
پژوهشی هاي اولویت عنوان 261فهرست 

دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

)شدتروند،شیوع،(کشوراعتیادوضعیتشناختبراي پژوهشاولویتـهاي- 1
ضروريملیاولویتهاي

بهسال64تا 15ازترباالعمومیجمعیتدرموادمصرفاختالالتوموادمصرفشیوعدو ساالنه پیمایش- 1
)اطالعاتسامانه21و20و19شاخص(جغرافیاییتوزیعوروستاییوشهريمختلف،سنینجنس،تفکیک

آنهاترکیبشیمیاییآنالیزونوپدیدموادبرفوريمطالعه- 2
کشوردراعتیادوموادمصرف1وضعیتسریعساالنهدویابیارز- 3

باالاولویتباپژوهشهاي
)اطالعاتسامانه15شاخص(آموزاندانشدرموادمصرفاختالالتوموادمصرفدو ساالنه پیمایش-4
2سازيمدلازاستفادهجملهازکشور،دراعتیادوموادمصرفوضعیتآیندهبینیپیشبرايپژوهیآینده-5

جانبازان،(پرخطرگروههايردمصرفالگوهايوموادمصرفاختالالتوموادمصرفشیوعروندبررسی-6
)فراريدخترانفروشان،تنخیابانی،کودکانتحصیل،چرخهازخارجکودکانزندانیان،

اعتیادازناشیغیرمستقیمومستقیمهايهزینهبررسی- 7
)روند و عوامل(زناندراعتیادوضعیتبرمطالعه- 8

متوسطاولویتباپژوهشهاي
دانشجویاندرموادمصرفاختالالتوموادمصرفشیوعبررسی- 9

موادشیمیاییآنالیزبرايآزمایشگاهیتستهايبرمطالعهوتولید-10
کارمحیطهايزندان،ها،سربازخانه(خاصاجتماعاتوگروههادراعتیادوموادمصرفوضعیتکیفیبررسی-11

)خاص
خیابانیوکارکودکاندروکشورجنوبدراستنشاقیموادمصرفوضعیتبررسی-12
معتادانزندگیکیفیتبررسی-13

اعتیادخانوادگیباربررسی-14

موادبامرتبطاختالالتغربالگريبرايسازيآزمون-15

1 Rapid situation assessment (RSA)
2 Modeling



اعتیادبروزبرمؤثرعواملشناختبرايپژوهشاولویتـهاي- 2
ضروريملیاولویتهاي

عواملویژهبهنوجوانان،دراعتیادوموادمصرفبروزبرايزآمیمخاطرهوکنندهمحافظتعواملبررسی- 1
و سایر متغیرهاي بومیفرهنگیودینیباورهايومدرسهوخانوادهبامرتبط

اعتیادوموادمصرفبرايزاآسیبمکانیسمهايبررسیو3خطرپرهايجماعتاجتماعیمطالعات- 2

...) سرمایه اجتماعی، نابرابري،غیررسمی،اسکانقر،ف(اعتیاداجتماعیهايکنندهتعیینرصد- 3

باالاولویتباپژوهشهاي
زناندراعتیادعواملبرمطالعه-4

کارمحیطهايخطرزايعواملشناسایی-5

ویژهبهموادمورددرهدفگروهبرمؤثریاهدفمختلفگروههاي) 4خطردركمیزانویژهبه(آگاهیبررسی-6
) ...ومحركمواداملش(جدیدمواد

معتادوالدیندارايفرزندانپذیريآسیبعواملوزندگیشرایطبررسی- 7
شروعبرآنتأثیروجامعهمختلفگروههايوجغرافیاییمناطقدرموادمصرفانگ و هنجارمیزانشناخت- 8

موادمصرف

متوسطاولویتباپژوهشهاي
محركموادوافیونیموادبهاعتیادژنتیکیعواملبررسی- 9

کارکردافزایشدرمحركوافیونیموادمثبتتأثیراتبررسی-10

موادمصرفپذیريسرایتبررسی-11

اعتیادبهابتاليوزندگیزاياسترسوقایعبینارتباطبررسی-12

متأهلافراددرموادمصرفمستعدکنندهعواملوشرایطکیفیمطالعه-13

جانبازاندراعتیاداملعوبرمطالعه-14

زنداندرموادمصرفتغییراتوموادمصرفبرموثرعواملبررسی-15

سربازاندراعتیادعواملبرمطالعه-16

اعتیادبروزدرنپزشکیروااختالالتبا5ابتالییهمنقشبررسی-17

درآنهاتأثیرو) ریتالینترامادول،مانند(مصرفسوءقابلداروهايمصرفودسترسیمیزانبررسی-18
موادسایربهاعتیادومصرفبروزیاوپیشگیري

