فهرست  162عنوان اولويت هاي پژوهشي
دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر

-1اولويتـهاي پژوهش براي شناخت وضعيت اعتيادكشور ( شيوع ،روند،شدت)
اولويتهاي ملي ضروري
-1پيمايش دو ساالنه شيوع مصرف مواد و اختالالت مصرف مواد در جمعيت عمومي باالتر از  11تا 46سال به
تفكيك جنس ،سنين مختلف ،شهري و روستايي و توزيع جغرافيايي ( شاخص و  11و  01 02سامانه اطالعات)
-0مطالعه فوري بر مواد نوپديد و آناليز شيميايي تركيب آنها
 -3ارزيابي دو ساالنه سريع وضعيت 1مصرف مواد و اعتياد در كشور
پژوهشهاي با اولويت باال
-6پيمايش دو ساالنه مصرف مواد و اختالالت مصرف مواد در دانش آموزان ( شاخص  11سامانه اطالعات)
 -1آينده پژوهي براي پيش بيني آينده وضعيت مصرف مواد و اعتياد در كشور ،از جمله استفاده

از مدل سازي0

-4بررسي روند شيوع مصرف مواد و اختالالت مصرف مواد و الگوهاي مصرف در گروههاي پرخطر ( جانبازان،
زندانيان ،كودكان خارج از چرخه تحصيل ،كودكان خياباني ،تن فروشان ،دختران فراري)
-7بررسي هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اعتياد
 -8مطالعه بر وضعيت اعتياد در زنان ( روند و عوامل)
پژوهشهاي با اولويت متوسط
-1بررسي شيوع مصرف مواد و اختالالت مصرف مواد در دانشجويان
-12توليد و مطالعه بر تستهاي آزمايشگاهي براي آناليز شيميايي مواد
-11بررسي كيفي وضعيت مصرف مواد و اعتياد در گروهها و اجتماعات خاص ( سربازخانه ها ،زندان ،محيطهاي كار
خاص)
-10بررسي وضعيت مصرف مواد استنشاقي در جنوب كشور و در كودكان و كار خياباني
-13بررسي كيفيت زندگي معتادان
-16بررسي بار خانوادگي اعتياد
-11آزمون سازي براي غربالگري اختالالت مرتبط با مواد
-----------------------)situation assessment (RSA
0Modeling

1Rapid

 -2اولويتـهاي پژوهش براي شناخت عوامل مؤثر بر بروز اعتياد
اولويتهاي ملي ضروري
 -1بررسي عوامل محافظت كننده و مخاطره آميز براي بروز مصرف مواد و اعتياد در نوجوانان ،به ويژه عوامل
مرتبط با خانواده و مدرسه و باورهاي ديني و فرهنگي و ساير متغيرهاي بومي
 -0مطالعات اجتماعي جماعت هاي پر خطر 3و بررسي مكانيسم هاي آسيب زا براي مصرف مواد و اعتياد
-3رصد تعيين كننده هاي اجتماعي اعتياد ( فقر ،اسكان غيررسمي ،نابرابري ،سرمايه اجتماعي)... ،
پژوهشهاي با اولويت باال
 -6مطالعه بر عوامل اعتياد در زنان
 -1شناسايي عوامل خطرزاي محيطهاي كار
 -4بررسي آگاهي به( ويژه ميزان درك خطر ) 6گروههاي مختلف هدف يا مؤثر بر گروه هدف در مورد مواد به ويژه
مواد جديد ( شامل مواد محرك و)...
 -7بررسي شرايط زندگي و عوامل آسيب پذيري فرزندان داراي والدين معتاد
 -8شناخت ميزان انگ و هنجار مصرف مواد در مناطق جغرافيايي و گروههاي مختلف جامعه و تأثير بر آن شروع
مصرف مواد
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -1بررسي عوامل ژنتيكي اعتياد به مواد افيوني و مواد محرك
 -12بررسي تأثيرات مثبت مواد افيوني و محرك در افزايش كاركرد
 -11بررسي سرايت پذيري مصرف مواد
 -10بررسي ارتباط بين وقايع استرس زاي زندگي و ابتالي به اعتياد
 -13مطالعه كيفي شرايط و عوامل مستعدكننده مصرف مواد در افراد متأهل
 -16مطالعه بر عوامل اعتياد در جانبازان
 -11بررسي عوامل موثر بر مصرف مواد و تغييرات مصرف مواد در زندان
 -14مطالعه بر عوامل اعتياد در سربازان
 -17بررسي نقش هم ابتاليي 1با اختالالت روانپزشكي در بروز اعتياد
---------------communities
perception

