرمين مواد مخدر در ارودگاه 415

 9313 دولتي همدان های ناکارآمد اوليه بين پيوند والديني و استعداد اعتيادمطالعه نقش ميانجي طرحواره 413

414 
بررسي تاثير ذهن آگاهي بر خودکارآمدی پرهيز از مواد  و چگونگي بكارگيری راهبردهای تنظيم 

 شناختي هيجان معتادين
 9313 آزاد اصفهان

 9313 دولتي تهران بررسي شيوه های پيشگيری از اعتياد کودکان والد معتاد در شهر تهران 411

413 
بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر تعهد و پذيرش در بهبود انگيزه ترك ، تمايل برای برقراری ارتباط و 

 نگرش به اعتياد افراد معتاد
 9313 آزاد اردبيل

417 
مقايسه ای پيامدهای خانوادگي اعتياد به مواد مخدر در بين زنان و مردان معتاد در شهر اراك  مطالعه

 14در سال 
 9313 آزاد مرکزی

413 
مصرف موادمخدر در  آوری و تغيير نگرش نسبت به سوء های ارتباطي بر تاب اثربخشي آموزش مهارت

 تبريز 4آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحيه  بين دانش

ذربايجان آ

 شرقي
 9313 آزاد

 9313 آزاد سمنان مقايسه کيفيت زندگي در معتادين تحت درمانهای مختلف اعتياد 411

431 
تاثير مجازات اعدام در بازدارندگي ارتكاب جرايم مواد مخدر و روانگردانها در استان کهكيلويه و 

 بويراحمد

کهكيلويه و 

 بوير احمد
 9313 آزاد
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439 
بر پيشگيری از بازگشت مجدد اعتيادف تحمل  سرمايه های روانشناختي )اميد، تاب آوری(بررسي تاثير 

 پريشاني و مشكالت بين فردی معتادان بهبود يافته مراکز درمان و بازتواني شهر اصفهان
 9313 آزاد اصفهان

435 
ايران بررسي سياست جنائي مصرف کنندگان انواع مواد مخدروقرص های روانگردان در کشورهای 

 وهلند
 9313 آزاد اصفهان

433 
بررسي رابطه  بهداشت رواني با سالمت اجتماعي و رضايت زناشويي مردان معتاد کمپ های شهر 

 دهدشت
 9313 آزاد فارس

434 
بررسي ميل ترکيبي آلكالوئيدهای اصلي ترياك به گيرنده های اپيوئيدی با هدف ارائه روش های نوين 

 ترك اعتياد

خراسان 

 رضوی
 9313 آزاد

431 
اثر بخشي آموزش مهارت های زندگي بر تمايز يافتگي ، نگرش و خطرپذيری نوجوانان نسبت به مواد 

 مخدر
 9313 دولتي اردبيل

433 
اثر بخشي خانواده درماني ساختاری بر انگيزش درمان ، پيشگيری از عود و عملكرد خانواده در 

 خانواده های افراد مبتال به سوء مصرف مواد
 9313 دولتي اردبيل

437 
اثربخشي تحريك الكتريكي با جريان مستقيم بر تنظيم هيجان و کاهش ولع مصرف در افراد وابسته به 

 شيشه
 9313 آزاد کردستان

 تحليل اقتصادی جزای نقدی 433
خراسان 

 رضوی
 9313 دولتي

431 
مردان با اختالالت مطالعه اثر بخشي مداخله ی مهارت سازی گروهي رفتارهای جنسي ايمن در 

 سوءمصرف مواد در تهران .يك مطالعه ترکيبي
 9313 دولتي تهران

 9313 آزاد کرمان 13رابطه بين بي تفاوتي اجتماعي و بي تفاوتي نسبت به اعتياد؛ مطالعه موردی شهر کرمان سال  471

479 
آنزيم های کبدی زنان اثر هشت هفته تمرين ترکيبي توام با مصرف متادون بر شاخص های التهابي و 

 معتاد

سيستان و 

 بلوچستان
 9313 دولتي

475 
رفتاری ، کارکردهای اجرايي و تاب آوری در زنان وابسته به مواد و -مقايسه فعاليت سيستم های مغزی

 عادی
 9313 آزاد مرکزی

 بررسي فقهي و حقوقي مجازات اعدام با تاکيد بر جرايم مواد مخدر و روانگردانها 473
کهكيلويه و 

 بوير احمد
 9313 آزاد

474 
ارزيابي رويكردها و برنامه های سازمان ملل متحد نسبت به مواد مخدر و تاثير آن بر جمهوری اسالمي 

 تاکنون 9131ايران از سال 
 9313 دولتي تهران

471 
هم مدل ساختاری روابط عوامل رواني ا جتماعي در آمادگي اعتياد نوجوانان با نقش واسطه ای 

 وابستگي
 9313 آزاد تهران
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473 
علل تاثيرگذار رواني و اجتماعي برافزايش ميزان اعتياد به مواد مخدر صنعتي )شيشه ، کراك و 

 اکستاسي( در بين نوجوانان شهرستان گرگان و راهكارهای پيشگيری از آن
 9313 آزاد گلستان

477 
حقوقي  قاچاق ومصرف موادمخدر وروانگردان با ميزان گرايش  –رابطه ميزان آگاهي از احكام فقهي 

 زاهدان 5ساله ناحيه  97به استفاده از مواد مذکور)مطالعه موردی:دانش آموزان دختر 

سيستان و 

 بلوچستان
 9313 آزاد

 9313 آزاد مرکزی بررسي تأثير ساختار سازماني بر تعهد و عملكرد کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر 473

 بررسي رابطه استرس و طرد اجتماعي با کيفيت زندگي معتادان شهر بجنورد 471
خراسان 

 شمالي
 9313 آزاد

431 
 914بررسي مسلوب االراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر يا روانگردان با توجه به ماده 

 قانون مجازات اسالمي
 9313 آزاد گيالن

439 
استرس ادراك شده بر نگرش به مواد در معتادان مردتحت درمان متادون شهر تاثير تقالی مذهبي و 

 زنجان
 9313 آزاد زنجان

435 
بررسي تاثير مقابله با ورود مواد مخدر سنتي بر تغيير الگوی مصرف مواد مخدر به صنعتي با تاکيد بر 

 تغيير اين الگو در شهر زاهدان

سيستان و 

 بلوچستان
 9313 آزاد

433 
بخشي درمانهای دارويي، شناختي رفتاری و ترکيب اين دو رويكرد درمان در مبتاليان به اختالل اثر 

 وابستگي به مواد

آذربايجان 

 شرقي
 9313 دولتي

434 
اثربخشي مصاحبه انگيزشي در تغيير نگرش به مواد و رغبت به ادامه درمان در جلب همكاری  افراد 

 مبتال  به اختالل مصرف مواد

ن آذربايجا

 شرقي
 9313 دولتي

 بررسي رابطه اعتياد به مواد مخدر با ارتكاب جرم و سالمت  عمومي در معتادان شهر تبريز 431
آذربايجان 

 شرقي
 9313 آزاد

 9313 آزاد لرستان درکنترل وپيشگيری ازاعتيادبه موادمخدرbciکامپيوتر -بررسي رابط های مغز 433

437 
زندگي دردبيرستانهای دوره دوم متوسطه باميزان ترك تحصيل بررسي رابطه آموزش مهارتهای 

 وگرايش آنها به موادمخدرازنظردبيران شهرستان خرم آباد
 9313 آزاد لرستان

 بررسي اثربخشي آموزش مهارت های زندگي درتغييرنگرش نوجوانان وجوانان به سو مصرف مواد 433
آذربايجان 

 شرقي
 9313 دولتي

431 
درمان مبتني بر بهبود کيفيت زندگي بر ارتقای سالمت روان ، روابط بين فردی و بررسي اثر بخشي 

 معنا در زندگي در افراد ترك کننده مواد
 9313 آزاد اردبيل

 9313 آزاد يزد علل و روند گرايش زنان به سوء مصرف مواد در شهر يزد 411
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 بررسي نقش اختالالت باليني در ولع مصرف مواد معتادان 419
آذربايجان 

 شرقي
 9313 آزاد

415 
بررسي نقش عوامل مؤثر بر تغيير الگوی مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي و شيميايي در شهر 

 کرمان
 9313 آزاد کرمان

413 
بررسي رابطه ميزان دانش ونگرش نسبت به موادمخدر ومحرك باگرايش به اعتياد دردانش آموزان 

 شهرتبريزراهنمايي، دبيرستان وهنرستان 

آذربايجان 

 شرقي
 9313 آزاد

414 
رابطه  مشكالت تنظيم هيجاني، تحمل پريشاني و نگرش ناکارآمد با گرايش به اعتياد در معلولين 

 جسمي ـ حرکتي شهر کرمانشاه
 9313 دولتي کرمانشاه

411 
نقش تعديل  گردان بارابطه مشكالت تنظيم هيجان و باورهای فراشناخت با گرايش به مصرف مواد روان

 های شهر کرمانشاهی حمايت اجتماعي در پرستاران بيمارستانکننده
 9313 دولتي کرمانشاه

413 
بررسي وضعيت سالمت روان، اميد و رفتارهای پر خطر فرزندان خانواده های درگير اعتياد و مقايسه 

 آن با خانواده های سالم )مطالعه موردی شهر کرمان(
 9313 آزاد کرمان

417 

(وتحريك فراجمجمه ای tdcsبررسي تاثير تحريك فراجمجمه ای الكتريكي با جريان مستقيم)

(بر ميزان ولع مصرف مواد در بيماران مبتال به اختالل مصرف tacsالكتريكي با جريان متناوب)

 متافتامين

 9313 آزاد تهران

413 
با آمادگي به اعتياد با مواد مخدر  رابطه بين تحمل ناکامي و مهارت های مقابله ای با شرايط پر استری

 در دانشجويان

خراسان 

 شمالي
 9313 آزاد

 9313 دولتي تهران تعيين پيشگويي کننده های رفتارهای پر خطر جنسي در جمعيت معتادان شهر تهران،مبتني بر جنسيت 411

111 
و افزايش  رفتاری برکاهش وابستگي به مواد محرك زا -بررسي اثربخشي آموزش گروهي شناختي 

 تاب آوری در معتادين بستری در کمپ های شهرستان تبريز

آذربايجان 

 شرقي
 9313 آزاد

119 
رابطه رويدادهای استرس زای زندگي، تاب آوری و راهبردهای تنظيم شناختي هيجان با آمادگي به 

 اعتياد

آذربايجان 

 شرقي
 9313 دولتي

115 
درنگرش مثبت به مصرف مواد د ربين دانش آموزان نقش گرايش به اعتياد و وابستگي به دوستان 

