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تاثیر قطعیت و فوریت اجراي مجازات در بازدارندگی و عدم تکرار جرائم مواد مخدر، روانگردان ها و پیش  - 
  .سازها

  .بررسی اعمال محدودیت قانونی بر حقوق اجتماعی معتادان به مواد مخدر و روانگردان ها  - 
  .بررسی تاثیر جرم انگاري یا جرم زدایی در کنترل مصرف مواد مخدر و روانگردان ها - 
مطالعه تطبیقی نحوه اعطاي عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر و روان گردان ها در کشورهاي  - 

  .ش جرایم مواد مخدر و تاثیر آنها در صورت به کارگیري در کشور ایرانموفق در کاه
و تاثیر مجازات اعدام در مقابله با  12/7/1396الحاقی مصوب ) 45(بررسی عوامل مؤثر بر تصویب ماده  - 

  .المللی قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در حوزهاي داخلی و بین
المللی و قوانین داخلی  بارزه با مواد مخدر ایران با اسناد بیني مجرمیت در قانون م بررسی تطبیقی آماره - 

  .سایر کشورها
امکان وضع این (ي مجرمیت در جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان ها  حقوقی آماره -بررسی فقهی - 

  )اماره، گستره وضع و مرزهاي آن
  .کارهاي بهینه سازي آن و راههاي امر مبارزه با مواد مخدر  اثر بخشی پرداخت  حق کشف به دستگاه - 
و  12/7/1396مبناي جرم انگاري در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  - 

  .کنوانسیون هاي بین المللی مربوط به مواد مخدر
  .ضرورت تدوین راهبردهاي قانونگذاري در حوزه موارد مخدر و روانگردان ها - 
  .بین المللی امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان هادر کشور ایرانچالش هاي اجراي کنوانسیون هاي  - 
  .موازین حقوق بشري و مقابله با مواد مخدرو روانگردان ها - 
  .مقایسه ساختار منع مواد مخدر در حقوق بین الملل و حقوق ایران - 
  .هاي پیش بینی شده براي قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در منطقه آسیا مجازات - 
  .مجازات هاي پیش بینی شده براي قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در اتحادیه اروپا - 
  .دادرسی کیفري افتراقی در مورد جرایم مواد مخدرو روانگردان ها - 

پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و رساله دکترامصوب عنوان اولویت  68  
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از قبیل معاونت ، مشارکت ، تعدد وتکرار ( جرایم مواد مخدر و روانگردان هادر قلمرو حقوق کیفري عمومی  - 
  ...).جرم ومجازات آن و 

  .جرایم مواد مخدر و روانگردان ها ، ارکان وعناصر تشکیل دهنده آنها - 
  .واکنش اجتماعی در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان ها و اثر بازدارندگی آن - 
هاي  ها با کنوانسیون مقایسه انطباق قوانین و مقررات داخلی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان - 

  .المللی بین
 . هاي مختلف معتادان و پیش آگهی اعتیاد در گروهبررسی سیر  -

 . )تاثیر استیگما(بررسی عوامل موثر بر تشدید اعتیاد و بروز عوارض اجتماعی و شغلی  -

 . بررسی ارتباط میان اعتیاد و ارتکاب جرم -

بررسی اثربخشی مداخالت دارویی در درمان مسمومیت و بیش مصرف مواد محرك بررسی اثربخشی مداخالت  -
 . تماعی در درمان اعتیاداج

 . بررسی کیفی عوامل موثر در عود مجدد معتادان -

 .بررسی اثربخشی کاردرمانی بر درمان و بازتوانی اعتیاد  -

 . درمانی خدمات تقاضاي بر مواد خلوص و قیمت تاثیر بررسی -

هاي مقاربتی در معتادان و عوامل مرتبط با آن و توزیع  بررسی شیوع عفونت ایدز، هپاتیت سی و بی و بیماري -
 .جغرافیایی آن 

 مرتبط عوامل ویژه به نوجوانان، در اعتیاد و مواد مصرف بروز براي آمیز مخاطره و کننده محافظت عوامل بررسی -
 .و سایر متغیرهاي بومی  فرهنگی و دینی باورهاي و مدرسه و خانواده با

  .اعتیاد  و مواد مصرف براي زا آسیب مکانیسمهاي بررسی و خطر پر هاي جماعت اجتماعی مطالعات  -
 ....) سرمایه اجتماعی،  نابرابري، غیررسمی، اسکان فقر،( اعتیاد اجتماعی هاي کننده تعیین رصد -