3High-risk

6Risk

1Co-morbidity

 -18بررسي ميزان دسترسي و مصرف داروهاي قابل سوء مصرف ( مانند ترامادول ،ريتالين و) تأثير آنها در
پيشگيري يا و بروز مصرف و اعتياد به ساير مواد
 -11بررسي وضعيت مهارتهاي زندگي دانش آموزان و كودكان خارج از چرخه تحصيل
 -02بررسي وضعيت تاب آوري در گروههاي مختلف جوانان
 -01بررسي علل تغيير الگوي مصرف از سنتي به صنعتي در كشور
 -3اولويت هاي شناخت عوامل مرتبط با پيشرفت اعتياد ،رفتارهاي پرخطر همراه و بروز عوارض
اولويتهاي ملي ضروري
 -1بررسي كيفي فرايند عود مصرف مواد در معتادان
 -0بررسي و سير پيش آگهي اعتياد در گروههاي مختلف معتادان
 -3بررسي ارتباط مصرف مواد و وقوع تصادفات و سوانح در كشور
پژوهشهاي با اولويت باال
 -6بررسي عوامل مؤثر بر مصرف تزريقي مواد
 -1بررسي ميزان و علت مرگ و مير معتادان به تفكيك الگوهاي مختلف اعتياد
 -4بررسي تأثير فارماكولوژيك مواد در رانندگي و تصادفات
 -7پيمايش هاي رفتاري -زيستي  4گروه هاي پرخطر معتادان ( تزريقي ،تن فروش ها ،معتادان زنداني( ) ...شاخص 03
سامانه اطالعات)
 -8بررسي شيوع عفونت ايدز ،هپاتيت سي و بي و بيماريهاي مقاربتي در معتادان و عوامل مرتبط با و آن توزيع
جغرافيايي ( آن شاخص  06سامانه اطالعات)
 -1طراحي نظام ثبت اطالعات مشكالت اورژانس معتادان از اورژانس بيمارستانهاي كشور ( شاخص  31سامانه
اطالعات )
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -12طراحي ابزارهاي غربالگري و ارزشيابي هم ابتاليي در معتادان
 -11بررسي عوارض مصرف كراك هروئين.
 -10بررسي عوامل مؤثر بر اعتياد به چند ماده
 -13بررسي عوامل مؤثر بر تشديد اعتياد و بروز عوارض اجتماعي و شغلي ( تأثير استيگما)
 -16بررسي وضعيت بروز خشونت و عوامل مؤثر بر آن در معتادان
 -11بررسي ديناميك خانواده و بروز مشكالت خانوادگي پس از اعتياد
 -14بررسي نقش اختالالت همراه روانپزشكي در پيشرفت اعتياد
-----------------)surveys (BSS

4Biobehavioral

 -17استفاده از وسايل مشترك براي تاتو ،حجامت... ،
 -18بررسي ارتباط ميان اعتياد و ارتكاب جرم
 -11بررسي ميزان وقوع مسموميت ،عوامل مرتبط ،و عوارض حاصله در معتادان كشور
 -02بررسي عوارض دهاني و دنداني مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن
 -01بررسي ساير عوارض جسمي ( گوارشي ،سرطان مثانه )... ،مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن
 -00بررسي نقش اعتياد در ديناميك مشكالت اجتماعي كشور
 -03بررسي ميزان ناتوان كنندگي اعتياد ( ازكارافتادگي ،ناتواني جنسي)... ،
 -06بررسي وضعيت استفاده از كاندوم و عوامل مؤثر بر آن در گروههاي مختلف معتادان
 -01بررسي كاركرد دسترسي به داروهاي قابل سوء مصرف در كاهش زيان
 -4اولويتهاي پژوهش در مداخالت مؤثـ ر پيشـگيري
اولويتهاي ملي ضروري
 -1بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي فرزندپروري در پيشگيري از اعتياد
 -0بررسي هزينه اثربخشي و هزينه فايده خدمات پيشگيري اجتماع محور
 -3بررسي راههاي موثر براي آگاه سازي عمومي در امر پيشگيري از اعتياد
پژوهشهاي با اولويت باال
 -6طراحي و بررسي اثربخشي برنامه هاي موثر بر توانمندسازي و ظرفيت افزايي سازمانهاي مردم نهاد
 -1بومي سازي و بررسي اثربخشي برنامه هاي

تقويت خانواده7

 -4بررسي راههاي مؤثر آموزشي بر تغيير آگاهي و نگرش ( درك خطر) نوجوانان و جوانان
 -7طراحي متون درسي دانش آموزان در ارتباط با مصرف

مواد8

 -8طراحي و اجراي آزمايشي برنامه هاي پيشگيرانه براي همسران معتادان
 -1طراحي و اجراي آزمايشي برنامه هاي پيشگيرانه براي محيط كار
 -12مرور سيستماتيك مطالعات پيشگيرانه در كشور
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -11بررسي