 متوسطه شهر تبريز

آذربايجان 

 شرقي
 9313 آزاد

113 
پيش بيني گرايش به اعتياد در دانش آموزان مقطع متوسطه بر اساس راهبردهای تنظيم شناختي 

 هيجاني و تاب آوری در شهرستان ايالم
 9313 آزاد ايالم

114 
سرسختي روانشناختي با باورهای مرتبط با مصرف مواد در افراد رابطه سرمايه روانشناختي و 

 سوءمصرف مواد مخدر
 9313 آزاد کردستان
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 9313 آزاد قم بررسي قانون اصالحي مبارزه با مواد مخدر و تاثير آن بر کاهش جرائم اعتياد در شهرستان قم 111

113 
آوری، در افراد سوء مصرف مواد مخدر و مقايسه سبك های فرزند پروری و رفتار مخاطره آميز و تاب 

 افراد مجرم غير مبتال به مواد مخدر و  افراد سالم در استان قم
 9313 آزاد قم

117 
ی اپيوئيدی و مصرف کننده بررسي اختالالت شخصيت بيماران وابسته به مواد در دو گروه مصرف کننده

 محرك ها در مراکز ترك اعتياد تهران
 9313 دولتي تهران

113 
بررسي تشخيص های طول عمر در بيماران با اپيزود سايكوز ناشي از مواد بستری شده در بخش  های 

 9314روانپزشكي بيمارستان امام حسين )ع( در سال 
 9313 دولتي تهران

 9313 آزاد تهران رابطه سبكهای زندگي و توانمنديهای منش با سطح تاب آوری در معتادان به مواد مخدر 111

191 
بررسي مشخصات روان سنجي پرسشنامه ی سنجش خودکار آمدی پرهيز از مواد در معتادين وابسته به 

 مواد مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد شهرستان کرمانشاه
 9313 دولتي کرمانشاه

 9313 آزاد تهران بررسي  موارد مسموميت با شيره ی ترياك در بيمارستان لقمان حكيم 199

195 
-بررسي الگوی اپيدميولوژيك عوامل مخاطره آميز در گرايش به سوء مصرف مواد و اعتياد در دانش

 9313آموزان  مقطع متوسطه دوره دوم شهر شهرکرد در سال 

چهارمحال و 

 بختياری
 9313 آزاد

193 
بررسي شيوع مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن) ويژگي های شخصيتي، سالمت رواني و حمايت 

 اجتماعي (

آذربايجان 

 شرقي
 9313 آزاد

 9313 دولتي اردبيل طراحي و آزمون بسته درماني اعتياد براساس فراتحليل پژوهش های داخل ايران 194

191 
اثربخشي آموزش مديريت هدف بر حافظه آينده نگر، بازداری پاسخ و توجه پايدار مصرف کنندگان 

 مت آمفتامين در اوائل دوره پرهيز
 9313 دولتي سمنان

193 
اجتماعي خانواده و احساس تنهايي با گرايش به مصرف موادمخدر -رابطه صفات شخصيتي،جو رواني

 دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بشاگرد
 9313 آزاد هرمزگان

 رابطه بين باور های ديني و تغييرات زندگي خانوادگي با آمادگي برای اعتياد در دانشجويان دختر 197
خراسان 

 شمالي
 9313 آزاد

 رابطه بين سبك های دلبستگي و ابعاد هويت با خودکار آمدی اجتماعي در نوجوانان معتاد شهر اروميه 193
آذربايجان 

 غربي
 9313 آزاد
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191 
 "سالمت رواني و سازگاری اجتماعي وتحصيلي"بر  "آموزش توانمند سازی رواني اجتماعي"تاثير 

 استان زنجان 5مدارس ناحيه دانش آموزان پايه نهم 
 9313 آزاد زنجان

151 
اثر بخشي آموزش مهارتهای اجتماعي بر جرات ورزی و خودکارآمدی ترك اعتياد در معتادان در حال 

 بهبودی شهر مشهد

خراسان 

 رضوی
 9313 آزاد

 9313 آزاد اصفهان سياست جنايي ايران در قبال جرايم مواد مخدر 159

 11اعتياد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری مشهد در سال عوامل موثر بر  155
خراسان 

 شمالي
 9313 آزاد

153 
اثربخشي آموزش تاب آوری بربهزيستي روانشناختي ،کيفيت زندگي وسالمت روان افرادمصرف کننده 

 موادمخدر
 9313 دولتي لرستان

 سياست جنايي ايران(تحوالت حقوق  کيفری مواد مخدر در حقوق ايران  )  154
خراسان 

 شمالي
 9313 آزاد

151 
بررسي اثر ترکيبي و انفرادی متادون با و بدون نوروفيدبك بر کارکرد اجرايي، ولع مصرف و پرهيز 

 9311بيماران وابسته به مواد مخدر شهرستان بجنورد 

آذربايجان 

 غربي
 9313 دولتي

 کودکان خارج از چرخه تحصيل بررسي وضعيت مهارت های زندگي دانش آموزان و 153
آذربايجان 

 شرقي
 9313 دولتي

 9313 دولتي مازندران مطالعه جامعه شناختي اعتياد زنان در مازندران به روش نظريه زمينه ای 157

153 
اثربخشي آموزش صبربه شيوه مشاوره گروهي برتحمل تنش وتاب آوری معتادان درحال  بهبودی 

 درشهراصفهانمراکزدرمان سرپايي اعتياد 
 9313 آزاد اصفهان

 9313 آزاد تهران بررسي راهبرد مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسالمي ايران و اتحاديه اروپا 151

131 
نقش همرنگي اجتماعي شخصيت جامعه پسند و هوش اجتماعي در پيش بيني آشفتگي روانشناختي 

 زنان وابسته به مواد مخدر
 9313 آزاد اردبيل

139 
نقش سرمايه اجتماعي در پيشگيری از اعتياد در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسالمي واحد تهران 

 شمال
 9313 آزاد تهران

135 
تحليل جغرافيای جرم خرده فروشي مواد مخدر و روانگردان مورد مطالعه پايگاه ششم فاتب سال 

9314 
 9313 دولتي تهران

133 
معتاد جهت دستيابي به روش جديدی برای تشخيص اعتيادباکمك بررسي ويژگيهای قرنيه چشم افراد 

 معتادين استان مازندران 93روشهای فازی مورد مطالعه مرکز ماده
 9313 آزاد مازندران

 9313 آزاد لرستان رابطه حاشيه نشيني و اعتياد در کشور های در حال توسعه نمونه موردی ايران 134

131 
اعتياددرجوانان مراجعه کننده به مراکزترك اعتيادتحت نظارت بهزيستي براساس پيش بيني گرايش به 

 اعتقادات مذهبي واختالالت شخصيتي
 9313 آزاد لرستان
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133 
اثربخشي اميد درماني گروهي بر ولع، پيش بيني بازگشت و باورهای مرتبط با مواد، در بهبوديافتگان 

 شهرستان فارسان NAانجمن معتادان گمنام))

چهار محال و 

 بختياری
 9313 آزاد

 9313 آزاد سمنان بررسي دانش و نگرش دانش آموزان دبيرستاني نسبت به موادمخدر و محرکها 137

 بررسي علل و انگيزه های گرايش جوانان به سمت مواد مخدر 133
سيستان و 

 بلوچستان
 9313 آزاد

131 
موادمخدر بر اساس سبك های دلبستگي طرح واره پيش بيني ميزان پرخاشگری نوجوانان معتاد به 

 های ناسازگار اوليه و انسجام خانوادگي در شهر زاهدان
 9313 آزاد کرمان

141 
بررسي نقش عمل به باورها و اعتقادات ديني و هوش معنوی در پيشگيری از گرايش نوجوانان و جوانان 

 به مواد مخدر
 9313 آزاد زنجان

149 
خانواده، ابعاد نابهنجار شخصيت و راهبردها ی شناختي تنظيم هيجاني  در تبيين گرايش نقش کارکرد 

 به اعتياد دانشجويان

آذربايجان 

 شرقي
 9313 دولتي

 9313 آزاد کرمان مقايسه عالئم و نشانه های اختالالت رواني و گرايش به اعتياد در نوجوانان دارای والد معتاد و سالم 145

143 
ماندگاری در ترك، اعتماد به نفس، کيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي در متادون درماني و  مقايسه

 در شهر اصفهان 31اُپيوم درماني کنگره 
 9313 آزاد اصفهان

144 
های ناشي از سوء مصرف مواد مخدر در استان کرمانشاه در بررسي مدل و الگوی ميزان مرگ

 9411تا سال و پيش بيني آن  9314-9311هایّ سال
 9313 دولتي کردستان

 9313 دولتي تهران مطالعه کيفر شناسي اعدام در جرائم مواد مخدر در نزد افكار عمومي 141

 9313 دولتي تهران جرم شناختي نقش سازمان های مردم نهاد در حمايت اجتماعي از معتادان -تحليل حقوقي 143

 9313 آزاد اصفهان علل گرايش به مصرف چند ماده از نظر معتادانتاثير اعتياد بر عملكرد جنسي و بررسي  147

143 
شناختي و های رايج بر افزايش سرمايه رواناثربخشي گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي با درمان

 گيری از عود در زنان مصرف کننده مواد محركبهبود باورهای فراشناختي در پيش
 9313 دولتي تهران

141 
ها و مدل های جلب مشارکت  مردمي و مكانيسم های اجتماعي کردن مبارزه با مواد بررسي روش 

 مخدر
 9313 آزاد تهران

 9313 آزاد کرمان بررسي عوامل محافظت کننده و مخاطره آميز در مصرف مواد و اعتياد در نوجوانان 111

119 
تعلق به مدرسه و کارکرد پيش بيني آمادگي به اعتياد بر اساس مولفه های خودکارآمدی تحصيلي، 

 خانواده
 9313 آزاد سمنان
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115 
بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل تصورات تمايالت در پيشگيری از مصرف استروئيد های 

 آنابوليك در بين مردان مراجعه کننده به باشگاههای بدنسازی شهر همدان
 9313 دولتي همدان

113 
قانون مبارزه با مواد مخدر در پيشگيری از مراجعه مجدد معتادان به  91تاثير مراکز ترك اعتياد ماده 

 اعتياد استان خراسان شمالي
 9313 دولتي تهران

 9313 دولتي تهران تاثير برخورد به خرده فروشان مواد مخدر بر پيشگيری از جرائم مرتبط شهر بجنورد 114

111 
راهنمايي،دبيرستان و هنرستان شهر زاهدان درباره بررسي دانش و نگرش دانش آموزان مقطع سوم 

 مواد مخدر و محرك ها

سيستان و 

 بلوجستان
 9313 آزاد

113 
شناسايي افراد در معرض خطر اعتياد و نقش حمايت های اجتماعي و راهبردهای مقابله ای در عدم 

