«عناوين اولويتهاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر سال »5931
محققان ،پژوهشگران و اساتيد محترم:
در راستاي بند دهم سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر ،ابالغي از سوي مقام معظم رهبري
(مدظلهالعالي) در مورخ  58/7/01مبني بر «توسعه مطالعات و پژوهشهاي بنيادي ،كاربردي و توسعهاي در امر
مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پيشگيري و درمان معتادن با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت علمي
و تخصصي كشور» بدينوسيله عناوين اولويت هاي پژوهشي حوزههاي مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم
ميشود .انتظار ميرود كليه مراكز علمي و دانشگاهي با بهرهگيري از ظرفيتهاي معنوي و مادي از اولويتهاي
پژوهشي زير به عنوان همكاري پژوهشي مشترك اقدام تا شاهد سهيم شدن مراكز دانشگاهي كشور در پيشبرد
اهداف امر مقدس مبارزه با مواد مخدر و مهار اين پديده خانمان برانداز باشيم .فرصت را مغتنم شمرده و
آمادگي دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر را براي هرگونه همكاري و تعامل اعالم
مي دارد( .آدرس  :تهران بزرگراه اشرفي اصفهاني باالتر از ميدان پونك ،بعداز خيابان بيست و يكم پالك 01
طبقه سوم -دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر)

اولويت هاي پژوهشي براي شناخت وضعيت اعتياد در كشور
 -1آینده پژوهی بیای پیش

بشنی آینیده وضییش مصیا میای و یعتشید ر کشیار یز جملی یسیتاد ه یز مید

سدز
 -2بارس ششاع مصا مای و یختالالت مصا مای ر ینشجایدن
 -3بارس ی کشا ی وضیییش مصییا مییای و یعتشیید ر گییاوههیید و یجتمدعییدت خیید

(سییابدزخدن هیید زنییدین

محشطهد کدر خد )
-4

بارس عایمی محدفظی کننیده و مخیدراه آمشی بیای بیاوز مصیا میای و یعتشید ر ناجاینیدن بی وییژه
عایم ماتبط بد خدنای ه و مدرس و بدورهد

ین و فاهنگ و سدیا متغشاهد بام

 -5بارس یرتبدط مصا مای و وقاع تصد فدت و ساینح ر کشار
 -6بارس یرتبدط مشدن یعتشد و یرتکدب جام
 -7بارس نق
-8

یعتشد ر یندمشک مشکالت یجتمدع کشار

بارسی گگییانگ رونیید تیداشا یمیید جدمیی بید تاجی بی ییاید نقی

آن نصییب بی جمیشی سی ر یید

میتد ین ر جه کنتا یعتشد
اولويت هاي پژوهشي حوزه كاهش تقاضا و مشاركتهاي مردمي
 -9بارس سبب شندس مصا مای ر ین

آمازین مقطع متاسط وم بشاستدن.

 -11مطدلی و تدوین باندم هد پششگشا یولش یز یعتشد ویژه کا کدن و ناجایندن یری ویلد میتد .

 -11نشدز سنج یز ینشجایدن مقطع کدرشندس

پششگشا یولش یز یعتشد .

ر عا

ر سطح کشار.

 -12بارس یمکدندت و ظافش هد مدیای پششگشا

 -13یرزششدب مش ین یاا بخش خط مل مشدوره یعتشد ر را باندم پنجم تاسی .
 -11بارس مش ین یاا بخش کدرگده هد آمازش ویژه جایندن جمیش هال یمما یستدن تهاین.
 -15رایم باندم هد پششگشاین بای کا کدن و ناجایندن ک تجاب مصا مای یشت یند.
 -16بارس ه ینی  -یاابخشی میدیخالت رمیدن (تاسیط مایکی تحقشقیدت دیصیالز ر میازه یقتصید سیالم )
شدم  :میدیخالت کیده
بدیگانشص

رمیدن نگهدیرنیده ر مایکی رمیدن سیاد مصیا میای

آسیشب ر مایکی گیدر

رمدن ر مایک یقدمت مشدن مدت

رمدن پاهش مدیر ر مایک رمدن ساپدی

 -17یرزیدب مش ین بدق مدندن با تاك و عیدم یعتشید مجید ر بیدزه هید زمیدن کاتیده میدت و ریزمیدت پی
یز رمدن
 -11بارس ماااتاین ششاههد ممدی یجتمدع بای میتد ین و خدنای ههد آنهد
 -19مصتندسییدز وضیییش مییدیای
بارس مشکالت نظدم مدیای

زیییدن و یرزشییشدب سییدختدرهد ی یر و یجایی ی ماجییا و

رمییدن و کییده
رمدن یعتشد کشار

 -21بارس باندم هد و مد هد مافق تاینمند سدز سمنهد
 -21بارس یاا بخش یقدیمدت سیدزمدنهید يشیا ولتی

رمدن پششگشا و ممدیت

ر عا ی کنتیا و کیده

میای مخیدر ر مقدیصی بید

یقدیمدت ولت
 -22شندسدی و تیششن تداشایت شیدخ

ر یشدن یجتمیدع یز میتید ین بهبیا یدفتی و خیدنای ههید

هید ی یل

آسشب یده یز یعتشد
 -23بارس یل یمیدت و گیدل هید کلشید تاسیی پدییدیر آمیازر ر فاآینید پششیاف و یمنشی شیغل میتید ین
بهبا یدفت بد رویکا یجتمدع و ماظ محشط زیص
 -21بارس وضیش و شندسیدی ریهکدرهید سیدمدنده و بهبیا یشیتغد جدمیی هید