اثربخشي فعاليتهاي جايگزين1

 -10بررسي ارتباط بين  KAPمربوط به مصرف سيگار و تجربه مصرف مواد
-13بررسي تأثير گروههاي همساالن در  KAPخود و ساير دانش آموزان
---------------------Family strengthening programmes
Drug education

8

7

Alternative or leisure activities

1

 -16بررسي اثربخشي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي با مدلهاي مختلف ،آموزشگران و مكانهاي مختلف در
پيشگيري از اعتياد
 -11تدوين پروتكل آزمايشات تصادفي مواد در كاركنان و بررسي تاثير ان در كاهش مصرف مواد
 -14طراحي و بررسي اثربخشي برنامه ياري كاركنان 12در محيطهاي كار
 -17تدوين راهنماي استفاده از ابزارهاي تبليغاتي در پيشگيري از اعتياد
 -18تدوين راهنماي بازاريابي اجتماعي 11براي پيامهاي پيشگيرانه
 -11طراحي و اجراي آزمايشي برنامه هاي پيشگيرانه براي فرزندان معتادان
 -02طراحي و اجراي آزمايشي برنامه هاي پيشگيرانه براي كودكان خياباني
 -01طراحي و اجراي آزمايشي برنامه هاي پيشگيري از اعتياد براي زندانها
 -00تدوين منابع آموزشي تخصصي براي پيشگيري از اعتياد
 -03تدوين بسته آموزشي پزشكان و ارائه كنندگان خدمات بهداشتي در امر پيشگيري از اعتياد
 -06مطالعات كاربردي كردن علوم پايه زيستي مانند زيرساختهاي زيستي تاب آوري ،نقشه هاي زنتيكي افراد
مستعد ،و ايمني سازي در جهت پيشگيري از اعتياد
 -01طراحي روشهاي تشخيص زودرس استعداد ابتال به اعتياد بر مبناي علوم و فناوري هاي شناختي

 -5اولويت هاي پژوهش براي شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات پيشگيرانه
اولويتهاي ملي ضروري
 -1راه اندازي نظام ثبت اطالعات مداخالت پيشگيري در كشور ( شاخص  14،و  30 18سامانه اطالعات)
 -0ارزشيابي برنامه پيشگيري اجتماع محور
 -3ارزشيابي برنامه پيشگيري مدرسه محور
پژوهشهاي با اولويت باال
 -6ارزشيابي كاركرد سريالها و فيلمهاي سينمايي در پيشگيري از اعتياد
 -1ارزشيابي كاركرد تيزرها و زيرنويسهاي تلويزيوني در پيشگيري از اعتياد
 -4ارزشيابي كاركرد سازمانهاي داراي بودجه در پيشگيري از اعتياد
 -7بررسي روشهاي حساس سازي و حمايت يابي براي فعال كردن جمعيت عمومي در پيشگيري از اعتياد
 -8بررسي روش هاي متناسب سازي مداخالت پيشگيرانه مختلف براي هر اجتماع
 -1بررسي وضعيت كنوني نيروي انساني سازمانها براي پيشگيري از اعتياد

Employee Assistance Programme
marketing

12

11Social

پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -12بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان پيشگيري از اعتياد كشور
 -11بررسي ميزان انگيزه و رضايت كاركنان پيشگيري از اعتياد
 -10بررسي مشكالت سازمانهاي دولتي و نيازسنجي براي فعال سازي آنها
 -13ارزشيابي برنامه مدارس از رها اعتياد
 -16ارزشيابي برنامه مروج سالمت مدارس
 -11بررسي توصيفي و تحليل محتوايي و كيفي وضعيت انتشارات اعتياد كشور ( كتاب و بروشور  )،مخاطبان آنها ،و
نحوه توزيع و بهره برداري در ده سال گذشته
 -14بررسي توصيفي عملكرد رسانه ها شامل مطبوعات ،راديوو تلويزيون در پيشگيري و درمان اعتياد
 -17ارزشيابي كاركرد برنامه هاي "روز مبارزه با مواد مخدر"
 -18بررسي نقش كنوني سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد
 -11بررسي مشكالت سازمانهاي مردم نهاد و نيازسنجي براي فعال سازي آنها
 -02بررسي نقش روحانيون و مبلغان ديني در پيشگيري از اعتياد
 -01بررسي امكانات به كار گرفته شده در سازمانهاي مختلف براي خدمات پيشگيري از اعتياد
 -00ارزشيابي برنامه هاي پيشگيري از اعتياد در دانشگاهها
 -03ارزشيابي نقش دفاتر فرهنگي و مشاوره دانشگاهها در پيشگيري از اعتياد
 -6اولويتـهاي پژوهش براي شناخت مداخالت مؤثردرماني
اولويتهاي ملي ضروري
 -1بررسي اثربخشي مداخالت غيردارويي در وابستگي به مواد محرك
 -0بررسي اثربخشي درمانهاي دارويي در وابستگي به مواد محرك
 -3بررسي هزينه اثربخشي مداخالت غيردارويي در پيشگيري از عود
 -6بررسي اثربخشي تنتور اپيوم در اعتياد به ترياك و هروئين
 -1راه اندازي فناوري توليد داروهاي شناخته شده درمان اعتياد در كشور
 -4بررسي عوامل مؤثر بر پايبندي10معتادان به درمان و بررسي اثربخشي مداخالت براي بهبود پايبندي معتادان به
درمان
پژوهشهاي با اولويت باال
 -7بررسي اثربخشي مداخالت درماني در سايكوز ناشي از مواد محرك