 گرايش افراد به سوء مصرف مواد

سيستان و 

 بلوجستان
 9313 آزاد

117 
و بدکارکردی شناختي در معتادان مصرف کننده مواد مخدر  CوBمقايسه اختالالت شخصيت خوشه 

 صناعي و غير صناعي اروميه

آذربايجان 

 غربي
 9313 آزاد

 9313 آزاد سمنان مطالعه بر وضعيت اعتياد در زنان: روند و عوامل 113

111 
( بردلزدگي زناشويي زنان دارای همسر  MBSRاثربخشي کاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي)

 درحال ترك اعتياد
 9313 دولتي کرمان

131 
های مغزی رفتاری، احساس تنهايي، دشواری در تنظيم هيجان و الگوی روابط ساختاری فعاليت سيستم

 وسوسه مصرف مواد در زنان سوءمصرف کننده شهر کرمان
 9313 دولتي تهران

139 
گردان و پيش سازها و  درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، روانهای شناسايي  بررسي شيوه

 ها شويي آن های پول روش

چهارمحال و 

 بختياری
 9313 آزاد

135 
نقش عوامل استرس زا و هم بستگي در گرايش به سمت اعتياد به موادمخدر در بين دانشجويان دانشگاه 

 13-11آزاد اروميه در سال

آذربايجان 

 غربي
 9313 آزاد

 9313 آزاد کرمانشاه رابطه استرس ادراك شده،خودکارآمدی و حمايت اجتماعي با گرايش به اعتياد دانشجويان 133

134 
اثر بخشي آموزش تنظيم شناختي هيجان در کاهش تكانشگری و گرايش به اعتياد فرزندان معتادان 

 9313شهر زنجان 
 9313 آزاد زنجان

 9313 دولتي تهران سنتي به صنعتي تغيير الگوی مصرف مواد مخدر از 131

133 
بررسي تاثير گروه درماني تئوری انتخاب بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوری مردان مراجعه کننده به 

 9311مراکز ترك اعتياد شهر يزد در سال 
 9313 آزاد يزد

 9313 آزاد مرکزی جرم انگاری و يا جرم زدايي در کنترل مصرف مواد مخدر 137
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133 
تحليل جرم شناخي بازدارندگي و مجازات جرائم مواد مخدر در سياست جنايي کيفری ايران و اسناد 

 بين الملل
 9313 آزاد تهران

131 
با شدت استرس اکسيداتيو در مسموميت با سرب  GST-M9و  GST-T9ارتباط بين پلي مورفيسم ژنتيكي 

 در مصرف کنندگان مواد مخدر
 9313 دولتي شيراز

171 
مقايسه تمايل به ارتكاب جرم ، استرس ادراك شده و سازگاری در معتادان به مواد مخدر، محرك و 

 توهم زا مراجعه کننده به کلينيك های ترك اعتياد شهرستان گرگان
 9313 آزاد گلستان

179 
اثر بخشي آموزش های مهارت های زندگي بر ارتقای رفتار های سبك زندگي سالم و پيشگيری از 

 اعتياد در دانش آموزان دختر هنرستان های شهرکرد

چهار محال و 

 بختياری
 9313 آزاد

175 
تاثير آموزش مهارت فرزند پروری بر رضايت زناشويي، استرس و افسردگي والدين تثبيت شده در 

 درمان اختالالت مصرف مواد در شهر يزد
 9313 آزاد کرمان

173 
بر انعطاف پذيری روانشناختي،خودکارآمدی و تاب آوری افراد  ACTاثر بخشي درمان پذيرش و تهد 

 دچار اختالل مصرف مواد شهر زاهدان

سيستان و 

 بلوچستان
 9313 دولتي

 9313 آزاد زنجان رابطه هوش هيجاني و هوش عقلي با گرايش به مصرف مواد مخدر 174

 9313 آزاد فارس تهران 97افراد معتاد و غير معتاد منطقه مقايسه اعتقادات مذهبي و ميزان گرايش به مواد مخدر بين  171

173 
عوامل موثر برگرايش به اعتياد ومقايسه طرحواره ناسارگانه اوليه درزنان وابسته به مواد وعادی 

 درشهرياسوج

کهكيلويه و 

 بوير احمد
 9317 آزاد

 تبيين جامعه شناختي عوامل موثر بر بروز رفتارهای پر خطر 177
آذربايجان 

 شرقي
 9317 دولتي

173 
فردی محافظت کننده و مخاطره آميز گرايش به  اعتياد در دانش آموزان  -بررسي عوامل اجتماعي

 متوسطه دوم شهر رفسنجان
 9317 آزاد کرمان

 بررسي رابط بين وقايع استرس زای زندگي با گرايش اعتياد در دانشجويان آزاد اروميه 171
آذربايجان 

 غربي
 9317 آزاد

 تحليل عوامل زمينه ساز گرايش به موادمخدر و روانگردانها دربين نوجوانان وجوانان 131
کهكيلويه و 

 بوير احمد
 9317 آزاد

 9317 دولتي قم پيشگيری وضعي از قاچاق مواد مخدر در سياست جناييايران، چالشها و راهكارها 139

135 
آموزان مقطع متوسطه شهرستان زاهدان با استفاده از پيش بيني وضعيت مصرف مواد مخدر در دانش 

 سيستم فازی عصبي تطبيقي

سيسستان و 

 بلوچستان
 9317 آزاد
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133 
تاثير آموزش خانواده درماني ساختاری روی سازگاری زناشويي شادکامي همسران معتاد بهزيستي 

 شهرستان مشكين شهر
 9317 آزاد تهران

134 
خانواده و هم  وابستگي به دوستان و خانواده در افراد دارای عود مجدد و بررسي مقايسه ای توانمندی 

 افراد تداوم دهنده درمان نگهدارنده در بين معتادين شهر تبريز

آذربايجان 

 شرقي
 9317 آزاد

131 
مقايسه درمانهای دارويي و غير دارويي با توجه به هوش هيجاني، هوش معنوی و بلوغ اجتماعي در 

 قم معتادين  شهر
 9317 ازاد مرکزی

133 
رابطه سبك های دلبستگي، تصوير بدني و منابع کنترل با اعتياد زنان موجود در کمپين ترك اعتياد شهر 

 اروميه

آذربايجان 

 غربي
 9317 آزاد

 بررسي ميزان انگيزه و رضايت کارمندان پيشگيری از اعتياد 137
آذربايجان 

 شرقي
 9317 آزاد

 انگيزش و رضايت کارکنان پيشگيری از اعتيادبررسي ميزان  133
خراسان 

 رضوی
 9317 آزاد

131 
تعامل پليس و آموزش و پرورش در پيشگيری از گرايش دانش آموزان به مواد مخدر صنعتي مورد 

 مطالعه شهرستان مشهد
 9317 دولتي تهران

 شهرستان اروميهبررسي تاثيرات جرم انگاری و جرم زدايي در کنترل مصرف مواد در  111
آذربايجان 

 غربي
 9317 دولتي

119 
بررسي و رتبه بندی موثرترين روشهای پيشگيری از اعتياد در بين کارکنان زن و مرد سازمانهای دولتي 

 اروميه

آذربايجان 

 غربي
 9317 آزاد

 9317 دولتي تهران بررسي تأثير بوهای انحرافي بر عملكرد سگ های مواد ياب پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا 115

113 
بررسي رابطه وقايع استرسزای زندگي با نوع و شدت اعتياد در ميان افراد تحت درمان ساکن در  

 مراکز اقامتي ميان مدت ترك اعتياد شهر تبريز

آذربايجان 

 شرقي
 9317 آزاد

 9317 آزاد تهران نقش سازمانهای منطقه ای در مبارزه با مواد مخدر 114

 9317 آزاد تهران خوانش کاربران نوجوان شبكه اجتماعي تلگرام از پيامهای اعتياد و مواد مخدربررسي  111

113 
مطالعه بستره اجتماعي نوجوانان و جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتي و ميزان اشتياق به درمان در 

 آنها در شهر بيرجند

خراسان 

 جنوبي
 9317 آزاد

117 
خواهي و حمايت اجتماعي با باورهای مرتبط با موادمخدر در زنان تحت بررسي رابطه بين هيجان 

 9313درمان مراکز اقامتي ميان مدت استان خراسان شمالي در سال 

خراسان 

 شمالي
 9317 آزاد
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 بررسي وضعيت موادمخدر در پادگان های استان خراسان شمالي به منظور بهسازی موثر منابع انساني 113
خراسان 

 شمالي
 9317 آزاد

 9317 آزاد سمنان در کاهش وسوسه مصرف مواد در افراد وابسته به اپيوم TDCSبررسي اثر بخشي و هزينه   111

311 
 91بررسي نقش دينداری خانواده و تاثيرات آن در پيشگيری از موادمخدر )مورد مطالعه شهروندان 

 سال منطقه قاآني وابراهيم آباد شهرستان بروجرد 31تا
 9317 ازاد لرستان

 9317 آزاد کرمان رابطه آموزه های ديني و باورهای شناختي با گرايش به مواد مخدر 319

 9317 آزاد سمنان بررسي ارتباط استرس زای زندگي و ابتال به اعتياد 315

313 
اثربخشي مصاحبه انگيزشي گروهي بر ميزان ولع مصرف و اشتياق به درمان )افزايش همكاری( بيماران 

 درمان با متادون شهر اسفراين تحت
 9317 آزاد سمنان

314 
مقايسه ميل به مصرف مواد ، عملكرد جنسي ، افسردگي و اضطراب در افراد تحت درمان با متادون و 

 بوپرنورفين
 9317 آزاد ايالم

 9317 آزاد ايالم ارزيابي عملكرد موسسات مردم نهاد در حوزه پيشگيری اوليه از اعتياد در شهر ايالم 311

 9317 آزاد زنجان بررسي ميزان شيوع موادّ و اختالالت مصرف موادّ در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي زنجان 313

317 
مقايسه اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم فرا قشری مغز و نوروفيدبك بر کارکردهای شناختي لوب 

 فرونتال و ولع مصرف در سو مصرف کنندگان مواد

آذربايجان 

 غربي
 9317 دولتي

 9317 آزاد مرکزی بررسي ارتباط بين وقايع استرس زای زندگي و ابتالی به اعتياد در بين مردان و زنان شهر اراك 313

311 
اجتماعي گرايش به اعتياد در مناطق آلوده شهرستان خميني -های رواني رصد تعيين کننده

 اجتماعي(شهر)اسكان غير رسمي، نابرابری و سرمايه 
 9317 آزاد اصفهان

391 
ها در نظام  المللي ناظر بر پيشگيری از قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان انعكاس اسناد بين

 حقوقي ايران
 9317 آزاد فارس

 9317 دولتي کرمان تأثير برنامه نارانان بر ساختار و حمايت خانوادگي معتادان 399

 9317 دولتي تهران اعتياد مدلسازی سيستم ديناميكي 395

393 
قدمي)خودياری( در کاهش گرايش به مصرف مجدد مواد در استان  95بررسي اثر بخشي برنامه 