 .حاشیه نشین زنان پر خطر و ساکن در مناطق  در اعتیاد عوامل بر مطالعه  -

 . صنعتی محیط هاي خطرزاي عوامل شناسایی  -

  .معتاد  والدین داراي فرزندان پذیري آسیب عوامل و زندگی شرایط بررسی  -
  .محرك  مواد و افیونی مواد به اعتیاد ژنتیکی عوامل بررسی  -
 .اعتیاد  به ابتالي و زندگی زاي استرس وقایع بین ارتباط بررسی  -

 . متأهل افراد در مواد مصرف مستعدکننده عوامل و شرایط کیفی مطالعه  -

 و پیشگیري در آنها تأثیر و) ریتالین ترامادول، مانند( مصرف سوء قابل داروهاي مصرف و دسترسی میزان بررسی  -
 .مواد سایر به اعتیاد و مصرف بروز یا
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 . تحصیل چرخه از خارج کودکان و آموزان دانش زندگی هاي مهارت وضعیت بررسی  -

 .جوانان  مختلف هاي گروه در آوري تاب وضعیت بررسی  -

  .اعتیاد  از پیشگیري در فرزندپروري هاي مهارت آموزش اثربخشی بررسی -
  . نهاد مردم سازمانهاي افزایی ظرفیت و توانمندسازي بر موثر هاي برنامه اثربخشی بررسی و طراحی  -
  . خانواده تقویت هاي برنامه اثربخشی بررسی و سازي بومی  -
    .جایگزین  هاي فعالیت اثربخشی بررسی  -
  .اعتیاد  از پیشگیري براي سازمان ها انسانی نیروي کنونی وضعیت بررسی  -
 . بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیري اجتماع محور -

 . بررسی راه هاي موثر براي آگاه سازي عمومی در امر پیشگیري از اعتیاد -

 . ی برنامه هاي موثر بر توانمندسازي و ظرفیت افزایی سازمانهاي مردم نهادطراحی و بررسی اثربخش -

   . بررسی مشکالت سازمان هاي دولتی و نیازسنجی براي فعال سازي آنها -

 . بررسی نقش کنونی سازمان هاي مردم نهاد در پیشگیري از اعتیاد -

 . آنهابررسی مشکالت سازمان هاي مردم نهاد و نیازسنجی براي فعال سازي  -

 . ارزشیابی کارکرد گروه هاي هم یاري و سایر سازمان هاي مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان -

مطالعه تطبیقی در باره روش هاي جلب مشارکت اجتماعی و فعال سازي سازمان هاي مردم نهاد و اجتماع محور  -
 . در کنترل اعتیاد

طالعاتی در ضربه زدن به باند هاي قاچاق مواد مخدر، روانگردان هاي عملیاتی و ا ها و فعالیت آسیب شناسی برنامه -
  و پیش سازها

  بررسی تاثیر اقدامات مرزي در جلوگیري از قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها -
 آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها -

رضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان  و پیش ساز ها به بررسی میزان افزایش کارآمدي عملکرد حوزه مقابله با ع -
 تفکیک سازمانها

بررسی عوامل روانی اجتماعی اقتصادي و سیاسی گرایش به قاچاق و توزیع مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها  -
  به تفکیک نواحی مرزي و داخلی

 بررسی حجم و میزان گردش مالی و سود تجارت مواد در سطح خرد و کالن -

 . بررسی خأل ها و ضعف هاي ساختار مبارزه با مواد مخدر دستگاه هاي عضو ستاد در حوزه کاهش عرضه  -

 هاي مقابله با ورود مواد مخدر به زندانها در سطح کشور بررسی اثربخشی راهکارها و فناوري -

 پیش سازها بررسی میزان موفقیت ایست و بازرسی هاي مصوب و غیرمصوب در کشف مواد مخدر، روانگردان و -
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بررسی شیوه ها و مسیرهاي انتقال مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها در کشور و به تفکیک شبکه هاي حمل و  -
 .  نقل

 . در کشور/به/بررسی نقش اتباع بیگانه در قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها از -

 . ارزیابی میزان موفقیت دستگاههاي پیشرفته موجود ردیاب مواد -

 .بررسی میزان هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم مبارزه با مواد مخدر در سطح خرد و کالن در کشور -

 . د مخدر، روانگردان و پیش سازهاي مکشوفه در جهت کشف معابر و مسیرهاي آنهاموا) آنالیز(تجزیه  -

 .بررسی شیوه ها و روش هاي کنترل محموله هاي پستی در جهت کشف مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها  -

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