ر میتید ین بهبیا یدفتی

و خدنای ههد آسشب یده یز یعتشد ر باندم ششم تاسی
 -25تیششن قشم تمدم شده مدیخالت رمدن کده
 -26بارس نق

عایم و سدختدرهد یجتمدع

آسشب و ممدی هد یجتمدع
ر مدیخالت رمدن کده

 -27بارس گگانگ مشیدرک عمیام بید میدیخالت رمدن کیده

ر کشار

آسشب و ممدی هد یجتمدع

آسیشب و ممدیی هید یجتمیدع و ریههید

یرتقدد آن
 -21بارس یلگاهد مختلف کده

آسشب و ممدی هد یجتمدع و یریی یلگاهد بام

 -29بارس ی رویکا هیید

جدمی ی محییار ر مییدیخالت رمییدن کییده

آسییشب و ممدی ی هیید یجتمییدع سییاد

مصا مای
 -31بارس نق

کدر رمدن با رمدن و بدزتاین یعتشد و یریی یلگاهد مندسب ییاین

 -31بارس مدیلشت هد مختلف رمدن و کده
 -32مطدلی ی تطبشق ی

آسشب یعتشد (یقدمت

رمدنگده

بصتا و )...

مطب

ر بییدره رورهیید جلییب مشییدرک یجتمییدع و فییید سییدز سییدزمدنهیید مییا م نهیید و

یجتمدع محار ر کنتا یعتشد
اولويت هاي پژوهشي حوزه مقابله با عرضه و حقوقي
 -33بارس مشی ین کدرآمید عملکیا میازا مقدبلی بید میای مخیدر و روینگیا ینهد(شیدم بارسی رونید تازییع
مم ی و نق ی یقییدیمدت مییاز
آمدی

سازمشن  GISپش

یجییای قییدنان یشییای بییا فیدلش ی شییبک هیید قدگییدق یقییدیمدت عملشییدت

سدزهد آزمدیشگدههد سدخ و تالشد متدماتدمشن )

 -31آسییشب شندس ی رورهیید تییدیبشا و یقییدیمدت عملشییدت و یرالعییدت یگییدنهیید مقدبل ی ی

ر ضییاب ز ن ب ی

بدندهد قدگدق مای مخدر و روینگا ینهد
 -35بارس تأاشا یقدیمدت ماز

ر جلاگشا یز قدگدق مای مخدر و روینگا ینهد

 -36بارس تطبشقی رور هید مقدبلی بید عاضی ر جلیاگشا یز قدگیدق میای مخیدر(یرالعدت عملشیدت روینی
ییص وبدزرس کنتا ماز و )...
 -37یرزیییدب عملکییا سییدزمدنهیید مقدبل ی ی

ر باخییار بیید شییبک هیید فییید قدگییدق تاین ی ی و تازیییع مییای

مخدر و روینگا ینهد
 -31آینده پژوه وضیش قدگدق مای مخدر روینگا ین و پش
 -39بارس ی عایم ی روین ی یجتمییدع گییایی

سدزهد

ب ی قدگییدق و تازیییع مییای مخییدر روینگییا ین و پییش

سییدزهد ب ی

تاکشک نایم ماز و یخل
 -11رایم

یجای آزمدیش و بارس یاابخش مد هد مشدرک ما م بای کده

 -11بارس خألهد و ضیفهد سدختدر تشیکشالت

عاض ر کشار

سیتگده هید مصیلا و ع یا سیتد ر میازه کیده

عاضی

و یریئ پششنهد هد ی الم
 -12بارسی نقییدط قییات و ضیییف وضیییش ییصییتگدههیید بدزرسی یز یییدگده یفییای خشی
ینتقد مای مخدر روینگا ین و پش
 -13بارس نق

سدزهد

یتبدع بشگدن ر قدگدق مای مخدر روینگا ین و پش

 -11تداشا تیششن کننده هید یجتمیدع مدننید فقیا و بشکیدر
سدزهد ب ویژه ر مبد

ورو

ر فاآینیید جدسییدز و

سدزهد یز/ب  /ر کشار

ر یرتکیدب قدگیدق میای مخیدر روینگیا ین و پیش

و خاوج (شاق و ياب کشار)

 -54بارس مش ین یاا بخش یجای راز هد پدکصدز و باخار بد خا ه فاوشدن مای مخدر ر کشار
 -16مطدلییی و پییژوه

ر خصییا

ریههیید مقدبلیی میی اا بیید پدیییده قدگییدق و تاین ییی مییای مخییدر تالشیید

یفغدنصتدن ب مصشا ییاین
 -17بارس سشدس جندی مبدرزه بد مای مخدر ییاین
 -11بارس مش ین یاابخش مجدزیتهد مندرج ر قدنان مبدرزه بد مای مخدر
 -19بارس ل وم تدوین سشدس جندی جدید ر جاییم مای مخدر
 -51مشی ین یاابخش ی مجییدزیت مصیید ره یمییای قدگدقبشدن(ضییاب ب ی بنشییدن یقتصیید ) ر مقدیص ی بیید مجییدزیت
هد سدلب آزی

و مشدت

 -51بارس یرزیدب مش ین یاابخش مجدزیتهد و محکامش هد جایئم مای مخدر و نتدیج یعمد ینایع مجدزیتهد
مندرج ر قدنان مبدرزه بد مای مخدر بد ی المدت و یلحدقدت آن
دفتر تحقيقات و آموزش