 آذربايجان شرقي

آذربايجان 

 شرقي
 9317 ازاد

394 
اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه گشتالت درماني بر گرايش به اعتياد دانشجويان دانشگاه آزاد 

 علوم پزشكي تهراناسالمي واحد 
 9317 آزاد تهران



100 

 

391 
ضرورت واحد درسي پيشگيری از مصرف مواد مخدر در دانشگاهها ) از منظر اعضای هيات علمي 

 9311 -دانشكده علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي و مشاوره 
 9317 آزاد تهران

 9317 ازاد کرمان مخدر بررسي تأثير جرم انگاری يا جرم زدايي در کنترل مصرف مواد 393

 9317 دولتي تهران بررسي عوامل اجتماعي گرايش زنان به مصرف مواد مخدر صنعتي )مطالعه موردی شهر قزوين( 397

393 
بررسي تاثير عامل اقتصادی بر گرايش به مصرف مواد مخدر )مطالعه موردی معتادان در حال بهبودی 

 در مراکز درماني شهر کرمان
 9317 دولتي کرمان

 9317 آزاد تهران تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در بين کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر در تهران 391

351 
بررسي وضعيت بروز خشونت و عوامل موثر )شخصيتي، شناختي، هيجاني، اجتماعي و خانوادگي( بر 

 آن در معتادان شهرستان اروميه

آذربايجان 

 غربي
 9317 آزاد

359 
بيني آسيب پذيری به اعتياد بر اساس طرحواره های ناسازگار اوليه و سبك های فرزند پروری پيش 

 ادراك شده در ميان نوجوانان استان قم
 9317 آزاد قم

355 
بر نشانه های باليني و متابوليكي در بيماران تحت درمان نگهدارنده  Dبررسي اثر مكمل ياری ويتامين 

 با متادون
 9317 دولتي اصفهان

353 
ارزيابي نقش سيستم گلوتاماترژيك در مزيان اعتياد به مورفين در ناحيه کورتكس ژره فرونتال به روش 

 هودتزريقي
 9317 دولتي تهران

354 
بررسي اثر بخشي آموزش مهارت های زندگي بر سالمت روان، عزت نفس و سازگاری اجتماعي 

 کودکان کار شهر زنجان
 9317 آزاد زنجان

 9317 دولتي تهران مطالعه پديده اعتياد در زنان در استان البرز با تاکيد علت ها و پيامدها 351

353 
مقايسه اثربخشي درمان گروهي بر پايه پذيرش و تعهد بر کيفيت زندگي،خودکارآمدی،تنظيم شناختي 

 هيجان و کاهش عالئم سوءمصرف مواد در مبتاليان سوء مصرف کننده مواد
 9317 آزاد فارس

 9317 آزاد اصفهان بررسي تاثير جرم انگاری درکنترل مصرف مواد مخدر و روانگردان در استان اصفهان 357

 شيوع شناسي مصرف مواد و الكل در دانشجويان دانشگاههای اروميه 353
آذربايجان 

 غربي
 9317 آزاد

351 
های  دربين دانشجويان دانشگاهبررسي رابطه ی تاب آوری وطرحواره های هيجاني با گرايش به اعتياد 

 زنجان
 9317 آزاد زنجان
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331 
نقش درمان فراشناختي بر توان افزايي کارکردهای اجرايي در مصرف کنندگان متامفتامين و 

 حشيش،)مورد مطالعه:جوانان شهر تهران(
 9317 دولتي تهران

 9317 آزاد تهران 9313در شهر تهران  سبب شناسي اجتماعي شكل گيری، استمرار و باز توليد اعتياد خياباني 339

 9317 دولتي اردبيل رابطه سرمايه روانشناختي، منابع حمايتي و باور های ديني با گرايش  به مصرف مواد در دانش آموزان 335

 9317 دولتي اردبيل بررسي عوامل مخاطره آميز در گرايش به مصرف مواد و اعتياد در بين جوانان شهر اروميه 333

334 
اجتماعي بر انعطاف پذيری  شناختي، خود کنترلي و تحمل آشفتگي  -اثر بخشي توانمند سازی رواني

 در دانش آموزان با آمادگي به اعتياد
 9317 دولتي اردبيل

 9317 آزاد اصفهان مطالعه کيفي عوامل موثر در سير بروز سوء مصرف مواد در بين دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان 331

 9317 دولتي يزد مطالعه فرايند و زمينه های تداوم بهبودی در معتادين بهبود يافته ، مطالعه کيفي شهر قزوين 333

 بررسي وضعيت کنوني نيروی انساني سازمانها برای پيشگيری  از اعتياد 337
آذربايجان 

 شرقي
 9317 آزاد

333 
فراشناختي در پيش بيني عود مصرف نقش حساسيت اضطرابي، صفات پنج عاملي شخصيت و باورهای 

 مواد در مردان معتاد به مواد مخدر ترکيبي )افيوني و محرك(

آذربايجان 

 شرقي
 9317 آزاد

331 
تحليل و ارزيابي علل و عوامل ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر در استان کرمان در بررسي خالل سال 

 و ارائه راهكار های پيشگيری  از آن 9311 -14های 
 9317 آزاد کرمان

341 
های درمان نگهدارنده مطالعه کيفي عوامل موثر بر پايبندی به درمان در معتادان تحت درمان در گروه

 با متادون، مرکز اجتماع درمان مدار، کمپ و انجمن معتادان بي نام درشهر اصفهان
 9317 آزاد اصفهان

349 
آن در فرزندان والدين مبتال به سوءمصرف مواد  بررسي فراواني اختالالت رفتاری و عوامل مرتبط با

 مراجعه کننده به مراکز ترك اعتياد سنندج
 9317 دولتي کردستان

 9317 دولتي تهران تحليل داده های  عمليات کشف مواد مخدر صنعتي از البراتوار های غير قانوني 345

 9317 آزاد تهران مراجعان کلينيك درمان اعتياد اهورااثربخشي آموزش مهارت های زندگي بر خالقيت و حل مساله  343

 9317 دولتي اصفهان تدوين مدل توسعه پايدار: با تاکيد بر تأثير منفي اعتياد به مواد مخدر بر توسعه و سالمت عمومي 344
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 9317 دولتي تهران تدوين مدل مصرف مواد مخدر سبك و سنگين براساس پيشايندهای فردی ومحيطي 341

343 
اثر بخشي شفقت درماني بر جو عاطفي و کنترل هم وابستگي حاکم در خانواده های  معتادان شهر 

 اصفهان
 9317 آزاد اصفهان

347 
اثر بخشي درمان دارويي، درمان شناختي رفتاری و پالسبو بر ميزان اظطراب و کارکرد خانواده افراد 

 سوء مصرف مواد
 9317 آزاد قم

 اجتماعي در عود مجددبررسي نقش عوامل  343
آذربايجان 

 غربي
 9317 دولتي

341 
بررسي تاثير مداخالت برکاهش آسيب و حمايتهای اجتماعي برای خانواده های معتادان شهرستان 

 بندرعباس
 9317 آزاد هرمزگان

 اثربخشي کاردرماني بر افسردگي ، خود کارآمدی ، و عزت نفس معتادين به هروئين  شهر تبريز 311
آذربايجان 

 شرقي
 9317 آزاد

319 
رفتاری برطرحواره های ذهني مصرف کنندگان -مقايسه اثربخشي واقعيت درماني ودرمان شناختي

 موادمخدر
 9317 آزاد مرکزی

 9317 آزاد فارس بررسي اثر سايكودرام بر درمان افسردگي بيماران بهبود يافته سوء مصرف مواد مخدر 315

313 
آگاهي از اثرات سوء مصرف مواد مخدر و قوانين مرتبط با ميزان گرايش به مواد بررسي رابطه ميزان 

 مذکور
 9317 دولتي تهران

314 
رفتاری به عنوان مكمل درمانهای نگهدارنده بر پيشگيری از عود و بهبود _اثر بخشي مداخله شناختي

 نشانه های اختالالت رواني بيماران معتاد به مواد افيوني

آذربايجان 

 يشرف
 9317 آزاد

311 

-مقايسه اثر بخشي درمان شناختي رفتاری مبتني بر الگوی مارالت و درمان پيشگيری از بازگشت بر پايه

ی ذهن آگاهي در ميزان تنظيم هيجان، همدلي، رفتار جامعه پسندی، شناخت اجتماعي، بهزيستي 

 اجتماعي و پيشگيری از عود در مصرف کنندگان مواد

 9317 دولتي اصفهان

313 
ارائه و تدوين يك مدل برای برنامه های پيشگيری اوليه از اعتياد در کودکان و نوجوانان دارای 

 والدين معتاد در شاهين دژ

آذربايجان 

 غربي
 9317 آزاد

317 
تاثير پيشگيری رشد مدار درگرايش به اعتياد مورد مطالعه طرح توانمند سازی دانش آموزان  شهر 

 زنجان
 9317 دولتي زنجان

 9317 آزاد تهران نقش حمايت اجتماعي در بهبود سالمت روان زنان معتاد 313

 9317 آزاد تهران ارتباط بين حاشيه نشيني و انحرافات اجتماعي)اعتياد( در بين فرزندان خانواده های حاشيه نشين 311
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331 
روانشناختي خودکارآمدی و اميد تاثير آموزش مهارتهای حل مسئله اجتماعي بر ميزان احساس تنهايي 

 به زندگي در زنان مبتال به اختالل مصرف مواد مخدر

آذربايجان 

 شرقي
 9317 آزاد

339 
بررسي نقش وقايع استرس زای زندگي در پيش بيني ابتالی به اعتياد در بين کارکنان وظيفه پادگان 

 های سطح استان کرمان
 9317 آزاد کرمان

 9317 آزاد اصفهان مصرف مواد در معتادان شهر اصفهانبررسي کيفي علل عود  335

 9317 دولتي فم مطالعه جرم شناختي توزيع کنندگان مواد مخدر در شهر قم 333

334 
ارتباط بين وقايع استرس زای زندگي، حمايت اجتماعي و ميزان افسردگي با گرايش به اعتياد ميان 

 دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي زنجان
 9317 آزاد زنجان

 9317 آزاد زنجان 9313بررسي کيفي فرايند عود مصرف در معتادان مراکز ترك اعتياد شهرستان خدابنده در سال 331

 های تلويزيوني در ده سال اخير در پيشگيری از اعتياد تحليل محتوای تيزرها و زيرنويس 333
خراسان 

 رضوی
 9313 آزاد

337 
در منطقه جنوب غرب آسيا و راهكارهای مقابله با آن )مطالعه تبعات امنيتي ترانزيت مواد مخدر 