تحصیلچرخهازخارجکودکانوآموزاندانشزندگیمهارتهايوضعیتبررسی-19

جوانانمختلفگروههايدرآوريتابوضعیتبررسی-20

3 High-risk communities
4 Risk perception
5 Co-morbidity



کشوردرصنعتیبهسنتیازمصرفالگويتغییرعللبررسی-21

عوارضبروزوهمراهپرخطررفتارهاياعتیاد،پیشرفتبامرتبطعواملشناختتهاي اولوی- 3
ضروريملیاولویتهاي

معتاداندرموادمصرفعودفرایندکیفیبررسی- 1

معتادانمختلفگروههايدراعتیادآگهیپیشوسیربررسی- 2

کشوردرسوانحوتصادفاتوقوعوموادمصرفارتباطبررسی- 3

باالاولویتباژوهشهايپ
موادتزریقیمصرفبرمؤثرعواملبررسی-4

اعتیادمختلفالگوهايتفکیکبهمعتادانمیرومرگعلتومیزانبررسی-5

تصادفاتورانندگیدرموادفارماکولوژیکتأثیربررسی-6

23شاخص... ) (زندانیمعتادان،هافروشتنتزریقی،(معتادانپرخطرهايگروه6زیستی-رفتاريهايپیمایش- 7
)اطالعاتسامانه

توزیعوآنبامرتبطعواملومعتاداندرمقاربتیبیماریهايوسی و بی هپاتیتایدز،عفونتشیوعبررسی- 8
)اطالعاتسامانه24شاخص(آنجغرافیایی

سامانه31شاخص(کشوريبیمارستانهااورژانسازمعتاداناورژانسمشکالتاطالعاتثبتنظامطراحی- 9
)اطالعات

متوسطاولویتباپژوهشهاي
معتاداندرابتالییهمارزشیابیوغربالگريابزارهايطراحی-10

.هروئینکراكمصرفعوارضبررسی-11

مادهچندبهاعتیادبرمؤثرعواملبررسی-12

)استیگماتأثیر(غلیشواجتماعیعوارضبروزواعتیادتشدیدبرمؤثرعواملبررسی-13

معتاداندرآنبرمؤثرعواملوخشونتبروزوضعیتبررسی-14

اعتیادازپسخانوادگیمشکالتبروزوخانوادهدینامیکبررسی-15

اعتیادپیشرفتدرروانپزشکیهمراهاختالالتنقشبررسی-16

...حجامت،تاتو،برايمشتركوسایلازاستفاده-17

جرمارتکابواعتیادمیانتباطاربررسی-18

کشورمعتاداندرحاصلهعوارضومرتبط،عواملمسمومیت،وقوعمیزانبررسی-19

آنبامرتبطعواملوموادمصرفدندانیودهانیعوارضبررسی-20

آنبامرتبطعواملوموادمصرف...) مثانه،سرطانگوارشی،(جسمیعوارضسایربررسی-21

کشوراجتماعیمشکالتدینامیکدراعتیادنقشسیبرر-22

6 Biobehavioral surveys (BSS)



...) جنسی،ناتوانیازکارافتادگی،(اعتیادکنندگیناتوانمیزانبررسی-23

معتادانمختلفگروههايدرآنبرمؤثرعواملوکاندومازاستفادهوضعیتبررسی-24

زیانکاهشدرمصرفسوءقابلداروهايبهدسترسیکارکردبررسی-25

گیريـپیشرـمؤثمداخالتاولویتهاي پژوهش در- 4

ضروريملیاولویتهاي
اعتیادازپیشگیريدرفرزندپروريمهارتهايآموزشاثربخشیبررسی- 1

محوراجتماعپیشگیريخدماتفایدههزینهواثربخشیهزینهبررسی- 2

تیاداعازپیشگیريامردرعمومیآگاهسازيبرايموثرراههايبررسی- 3

باالاولویتباپژوهشهاي
نهادمردمسازمانهايافزاییظرفیتوتوانمندسازيبرموثرهايبرنامهاثربخشیبررسیوطراحی-4