 موردی مرز ايران و افغانستان(
 9313 آزاد اصفهان

 9313 آزاد تهران عوامل روانشناختي مستعد کننده مصرف  مواد مخدر در زنان متاهل شهر 333

 بررسي ديناميك خانواده و بروز مشكالت خانوادگي  پس از اعتياد 331
آذربايجان 

 غربي
 9313 دولتي

371 
بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي طرح های اجتماع محور پيشگيری از اعتياد در روستائيان شهرستان 

 مريوان
 9313 دولتي کردستان

379 
تأثير تحريك الكتريكي فراجمجمه ای )ترانس کرانيال ( بر ميزان وسوسه سوء مصرف مواد مخدر 

 شهر صفادشتمعتادان مرد بزرگسال 
 9313 آزاد تهران

375 
بررسي ميزان انگيزه شغلي و رضايت شغلي کارکنان پيشگيری از اعتياد و رابطه سيستم های مغزی 

 رفتاری با آنها در شهر اروميه

آذربايجان 

 غربي
 9313 آزاد

373 
پيشگيری از اثربخشي رواندرماني مبتني بر تعهد و پذيرش برخود کارآمدی ترك، انگيزش درمان و 

 عود در افراد وابسته به موادمخدر
 9313 دولتي گيالن

 9313 آزاد کرمان عوامل اعتياد در سربازان وظيفه فرماندهي انتظامي شهر کرمان و راه های پيشگيری از آن 374

371 
مقايسه وقايع استرس زای زندگي، نظم جويي شناختي هيجان و حمايت اجتماعي ادراك شده در زنان 

 مبتال به سوء مصرف مواد وزنان غير مبتال
 9313 دولتي گيالن
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373 
يك  بررسي اثربخشي داروی رايلوزول در مقايسه با پالسبو در درمان والستگي به متامفتامين:

 کارآزمايي باليني دوسوکور کنترل شده با دارونما
 9313 دولتي تهران

377 
های فعال در حوزه  NGOبررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و گرايش به مداخالت اجتماعي از سوی 

 پيشگيری از سوء مصرف مواد
 9313 دولتي البرز

373 
خوشه بندی  عوامل اثر بخش برنامه های موثر بر توانمند سازی و ظرفيت افزايي سازمانهای مردم نهاد 

 با استفاده از داده کاوی
 9313 آزاد کردستان

 9313 آزاد تهران بررسي اثر بخشي فرهنگي نهادهای مذهبي در پيشگيری از اعتياد 371

331 
تعيين عوامل فرهنگي موثر در گرايش مجدد به اعتياد در معتادين )مطالعه موردی: مردان با سابقه 

 تهران91اعتياد نگهداری شده در کمپ های ترك اعتياد منطقه 
 9313 آزاد تهران

339 
گونه شناسي اجتماعي افراد دارای اختالل مصرف مواد مخدر و روان گردان ها و ارائه راهكارهای 

 پيشگيری از اعتياد
 9313 آزاد تهران

335 
فرهنگي مؤثر بر ترك پايدار مواد مخدر )مورد مطالعه: مراکز ترك اعتياد  -تبيين عوامل اجتماعي

 منطقه کاشان(
 9313 دولتي اصفهان

333 
اثر بخشي درمان شناختي مبتني با ذهن آگاهي بر احساس تنهايي و احساس تعلق به مدرسه در دانش 

 آموزان در معرض خطر

خراسان 

 رضوی
 9313 آزاد

334 
تبيين جامعه  تاثير طرد اجتماعي بر گرايش به مصرف مواد مخدر ) مطالعه شاغالن مراکز ترك و 

 بازتواني معتادان  در شهر تهران (
 9313 آزاد تهران

 آينده پژوهي ميزان اعتياد در خانواده های حاشيه نشين شهر مشهد با تكيه بر سرمايه اجتماعي 331
خراسان 

 رضوی
 9313 آزاد

333 
بررسي رابطه برنامه های آموزش مهارت های زندگي دبيرستان های شهرستان خرم آباد با پيشگيری 

 از اعتياد
 9313 آزاد لرستان

 9313 دولتي اصفهان شناختي عوامل مؤثر بر اعتياد زنان در استان اصفهان تبيين جامعه 337

333 
بررسي وضعيت خشونت و عوامل موثر بر آن در معتادان زن ) مطالعه موردی زنان در حال ترك در 

 مراکز اقامتي استان گلستان(
 9313 آزاد گلستان

331 
انتخاب بر کيفيت زندگي ، شادکامي ، پرخاشگری وتنظيم اثر بخشي آموزش گروهي مبتني بر نظريه 

 خلق منفي معتادان
 9313 آزاد لرستان

311 
بررسي متابوليت های مغز با طيف سنجي تشديد مغناطيسي در معتادان به سوء مصرف شيشه )مت 

 آمفتامين( با نقص های شناختي
 9313 آزاد تهران

319 
با مهارت های مقابله ای در افراد معتاد و عادی در شهر مقايسه هوش هيجاني و سبك های دلبستگي 

 تهران
 9313 آزاد تهران
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315 
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيری شناختي، خودکارآمدی و ولع مصرف در 

 معتادان تحت درمان
 9313 دولتي اردبيل

 9313 دولتي يزد عمومي والدين در ابتال به اعتياد فرزنداناثربخشي آموزشهای پيشگيری از اعتياد بر آگاه سازی  313

 9313 دولتي تهران پذيری فرزندان دارای والد معتاد بررسي تجارب زيسته و عوامل آسيب 314

311 
درارتقاءسطحآگاهي  9311ميزاناثربخشيبرنامههايصداوسيمادرسال

 آموزانمتوسطهدومشهرستانتهرانعليهموادمخدروروانگردانباتاکيدبرپيشگيرياوليهازاعتياد
 9313 دولتي تهران

 9313 دولتي تهران ارزيابي پيشگيری از اعتياد در محيط های کاری 313

317 
اثربخشي آموزش صبر با رويكرد درمان يكپارچه توحيدی بر خودتنظيمي هيجاني معتادين مراجعه 

 به مراکز درمان اعتياد شهر يزدکننده 
 9313 آزاد يزد

313 
ای و هيجان خواهي با آمادگي به اعتياد  زای زندگي، خودکارآمدی مقابله بررسي رابطه وقايع استرس

 آموزان پسر سال يازدهم و دوازدم شهر زنجان در بين دانش
 9313 آزاد زنجان

 9313 آزاد تهران موادفراتحليل تحقيقات انجام شده در حوزه مصرف  311

 9313 آزاد تهران پزشكي شدن و پزشكي زدايي سوء مصرف مواد در ايران 711

719 
بررسي اثربخشي مهارت های فرزندپروری در پيشگيری از اعتياد در خانواده های دانش آموزان دختر 

 يزد 5پيش دانشگاهي ناحيه 
 9313 دولتي يزد

 9313 آزاد تهران نشيني در اعتياد مطالعه جامعه شناختي نقش حاشيه 715

 9313 دولتي تهران بررسي کيفي عوامل بازدارنده از عود اعتياد در زنان بهبود يافته از سوء مصرف مواد مخدر 713

714 
بررسي روايي الگوی نظری مدل شناختي زيستي، اجتماعي در مصرف کننده های ترياك و مشتقفات 

 آن
 9313 دولتي تهران

711 
ی بين اميد به زندگي ،اضطراب و هويت معنوی با ميزان پرخاشگری فرزندان دارای  رابطه بررسي

 والدين معتاد در شهرستان بوشهر
 9313 آزاد بوشهر

 9313 دولتي تهران طراحي مدل مديريت راهبردی پيشگيری اوليه از اعتياد  با رويكرد فرهنگي 713

 9313 آزاد لرستان مثبت انديشي ، حل مساله و شادکامي دانش آموزاناثر بخشي آموزش مهارتهای زندگي بر  717

 بررسي ميزان خشونت و عوامل موثر بر آن در بين معتادان شهر بجنورد 713
خراسان 

 شمالي
 9313 آزاد

 9313 آزاد تهران 13بررسي عوامل اجتماعي گرايش به اعتياد در جوانان معتاد شهر تهران سال  711
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791 
آموزش تاب آوری در ابعاد بهزيستي روانشناختي معتادان خود معرف به مراکز ترك اعتياد  اثر بخشي

 شهر يزد
 9313 دولتي يزد

 مطالعه بر وضعيت اعتياد در زنان )روند و عوامل( 799
آذربايجان 

 شرقي
 9313 آزاد

 بررسي ارتباط ميان اعتياد و ارتكاب جرم در خانواده های دارای والد معتاد 795
خراسان 

 رضوی
 9313 آزاد

793 
ارائه الگوی توانمند سازی کارکنان پليس مبارزه با مواد مخدر در کشف مواد مخدر) مورد مطالعه: 

 کارکنان پليس مبارزه با مواد مخدر فاتب(
 9313 دولتي تهران

794 
مواد، پسران مقايسه اثر بخشي آموزش تنظيم و مقابله درمانگری بر کيفيت زندگي، خلق و نگرش به 

 مقطع متوسطه دوم در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر
 9313 آزاد کيش

 9313 دولتي تهران بررسي ميزان تأثير عناصر آب و هوايي مناطق مختلف ايران بر عملكرد سگ های مواد ياب 791

 9313 آزاد گلستان بررسي شرايط زندگي و عوامل آسيب پذيری فرزندان دارای والدين معتاد 793

 تاکنون 9371مقايسه سياست های  نيروی انتظامي در مبارزه با مواد مخدر  از سال  797
خراسان 

 رضوی
 9313 دولتي

793 
ی اثر بخشي طرحواره درماني و شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر کيفيت زندگي ،عالئم مقايسه

 روانشناختي،باورهای غير منطقي و تاب آوری معتادان
 9313 آزاد تهران

 9311 آزاد گلستان مطالعه جامعه شناختي وضعيت اعتياد زنان و بررسي عوامل موثر بر آن در شهرستان گرگان 791

 9311 دولتي تهران نقش فعاليت های شورای معتمدين پليس در پيشگيری از توزيع مواد مخدر 751

759 
درباره اثر مصرف مواد مخدر بر زندگي مطالعه کيفي باورهای کليشه ای و تجربه زيسته معتادان 

 خانوادگي -جنسي
 9311 آزاد مرکزی

755 
اثربخشي آموزش درمان فعال سازی رفتاری بر سرمايه روانشناختي و تنظيم هيجانات معتادان تحت 

 درمان با متادون

خراسان 

 رضوی
 9311 آزاد

 9311 دولتي تهران روانگردان در فضای مجازیشيوه های پيشگيری پليس از جرم خريد و فروش مواد مخدر و  753

 بررسي وضعيت تاب آوری در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد 754
خراسان 

 شمالي
 9311 آزاد

751 
مقايسه اثربخشي طرحواره درماني با درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به شيوه گروهي بر ميزان وسوسه 

 تنظيم هيجاني بيماران سوء مصرف کنندگان موادتكانشگری و 

خراسان 

 رضوی
 9311 آزاد
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 موازين حقوق بشری و مقابله با مواد مخدر و روان گردان ها 753
آذربايجان 

 غربي
 9311 آزاد

757 
اثر بخشي آموزش نظم جويي فرايندی هيجاني بر خود کنترلي، عالئم خلقي و تاب آوری نوجوانان در 

 معرض اعتياد
 9311 آزاد خوزستان

753 
اثربخشي آموزش خانواده محور بر سبك های دلبستگي، خودتنظيمي هيجاني، تاب آوری و آمادگي 

 به اعتياد در نوجوانان در معرض خطر
 9311 آزاد خوزستان

751 
رابطه سبك های هويت و تنظيم هيجاني با نگرش به خشونت عليه زنان در بانوان معتاد تحت درمان 

 اقامتي ميان مدتمراکز 
 9311 آزاد تهران

731 
شناسايي و اولويت بندی عوامل تاثيرگذار در توان عملياتي پليس مبارزه با مواد مخدر فا.ا.کردستان 

 در مقابله با ورود پيش سازهای مواد صنعتي اعتياد آور )مورد مطالعه فا.ا.شهرستان بانه
 9311 دولتي تهران

739 
ارتباطي خانواده، فرهنگ مدرسه، تعلق به مدرسه و اعتياد موبايلي در گرايش به بررسي نقش الگوهای 

 اعتياد ) مواد مخدر (  نوجوانان شهر تبريز

آذربايجان 

 شرقي
 9311 دولتي

735 
مقايسه تاثير رفتار درماني عقالني هيجاني و مصاحبه انگيزشي بر خود مهار گری، سبك های تصميم 

 در افراد دارای اختالل مصرف مواد افيونيگيری، و مهارت حل مسئله 
 9311 آزاد سمنان

 9311 دولتي تهران آسيب شناسي پي جويي جرم قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی 733

 9311 آزاد تهران تعيين رابطه مديريت دانش با سرمايه فكری و توانمند سازی کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر 734

 ی ذهن آگاهي و سرسختي با تاب آوری معتادان در حال تركبررسي  رابطه  731
آذربايجان 

 شرقي
 9311 دولتي

 نقش کژتنظيمي هيجاني و صفات شخصيتي در پيش بيني نگرش مثبت به مواددر معتادان شهر ياسوج 733
کهكيلويه و 

 بوير احمد
 9311 آزاد

737 
خانواده وسبك های مقابله ای درنوجوانان پيش بيني آمادگي به اعتياد براساس الگوهای ارتباطي 

 شهرياسوج

کهكيلويه و 

 بوير احمد
 9311 آزاد

733 
  گردان های اجتماعي مجازی در گرايش به مصرف موادمخدر و روان بررسي تأثير تبليغات تجاری شبكه

 شهر تهران 59و  94)مورد مطالعه: جوانان مناطق 
 9311 آزاد تهران

 9311 آزاد تهران و عوامل مستعد کننده مصرف مواد در افراد متاهلمطالعه کيفي شرايط  731

741 
ررسي شيوه های شناسايي درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها و روش 

 پولشويي آنها

خراسان 

 رضوی
 9311 آزاد
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 توضيح:

 ابتدا در شورای تحقيقات ، ها ، چاپ کتب و فصلنامهتكميليهای تحصيالت  های پژوهشي ملي و استاني، پايان نامه کليه طرح

و شورای نتايج آنها به دستگاهها و ادارات کل دبيرخانه ستاد  دبيرخانه ستاد مطرح و پس از تصويب به مرحله اجرا درآمده و

سخت افزاری و نرم افزاری  در عرصه های برداری از نتايج توليدات علمي به منظور بهرههماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها 

 .ارسال شده استبه صورت مستمر  عرصه مبارزه ، 

 ساير اقدامات صورت پذيرفته  : 

  به عنوان نقشه راه پژوهش در سطح کشور .  سند جامع تحقيقات امر مبارزه و ابالغ  تصويب، تهيه ، تدوين 

 های مختلف امر مبارزه. توليد کتب تخصصي در خصوص دستاوردهای ساير کشورهای جهان در عرصه 

   در موسسات  کارشناسي ناپيوستهتاسيس و راه اندازی رشته آسيب شناسي اجتماعي با گرايش پيشگيری از اعتياد در مقطع

 وابسته به دانشگاه جامع علمي ، کاربردی کشور.

  در موسسات وابسته به يوستهکارشناسيارشد ناپتاسيسوراهاندازيرشتهآسيبشناسياجتماعيباگرايشپيشگيريازاعتياد در مقطع

 .دانشگاه جامع علمي، کاربردی کشور

 مطالعات اعتياد در دانشگاه علوم پزشكي تهران. دکترای تخصصيتاسيس و راه اندازی دوره 

  مطالعات اعتياد در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود. دکترای تخصصيتاسيس و راه اندازی دوره 

 مطالعاتاعتياددردانشگاهعلومپزشكيكاشاندکترايتخصصيتاسيسوراهاندازيدوره. 

  پيشگيری از اعتياد در دانشگاه شهيد بهشتي. دکترای تخصصيتاسيس و راه اندازی دوره 

 تخصصي در عرصه مبارزه با  -های علمي ها و نشست ها و مراکز علمي کشور به منظور برگزاری همايش همكاری موثر با دانشگاه

 بين متوليان اجرايي و صاحب نظران دانشگاهي.و ايجاد پيوند موثر مواد مخدر 

  . ايجاد و راه اندازی بانك اطالعات پژوهشكران در سطح کشور 

 دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاداندازی کتابخانه ديجيتال ه را: 
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به طور كامل به اتمام  31/31/1036مورخ كار ديجيتال سازي منابع موجود در كتابخانه دبيرخانه ستاد آغاز و در  03/30/1036از مورخ 

. اين اقدام گامي موثر در تقويت چرخه دانش تخصصي امر مبارزه  كه مراتب استمرار دارد بهره برداري واقعو از آن زمان مورد  رسيده 

 بوده است . 

 روند اقدامات صورت پذيرفته عبارت است از : 

 رف خواني كل مجموعه كتابخانه .1

 كتابخانهمنابع تمام  اسكن  .0

 باركدي كردن كل مجموعه كتابخانه  .0

 فهرست نويسي و آماده سازي كتاب فارسي و التين .1

 هاي تحصيالت تكميلي مرتبط با امر مبارزه  فهرست نويسي و آماده سازي پايان نامه .0

 تحقيقاتيهاي فهرست نويسي و آماده سازي طرح  .6

 ات عرصه مبارزه فهرست نويسي و آماده سازي گزارش .1

 كتب و پايان نامه هاي فرسوده و تكراريوجين  .0

سبب رشد قابل توجه مراجعه  در كتابخانه ديجيتال، مقاالت و كتب منتشر شده -پايان نامه ها -هاي پژوهشي بارگذاري كليه طرح .3

از کتابخانه ديجيتال مورد-نفر305190413تاکنونگيري از مطالب كتابخانه ديجيتال گرديده و  كنندگان و بهره

 اند. داری و بازديد نمودهبر بهره

 کنندگان از مهرماه تعداد بازديد 

 نفر مورد-9313سال 

تعداد بازديد کنندگان در سال 

 نفر مورد-9317

تعداد بازديد کنندگان در سال 

 موردنفر  -9313

درسال  تعداد بازديد کنندگان

 نفر مورد - ماهآذرپايانتا  9311

100.103 1.030.101 1.301.336 1.333.130 
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 ستاد:دبيرخانه  دفتر تحقيقات و آموزش  روند اعتبارات  -1/5

 ستاد به شرح ذيل بوده است.دبيرخانه روند اعتبارات مصوب دفتر تحقيقات و آموزش  9333از سال   

 

 9311تا سال  9333روند اعتبارات مصوب دفتر تحقيقات و آموزش ستاداز سال 

 ريال -اعتبار تخصيصي  ريال -اعتبار مصوب  سال

1006 -/333/333/033/1 -/333/333/033/0 

1001 -/333/333/333/03 -333/333/003/1 

1000 -/333/333/333/00 -/333/333/333/1 

1003 -/333/333/333/00 -/333/333/010/6 

1033 -/333/333/333/03 -/333/333/033/6 

1031 -/333/333/333/00 -/333/333/033/6 

1030 333/333/333/00 333/333/333/10 

1030 333/333/333/00 333/333/033/01 

1031 333/333/333/13 033/131/010/00 

1030 333/333/333/13 333/301/000/01 

1036 333/333/333/03 003/330/006/00 

1031 333/333/333/60 110/161/113/00 

1030 333/333/333/00 010/160/360/10 

 مشخص خواهد شد  1033در پايان سال  333/333/333/03 1033

 .بوده استدرصد  41اخير ساله  93در توضيح : ميانگين اعتبار تخصيص يافته

کز علمي و دانشگاه ها درخصوص تقويت مرزهای دانش اعتياد از طريـق انعقـاد   اـ بهره گيری از ظرفيت مر  91/5

تفاهم نامه با دانشگاه های عالمه طباطبائي،تربيت مدرس،علوم رفتاری و سالمت روان انستيتو روانپزشـكي تهـران،   

ـ  ي، انجمـن جامعـه   سوره، پيام نور، مرکز تحقيقات سوء مصرف و وابستگي به مواد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخش

 .و دانشگاه علوم پزشكي ايران  انجمن علمي پژوهش های انتظامي ايران ،شناسي ايران 
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برگزاری سيزده کنگره علمي بين المللـي دانـش اعتيـاد در دانشـگاهعلوم     حمايت و همكاری در خصوص ـ   99/5

گيری از دانـش روز دنيـا در عرصـه    ه پزشكي ايران با دعوت از مدعوين خارجي از کشورهای مختلف به منظور بهر

 مبارزه  با اولويت کاهش تقاضا و پيشگيری .