7خانوادهتقویتهايبرنامهاثربخشیبررسیوسازيبومی-5

جوانانونوجوانان) خطردرك(نگرشوآگاهیتغییربرآموزشیمؤثرراههايبررسی-6

8موادمصرفباارتباطدرآموزاندانشدرسیمتونطراحی- 7

معتادانهمسرانبرايپیشگیرانههايبرنامهآزمایشیاجرايوطراحی- 8

کارمحیطبرايپیشگیرانههايبرنامهآزمایشیاجرايوطراحی- 9

کشوردرپیشگیرانهمطالعاتسیستماتیکمرور-10

متوسطاولویتباپژوهشهاي
9جایگزینفعالیتهاياثربخشیرسیبر-11

موادمصرفتجربهوسیگارمصرفبهمربوطKAPبینارتباطبررسی-12

آموزاندانشسایروخودKAPدرهمساالنگروههايتأثیربررسی-13

درمختلفمکانهايوآموزشگرانمختلف،مدلهايبازندگیمهارتهايآموزشبرنامهاثربخشیبررسی-14
اعتیادازپیشگیري

موادمصرفکاهشدرانتاثیربررسیوکارکناندرموادتصادفیآزمایشاتپروتکلتدوین-15

کارمحیطهايدر10کارکنانیاريبرنامهاثربخشیبررسیوطراحی-16

اعتیادازپیشگیريدرتبلیغاتیابزارهايازاستفادهراهنمايتدوین-17

پیشگیرانهپیامهايبراي11تماعیاجبازاریابیراهنمايتدوین-18

7 Family strengthening programmes
8 Drug education
9 Alternative or leisure activities
10 Employee Assistance Programme
11 Social marketing



معتادانفرزندانبرايپیشگیرانههايبرنامهآزمایشیاجرايوطراحی-19

خیابانیکودکانبرايپیشگیرانههايبرنامهآزمایشیاجرايوطراحی-20

زندانهابراياعتیادازپیشگیريهايبرنامهآزمایشیاجرايوطراحی-21

اعتیادازپیشگیريبرايتخصصیآموزشیمنابعتدوین-22

اعتیادازپیشگیريامردربهداشتیخدماتکنندگانارائهوپزشکانآموزشیبستهتدوین-23

افرادزنتیکیهاينقشهآوري،تابزیستیزیرساختهايمانندزیستیپایهعلومکردنکاربرديمطالعات-24
اعتیادازپیشگیريجهتدرسازيایمنیومستعد،

طراحی روشهاي تشخیص زودرس استعداد ابتال به اعتیاد بر مبناي علوم و فناوري هاي شناختی-25

پیشگیرانهخدماتارائهنظامبهبودوشناختاولویتهاي پژوهش براي - 5

ضروريملیاولویتهاي
)عاتاطالسامانه32و16،18شاخص(کشوردرپیشگیريمداخالتاطالعاتثبتنظاماندازيراه- 1
محوراجتماعپیشگیريبرنامهارزشیابی- 2
محورمدرسهپیشگیريبرنامهارزشیابی- 3

باالاولویتباپژوهشهاي
اعتیادازپیشگیريدرسینماییفیلمهايوسریالهاکارکردارزشیابی-4
اعتیادازپیشگیريدرتلویزیونیزیرنویسهايوتیزرهاکارکردارزشیابی-5
اعتیادازپیشگیريدربودجهدارايسازمانهايکارکردارزشیابی-6
اعتیادازپیشگیريدرعمومیجمعیتکردنفعالبرايیابیحمایتوسازيحساسروشهايبررسی- 7
اجتماعهربرايمختلفپیشگیرانهمداخالتسازيمتناسبهايروشبررسی- 8
اعتیادازیشگیريپبرايسازمانهاانسانینیرويکنونیوضعیتبررسی- 9

متوسطاولویتباپژوهشهاي
کشوراعتیادازپیشگیريکارکنانآموزشینیازهايبررسی-10
اعتیادازپیشگیريکارکنانرضایتوانگیزهمیزانبررسی-11
آنهاسازيفعالبراينیازسنجیودولتیسازمانهايمشکالتبررسی-12
اعتیادازرهامدارسبرنامهارزشیابی-13
مدارسسالمتمروجبرنامهارزشیابی-14
وآنها،مخاطبان،)بروشوروکتاب(کشوراعتیادانتشاراتوضعیتکیفیومحتواییتحلیلوتوصیفیبررسی-15

گذشتهسالدهدربرداريبهرهوتوزیعنحوه
اعتیاددرمانوريپیشگیدرتلویزیونرادیوومطبوعات،شاملهارسانهعملکردتوصیفیبررسی-16
"مخدرموادبامبارزهروز"هايبرنامهکارکردارزشیابی-17
اعتیادازپیشگیريدرنهادمردمسازمانهايکنونینقشبررسی-18



آنهاسازيفعالبراينیازسنجیونهادمردمسازمانهايمشکالتبررسی-19
عتیاداازپیشگیريدردینیمبلغانوروحانیوننقشبررسی-20
اعتیادازپیشگیريخدماتبرايمختلفسازمانهايدرشدهگرفتهکاربهامکاناتبررسی-21
دانشگاههادر اعتیادازپیشگیريهايبرنامهارزشیابی-22

اعتیادازپیشگیريدردانشگاههامشاورهوفرهنگیدفاترنقشارزشیابی-23

درمانیرمؤثمداخالتشناختبرايپژوهشاولویتـهاي- 6
ضروريملیاولویتهاي

محركموادبهوابستگیدرغیرداروییمداخالتاثربخشیبررسی- 1

محركموادبهوابستگیدرداروییدرمانهاياثربخشیبررسی- 2

عودازپیشگیريدرغیرداروییمداخالتاثربخشیهزینهبررسی- 3

روئینهوتریاكبهاعتیاددراپیومتنتوراثربخشیبررسی-4

کشوردراعتیاددرمانشدهشناختهداروهايتولیدفنآورياندازيراه-5

بهمعتادانپایبنديبهبودبرايمداخالتاثربخشیبررسیودرمانبهمعتادان12پایبنديبرمؤثرعواملبررسی-6
درمان

باالاولویتباپژوهشهاي
محركموادازناشیسایکوزدردرمانیمداخالتاثربخشیبررسی- 7

محركموادبهاعتیاددرمانبراياقامتیروشهاياثربخشیبررسی- 8

درمانهايدرمکملعنوانبهرفتاريشناختیدرمانویژهبهغیرداروییمداخالتاثربخشیهزینهبررسی- 9
نگهدارنده

افیونیموادبهاعتیاددرمانبراياقامتیروشهاياثربخشیهزینهبررسی-10

مناسب13اقتضاییمدیریتاثربخشیبررسیوراحیط-11

محركموادوافیونیموادبهتوأموابستگیبرايدرمانراهنمايتدوین-12

محركموادوافیونیموادبهتوأموابستگیبرايدرمانیمداخالتاثربخشیبررسی-13

مداخالتاثربخشیبررسیمحركموادمصرفبیشومسمومیتدرماندرداروییمداخالتاثربخشیبررسی-14
اعتیاددرماندراجتماعی

موادمصرف14کوتاهدرمانیمداخالتوغربالگريابزارهايطراحی-15

کشوردردرمانیمطالعاتسیستماتیکمرور-16

12 Compliance
13 Contingency management
14 Brief intervention



متوسطاولویتباپژوهشهاي
اعتیاددرماندریاريهمگروههايمداخالتاثربخشیبررسی-17

اعتیادمختلفالگوهايدراقامتیوسرپاییبستري،شیوهبهزداییسماثربخشیهزینهویاثربخشمقایسه-18

معتادانهمکاريجلبدر15انگیزشیمصاحبهاثربخشیبررسی-19

حشیشبهاعتیادومصرفسوءدرمانبرايمداخالتاثربخشیبررسی-20

تریاكزداییسمروشهاياثربخشیبررسی-21

متادونبانگهدارندهدرماناثربخشیهزینهوبخشیاثربررسی-22

بوپرنورفینبانگهدارندهدرماناثربخشیهزینهواثربخشیبررسی-23

تریاكبهوابستگیدرماندرنگهدارندهدرمانهاياثربخشیبررسی-24

تریاكبهوابستگانعودازپیشگیريدرنالترکسوناثربخشیبررسی-25

مطلوباجتماعیوضعیتوانگیزهباهروئینبهوابستگانعودازپیشگیريدرنالترکسونشیاثربخبررسی-26

متادونمصرفقطعوزداییسمدرداروییدرمانهاياثربخشیبررسی-27

موادازبازگیريدرسوزنیطبگیاهی،طبهمچونجایگزینطبمداخالتاثربخشیهزینهواثربخشیبررسی-28
مختلف