 اعتياد مي باشد. دانش کشور اول جهان در توليد علم در عرصه 91است جمهوری اسالمي ايران جزء  توضيح: قابل ذکر

 پژوهش:مطالعات و در عرصه تاکنون 9337بررسي مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر از سال  -95/5

 (: 91/7/9331های کلي مبارزه با مواد مخدر ) قبل از تصويب سياست  -الف

 متن مصوبه تاريخ جلسه رديف

 : و تحقيقات  امور مـطالعات -د  1/1/1013 01 1

 .  زمينه  در اين  كامپيوتري  از خدمات  و استفاده  اطالعات  بانك  .تأسيس1

 ستاد.  مصوبات  مهم  موضوعات  بر اساس  كاربردي  كار تحقيقي  سه  حداقل  .ارائه0

 . تحقيقاتي  هاي پروژه  منظور اجراي  به  و محققين  پژوهشي  با مراكز علمي  .ارتباط وسيع0

جديـد،    انونق تا تصويب  انقالب  از بدو پيروزي  از انقالب  پيش  مقطع  در سه  آماري  نمودارهاي  صورت  با موادمخدر به  سير مبارزه  .ارائه1
 .  جديد تا كنون  قانون  اجراي  از زمان

 . آموزشي  هاي دوره  ها و تشكيل طرحها و برنامه  اجراي  .ايجاد مقدمات0
 با موادمخدر ساير كشورها.  مبارزه  در قوانين  و تحقيق  مطالعهدر مورد مصوبات هااز محور 0بند  

 باشند.  داشته  در سال  تحقيقي  پروژه  يك  حداقل از اعضاء ستاد مكلفند  هر يك(1/6 1/1/10 00 0
 ستاد خواهد بود.  دبيرخانه  عهده  به  آن  و پرداخت  هزينه  و ميزان  تحقيق  نوع  تعيين( 0/6

اجرا  در حال(  و توسعه  ريزي برنامهدر   پژوهش  عالي  مؤسسه) توسط   با موادمخدر كه  مبارزه  ملي  طرح  ستاد در قالب  دبيرخانه -0 3/1/1016 06 0
و با   و تقاضارا تهيه  عرضه  با كاهش  و مبارزه  معتادين  از درمان  با موادمخدر اعم  مبارزه  ذيربط طرحهاي  سازمانهاي  باشد، با همكاري مي

  عمومي  مورد نياز نباشداز بودجه  اعتبارات  جوابگويستاد   مالي  منابع  نمايد تا چنانچه  ستاد مطرح  اعتبار مورد نياز در جلسه  ميزان  تعيين
 گردد.  و تأمين  بيني كشور پيش

ساير   و با اخذتجربيات  كار را در كشور بررسي  اردوگاههاي  احداث  نمايد تا مسئله  دعوت  و محققين  كارشناسي  از گروههاي  دبيرخانه 3/1/1016 06 1
  نمايند تا با همكاري و ارائه  را تدوين  الزم  در كشور دارد طرح  مناسب  بازدهي  امكان  اند چنانچه بوده  موفق  زمينه  در اين  كه  كشورهائي

 شود.  اعتياد احداث با پديده  مبارزه  در جهت  نظام  با اهداف  متناسب  اردوگاههاي  مشخصي  زمان  ذيربط در ظرف  ارگانهاي  كليه

، تاآخر خـرداد   آن  و ضعف  نقاط قوت  نمودن  و مشخص  عملكرد گذشته  ارزيابي  ضمن  اقدام  در دست  مطالعات  به  ستاد با توجه  دبيرخانه 0/11/1016 00 0
 نمايد.  با موادمخدر اقدام  مبارزه  ملي  برنامه  و ارائه  ، تدوين تهيه  به  نسبت 1011  ماه

  11013/0131/063  شـماره   نامـه   قبال طي  كه  پيشنهادي  ملي  برنامه  ر مورد رئوساظهار نظر د  اعضاء ستاد موظفند ضمن  :كليه تبصره
  با موادمخدر را بررسـي   مبارزه  و جاري  گذشته هاي شيوه  و ضعف  ، نقاط قوت است  گرديده  ستاد ارسال  توسط دبيرخانه  03/13/16  مورخ

 نمايد  با موادمخدر اقدام  مبارزه ملي  برنامه  قرار گيرد و ارائه  همورد توج  ملي  برنامه  نمايند تا در تدوين  و اعالم

و  از مراكز تحقيقاتي  ستاد تأكيد نمودند با استفاده  محترم  با موادمخدر رياست  مبارزه  ملي  برنامه  تدوين  به  نظر راجع  و تبادل  ازبحث  پس 10/0/1011 03 6
 گردد.  ستاد ارائه  به  تصويب  و جهت  تهيه  وقت  در اسرع  ملي  رنامهب  و مجرب  زبده  اساتيد و كارشناسان
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 متن مصوبه تاريخ جلسه رديف

در   گرفتـه   ، عملكردصورت و پژوهشي  مراكز علمي  كمك  به  مناسب  آماري  جامعه  و انتخاب  ميداني  و تحقيقات  علمي  مطالعات  با انجام 06/1/1013 31 1
  و اصـالح   بـازنگري   شود تـا درزمـان    ( ارزيابي معتادان  و چه  در برخورد با قاچاقچيان  ا چهتأثير مجازاته  در بحث  )باالخص  ابعاد مختلف

. لذا  شخصي  نظرات نقطه  براساس شود نه  گيري مستند، تصميم  علمي  هاي و يافته  آمده  بدست  نتايج  ، براساس ملي  برنامه  و تدوين  قانون
نـدارد    ببرد مـانع   هم  نمايد و اگر زمان  امرمهم  اين  به  ها و...، مبادرت ساير كميته  نظرات نقطه  آوري ستاد با جمع  و قضائي  حقوقي  كميته

  را بـه   خودشـان   شود تا نظـرات   ها داده كميته  كليه و به  ها مشخص از كميته  هر يك  و وظايف  تهيه  توسط دبيرخانه  ملي  برنامه  لذا طرح
 نمايند.  را دارد ارائه  تلفيق  كميته  مورد نمايندگي  در اين  كه  و قضائي  حقوقي  كميته

ضمن تشكر از اقدام مذكور )طرح نگرش ايرانيان( بر اجراي طرحهاي مشابه در سطح ملي تأكيد و مقرر شد، بمنظور استفاده از نتايج  13/0/1001 110 0
 .تدابير الزم با اجراي طرحهاي تكميلي و مشابه بعمل آيدها و اقدامات آتي  ريزي اين طرح و طرحهاي مشابه در برنامه

 (:تا کنون 91/7/9331مورخ های کلي مبارزه با مواد مخدر ) پس از تصويب سياست -ب

 متن مصوبه مصوبه سال جلسه رديف

و تحقيقاتي در راستاي كنترل هاي متولي نسبت به انجام بررسي هاي الزم مطالعاتي  دبيرخانه ستاد با تشريك مساعي دستگاه 0 06 113  1
 كاهش اصولي و علمي ميزان توليد مواد مخدر در كشور افغانستان اقدام و نتيجه را به ستاد ارايه نمايد

نظر به اهميت دستيابي به آمار و اطالعات مستند و متقن براي انجام برنامه ريزي مناسب مقرر گرديد طرح سرشماري و جمع  1 06 113 0
از بخش اقدامات مهم و اساسي حوزه كنترل و مقابله با عرضه مواد مخدر ،  10عتادان به مواد مخدر )در راستاي بند آوري سوابق م

 ها و ساير مواد مرتبط سند توسعه فرابخشي برنامه چهارم توسعه( تهيه و در اسرع وقت به مرحله اجرا در آيد. روانگردان

ستاد در خصوص انجام تحقيقات الزم از سوي دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل بر روي گياهان كليات طرح پيشنهادي دبيرخانه  10 06 101 0
هاي بهداشت، درمان و  ي مطرح و ضمن موافقت با امر پشتيباني اعتباري و تجهيزاتي از طرح موصوف، مقرر شد وزارتخانهيدارو

سبت به بررسي طرح مورد بحث اجرايي نمودن  آن توسط آموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري با هماهنگي دبيرخانه ستاد ن
 پژوهشي اقدام نمايد. –دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل در قالب طرح تحقيقاتي 

 يكصدمين جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به شرح زير تصويب شد: 1اصالحيه بند  16 06 101 1
هاي انقالب اسالمي صرفا پس از تاييد نياز از سوي وزير يا  ط دادگاهتحويل مواد مخدر به درخواست مراكز علمي تحقيقاتي توس

 پذير است. معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت امكان

واحد درسي اختياري مرتبط با پيشگيري از آسيب  0وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظفند  11 01 100 0
دروس دانشگاهي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پس از بررسي و تصويب شوراي عالي برنامه ريزي و هاي اجتماعي را در 

 تبديل به ماده درسي اجرا نمايند.

وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظفند با همكاري دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت  10 01 100 6
طراحي رشته هاي دانشگاهي در حوزه هاي تخصصي اعتياد و و مبارزه با مواد مخدر در مقاطع تحصيالت تكميلي اقدام و به 

 پيگيري الزم براي پذيرش دانشجو در اين رشته ها بعمل آورد.

 دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است نسبت به انجام تحقيقات زير:  03 100 1
 ها و فعاليت هاي درمان و كاهش آسيب معتادان. برنامه بررسي اثر بخشي

 بررسي ميزان شيوع مواد مخدر و روانگردان در كشور.

بررسي جامع علل  گرايش به اعتياد و كاربرد آن با نگاه علمي و بومي در تهيه و تدوين متون پيشگيري از اعتياد اقدام و نتايج را 
 جهت تصميم گيري به ستاد ارايه نمايد.

در اجراي اسقرار سامانه ملي اعتياد اطالعات مبارزه با مواد مخدر موضوع بند دو مصوبه يكصدو بيست و چهارمين جلسه ستاد  3 03 106 0
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مبارزه با مواد مخدر شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط نسبت به پيمايش ميزان شيوع مصرف و اعتياد به مواد  مخدر و درماني، نيروي انتظامي 

ساله( استان برآورد نرخ بروز اعتياد هر دو سال يكبار اقدام و نتايج آن را به دبيرخانه ستاد  61/10روانگردانها در جمعيت عمومي )
 اطالعات.(ارسال نمايند.مبارزه با مواد مخدر )دفتر برنامه ريزي و فناوري 

هاي تخصصي اعتياد و مبارزه با مواد مخدر در مقاطع  ستاد پيرامون طراحي رشته هاي دانشگاهي در حوزه 100مصوبه  10بند  11 03 106 3
 تحصيلي دانشكاهي از سوي وزارتين علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مطرح و با توجه به جايگاه علم

در ارتقاي سطح خدمات در حوزه پيشگيري درمان مجددا بر راه اندازي رشته هاي ياد شده تاكيد گرديد. هم چنين مقررشد ظرفيت 
 دانشگاه هاي جامع علمي كاربردي در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد.

جرائم مواد مخدر، كميته حقوقي و قضائي ستاد مكلف است هاي  ها و محكوميت به منظور ارزيابي از ميزان اثريخشي مجازات 0 31 103 13
هاي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات  نسبت به بررسي و تحقيق درخصوص نتايج اعمال انواع مجازات

ر در كاهش جرايم موادمخدر از المللي، عوامل موث بعدي آن را به عمل آورده و با توجه به تحوالت قانوني و استفاده از تجارب بين
 هاي جايگزين را شناسايي و پيشنهادهاي كاربردي الزم را براي طرح در جلسه ستاد ارائه نمايد. جمله مجازات

ستاد  100مصوبات جلسه  11و بند 100مصوبات جلسه  0در راستاي استقرار سامانه ملي اطالعات مبارزه با مواد مخدر موضوع بند  6 30 100 11
هاي آماري انجام شده درخصوص شيوع شناسي سؤمصرف موادمخدر در جمعيت عمومي،  مبارزه با مواد مخدر و پيمايش

هاي مبارزه همه جانبه  ريزي آموزان كشور مقرر گرديد به منظور ارائه آمار دقيق در اين زمينه براي انجام برنامه دانشجويان و دانش
ها نسبت به انجام پژوهش فراتحليل )شناسايي، تركيب و ارزشيابي( نتايج به دست آمده از ساز ها و پيش با موادمخدر، روانگردان

 هاي صورت گرفته از سوي دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدام الزم صورت گيرد. شناسي شيوع
هاي مختلف  ار مربوط به عرصهتبصره: همچنين تعيين دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان تنها مرجع رسمي اعالم آم

 ستاد مبارزه با مواد مخدر مجددا مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت. 100جلسه  0و بند  101جلسه  1مبارزه با موادمخدر موضوع بند 

مبارزه همه جانبه  هاي كلي مبارزه با مواد مخدر ابالغي از سوي مقام معظم رهبري سند جامع تحقيقات سياست 13در اجراي بند  0 1036 101 10
( شامل يك هدف نهايي، چهارده هدف كمي، ده 1سازها با رويكرد اجتماعي به شرح پيوست ) ها و پيش با موادمخدر، روانگردان

هاي پژوهشي، چهار راهبرد اصلي، هفت برنامه ملي و بيست و  سياست مرتبط با مديريت پژوهش، پنج سياست مرتبط با اولويت
 هاي مختلف مبارزه با مواد مخدر و اعتياد به همراه نظام ا دار در حوزه شصت و يك پژوهش اولويت سه پروژه و دويست و

گفته، تصويب و مقرر شد پس از ابالغ، منتشر و مراحل استقرار و عملياتي نمودن آن بر اساس نظام اجرايي  جرايي سند پيش
 اجرا گردد.ربط پيگيري و  بيني شده در متن سند از سوي مراجع ذي پيش

مقرر گرديد دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي كشور  0 1030 100 10
 16و  10نسبت به بررسي و ارايه گزارش در خصوص ميزان كارآيي و اثربخشي روش هاي درمان و كاهش آسيب در مراكز ماده 

با موا مخدر بر اساس ويژگي هاي افراد پذيرش شده در اين مراكز در قالب پژوهش ميذاني با آمار و نمونه گيري  قانون مبارزه
 دقيق اقدام ئ نتيجه را در جلسه آتي ستاد ارايه نمايد.
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 جلسات انديشه ورز:برگزاری  -3

جلسات انديشه ورز فعاليت خاصي در خصوص برگزاری  ،های کلي مبارزه با مواد مخدر عمالً تا قبل از تصويب سياست -9-3

 .در ستاد صورت نپذيرفته است

هيات جلساتاندازی و برگزاری  شاهد راهتاکنون ( 91/17/31های کلي مبارزه با مواد مخدر ) پس از تصويب سياست -5-3

های  های اجتماعي، رسانه، سازمان فرهنگي و پيشگيری، مقابله با عرضه، درمان و حمايت ،مديريت: انديشه ورز در حوزه های

ها و آينده پژوهي در موضوعات  هاس اساسي، چالش ، ايده پردازی، ارايه راه حلشناسي مسئله ه منظوربمردم نهاد و پژوهش

ای که با دعوت و  به گونه ايم های کشور بوده استانمواد مخدر و روانگردانها در سطح دبيرخانه ستاد و کليه های  مختلف حوزه

پزشكي، حقوق، پزشكي، مديريت، ارتباطات و  های جامعه شناسي، روانشناسي، روان حضور متخصصان و اساتيد دانشگاهي رشته

 صورت پذيرفته است.به منظور بهبود فرايندهای امر مبارزه سخت و نرم افزاری اقدام الزم جلسات موصوف... در 

 :(SWOT)تحليل وضعيت -4

وضعيت موجود نظام پژوهش در  ،ها های مواد مخدر و روانگردان های صورت پذيرفته در حوزه با توجه به توصيف روند پژوهش

 نمود: ارائهتوان  به صورت زير ميطبق سند جامع تحقيقات امر مبارزه کشور را 

 ها: قوت

 مرتبطستاد و  هاي عضو سازمانهاي پژوهشي  درك ضرورت هماهنگ نمودن فعاليت. 

 اي بودن اعتياد در پژوهش توجه متوليان به رويكرد بين رشته. 

 از سوي مسئوالن امر مبارزه ها گردان و روانريزي مبارزه با مواد مخدر در برنامه  مطرح شدن پژوهش به عنوان زيربناي تصميم گيري. 

 ژوهشي و انتشاراتيهاي پ تخصيص بودجه و رديف اعتبار مستقل براي برنامه. 

 پژوهشي -علمي هاي هاي نظري در زمينه مبارزه با مواد مخدر از طريق برگزاري نشست تالش براي توليد ادبيات تئوريك و پشتوانه 

 .انتشار منابع و تخصصي

 هاي پژوهشي اعتياد و سوء مصرف مواد ضرورت توجه به اولويت بندي پژوهش در برنامه. 
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  ستاددبيرخانه تشكيل شوراي تحقيقات در. 

 ها: ضعف

  ها و هم چنين محدوديت در تنوع  پژوهشبرخي از جرم بودن اعتياد و در نتيجه ناممكن بودن دست يابي به جامعه نمونه آماري و خدشه به نتايج

 .و تعدد مطالعات

  ختالل مصرف مواد.اهاي پژوهشي مرتبط با  پژوهشگران به مشاركت در برنامهبرخي عدم تمايل 

 برخي از در  ها ها در زمينه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ريزي و اجراي فعاليت برنامههاي  عرصهها در  گيري مناسب از نتايج پژوهش عدم بهره

 .دستگاه ها 

 هاي  هابه رشته مواد مخدر و روانگردان ايدر امر مبارزه با هاي دانشجويي فوق ليسانس و دكتري حرفه نامه اختصاص درصد قابل توجهي از پايان

 .دانشگاهها و مراكز علمي كشوربرخي از از سوي  ها مانند توانبخشي، روانشناسي و جامعه شناسي توجهي به ساير رشته علوم پزشكي و بي

 از  ها ا مواد مخدر و روانگردانهاي مبارزه ب در پژوهشمواد( و جلوگيري از مصرف ماقبل از وقوع اعتياد )به مباحث پيشگيري جدي توجه  ضعف

 .سوي دانشگاهها و مراكز علمي كشور

  هاي عضو  و مرتبط با ستاد دستگاهبرخي از هاي اجرايي  پژوهش در برنامهمقوله در اولويت نبودن. 

 ها. استانها و  ها در سطح دستگاه روانگردانمبارزه با مواد مخدر و امر هاي مختلف پژوهشي  كمبود نيروي انساني متخصص در زمينه 

  كشور در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتريسطح ي دانشگاهي اعتياد پژوهي در  موانع در زمينه ايجاد رشتهبرخي از وجود. 

  ها استان ها و سطح دستگاهكمبود اعتبار پژوهشي در. 

  ها روانگردانرتبط با مبارزه با مواد مخدر و هاي م پژوهش هاي برنامهضعف مداخله مراكز علمي و دانشگاهي در. 

  نامه با  مراكز علمي و دانشگاهي در زمينه سوق دادن دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري به اخذ پايانبرخي از تمايل ضعف

 ها.  و روانگردان موضوعات مرتبط با مواد مخدر

 در سطح ملي ها و روانگردانگاه مرتبط با مواد مخدروجود موانع در زمينه تاسيس و راه اندازي پژوهش . 

 از ناحيه پژوهش و انتظار براي حل كليه مشكالت امر مبارزه به صورت يكجا ها دشواري و دير بازده بودن نتايج پژوهش. 
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 :ها فرصت

 ها.  روانگردانهاي مرتبط با مواد مخدر و  امكان بهره گيري از منابع دانشگاهي و مراكز علمي در زمينه اجراي پژوهش 

 ساير ب بين المللي در زمينه پژوهش از طريق همكاري و مشاركت با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم  سازمان ملل و رامكان بهره گيري از تجا

 ي.هاي بين الملل سازمان

 ي در توليد دانش در زمينه پژوهشافزايش روز افزون نقش فضاي مجاز 

 مبارزه با مواد امر نقش پژوهش در برنامه ريزي از سوي مسئوالن ذيربط و عنايت به تاثير و  ها روانگردان توجه روز افزون به مشكل مواد مخدر و

 ها.  روانگردانمخدر و 

 المللي در عرصه پيشگيري و درمان اعتياد. هاي بين سازمان وجود دانش پيشرفته پژوهش در سطح جهاني و 

 ها. امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانهاي پژوهشي  اولويت احصاء 

 ها و مراكز آموزش عالي وجود پتانسيل قوي پژوهشي در دانشگاه 

 :تهديدها

  و ...هاي كشور دانشگاه سطحدر  ها روانگردانهاي مواد مخدر و  پژوهشحوزه به كافي عدم تخصيص اعتبار . 

 :هاپيشنهاد -1

با بهره  اي و بنيادي توسعهو سپس  كاربرديبا اولويت تحقيقات  كشور در انجام تحقيقات  هاو مراكز علمي تر دانشگاه مداخله جديلزوم  -1/0

 و مراكز پژوهشي و علمي كشور. هادانشگاهبالقوه در سطح هاي  گيري از پتانسيل

و نيروهاي  متخصصتربيت پژوهشگران گردانها با هدف  راه اندازي دانشگاه مواد مخدر و روانبه منظور ايجاد بستر مناسب ضرورت  -0/0

 ها در سطح كشور. و روانگردانمواد مخدر توانمند در امر مبارزه با 

 و كاهش تقاضا. عرضهبا حجم تهديد در حوزه هاي مبارزه با ناسب تم ،فزايش اعتبارات حوزه پژوهشالزوم  -0/0

 ذيربط. دستگاه هاياز سوي  افزاري هاي امر مبارزه سخت افزاري و نرم ها در برنامه تر از نتايج تحقيقات و پژوهش گيري جدي بهرهضرورت  -1/0

 در عرصه پژوهش از سوي متوليان ذيربط. المللي و تبادل تجارب هاي بين همكاري لزوم فراهم نمودن  -0/0
 

 : "هيه و تنظيمت"

 صراميمديرکل دفتر تحقيقات و آموزش  رضاحميددکتر 

 9311 سال  ماه آذر–رياست جمهوری  ستاد مبارزه با مواد مخدردبيرخانه 

----------------------------------------- 