کاهشدربیولوژیکمداخالتسایرو16کرانیالترانسمغناطیسیتحریکاثربخشی- هزینهواثربخشیرسیبر-29
موادمصرفوسوسه

روانپزشکیاختالالتباوابستگیابتالییهمدرغیرداروییمداخالتتأثیربررسی-30
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اولویتهاي ملی ضروري
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قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، بر درمان کوتاه مدت و 16و 15پایش و ارزشیابی اجراي مواد - 3
)آسیب(درازمدت معتادان و کاهش زیان 

مجازاتهاي پیش بینی شده در قانون در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مواد مخدر، روانگردان  و پیش ساز هاتاثیر-4

22ینه اثر بخشی درمان دادگاه مدارطراحی، اجراي آزمایشی و بررسی هز-5

از ها تاثیر تعیین کننده هاي اجتماعی مانند فقر و بیکاري در ارتکاب قاچاق مواد مخدر، روانگردان  و پیش س-6
بویژه در شرق کشور

تاثیر قطعیت و فوریت اجراي مجازات در بازدارندگی و عدم تکرار جرائم- 7

پژوهشهاي با اولویت متوسط

بررسی شیوه هاي شناسائی درآمدهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر، روانگردان  و پیش ساز ها و روش هاي - 8
پولشوئی آنها

مخدر، روانگردان  و پیش ساز ها در سطح کشور و و تعیین عوامل برآورد حجم پولشوئی ناشی از قاچاق مواد - 9
مرتبط با آن

بررسی ابعاد خسارات فردي و اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی و سیاسی به تفکیک نوع مواد -10
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نی بر حقوق اجتماعی معتادان بررسی محدودیت هاي قانو-12

بررسی تاثیر جرم انگاري یا جرم زدایی در کنترل مصرف مواد-13

مطالعه تطبیقی نحوه اعطاي عفو و تخفیف به مجرمین مواد در کشورهاي موفق در کاهش جرایم مواد مخدر و -14
تاثیر آنها در صورت به کارگیري در ایران

کشوراعتیادهشپژوومدیریتدر امر پژوهشاولویتهاي - 12
اولویتهاي ملی ضروري

سازمانهايدربودجهکردهزینهواعتبارتخصیصریزي،بودجهنظاممالی،منابعتامینروشهايبررسی- 1
گذشتهسالپنجدراعتیادازپیشگیريامردرمختلف

یش بینی شده در برنامه پاساسبرضروريملیپژوهش(کشوردراعتیادپژوهشوضعیتساالنهدوپایش- 2
)23جامعسند
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سندبرنامه پیش بینی شده دراساسبرضروريملیپژوهش(کشوراعتیادپژوهشهاياطالعاتبانکاندازيراه- 3
)جامع

پژوهشهاي با اولویت باال

پیشوموادکنترلبرايجانبههمهاقداماتشدههزینهوشدهدادهتخصیصبودجهاطالعاتثبتنظامطراحی-4
)اطالعاتسامانه33شاخص(ازهاس
مشکالتبررسیوموجوداجراییواداريساختارهايارزشیابیوپیشگیريمدیریتوضعیتمستندسازي-5

کشورپیشگیريمدیریتنظام
مخدرموادبامبارزهستاداعتباراتموثرتوزیعالگويطراحی-6

پژوهشهاي با اولویت متوسط

سازمانهايدربودجهکردهزینهواعتبارتخصیصریزي،بودجهنظاممالی،بعمناتامینروشهايبررسی- 7
گذشتهسالپنجدرزیانکاهشودرمانامردرمختلف

بررسیوموجوداجراییواداريساختارهايارزشیابیوزیانکاهشودرمانمدیریتوضعیتمستندسازي- 8
کشوراعتیاددرمانمدیریتنظاممشکالت

پیشگیريزمینهدرپژوهشکمبوددالیلسیبرر- 9
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