 -8بررسي اثربخشي روشهاي اقامتي براي درمان اعتياد به مواد محرك
10Compliance

 -1بررسي هزينه اثربخشي مداخالت غيردارويي به ويژه درمان شناختي رفتاري به عنوان مكمل در درمانهاي
نگهدارنده
 -12بررسي هزينه اثربخشي روشهاي اقامتي براي درمان اعتياد به مواد افيوني
 -11طراحي و بررسي اثربخشي مديريت اقتضايي13مناسب
 -10تدوين راهنماي درمان براي وابستگي توأم به مواد افيوني و مواد محرك
 -13بررسي اثربخشي مداخالت درماني براي وابستگي توأم به مواد افيوني و مواد محرك
 -16بررسي اثربخشي مداخالت دارويي در درمان مسموميت و بيش مصرف مواد محرك بررسي اثربخشي مداخالت
اجتماعي در درمان اعتياد
 -11طراحي ابزارهاي غربالگري و مداخالت درماني كوتاه16مصرف مواد
 -14مرور سيستماتيك مطالعات درماني در كشور
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -17بررسي اثربخشي مداخالت گروههاي هم ياري در درمان اعتياد
 -18مقايسه اثربخشي و هزينه اثربخشي سم زدايي به شيوه بستري ،سرپايي و اقامتي در الگوهاي مختلف اعتياد
 -11بررسي اثربخشي مصاحبه انگيزشي 11در جلب همكاري معتادان
 -02بررسي اثربخشي مداخالت براي درمان سوء مصرف و اعتياد به حشيش
 -01بررسي اثربخشي روشهاي سم زدايي ترياك
 -00بررسي اثربخشي و هزينه اثربخشي درمان نگهدارنده با متادون
 -03بررسي اثربخشي و هزينه اثربخشي درمان نگهدارنده با بوپرنورفين
 -06بررسي اثربخشي درمانهاي نگهدارنده در درمان وابستگي به ترياك
 -01بررسي اثربخشي نالتركسون در پيشگيري از عود وابستگان به ترياك
 -04بررسي اثربخشي نالتركسون در پيشگيري از عود وابستگان به هروئين با انگيزه و وضعيت اجتماعي مطلوب
 -07بررسي اثربخشي درمانهاي دارويي در سم زدايي و قطع مصرف متادون
 -08بررسي اثربخشي و هزينه اثربخشي مداخالت طب جايگزين همچون طب گياهي ،طب سوزني در بازگيري از مواد
مختلف
 -01بررسي اثربخشي و هزينه  -اثربخشي تحريك مغناطيسي ترانس كرانيال 14و ساير مداخالت بيولوژيك در كاهش وسوسه مصرف
مواد
Contingency management
intervention

16Brief

13

Motivational interview

11

14rTMS

 -32بررسي تأثير مداخالت غيردارويي در هم ابتاليي وابستگي با اختالالت روانپزشكي
 -31تدوين راهنماي مداخالت درماني براي اعتياد به كراك هروئين
 -30مقايسه اثربخشي درمانهاي دارويي در سم زدايي از كراك هروئين با سم زدايي از هروئين
 -33مقايسه اثربخشي درمانهاي نگهدارنده در درمان وابستگي به كراك هروئين با وابستگي به هروئين
 -36بررسي نقش عوامل اجتماعي در عود مجدد يا و بهبود شاخصهاي اجتماعي فرد
 -31بررسي اثربخشي مداخالت دارويي در درمان سندرم پرهيز

نوزادي17

 -34طراحي پروتكل و راهنماي درمان وابستگي به مواد افيوني در بارداري و نوزادان
 -37ارائه روشهاي درماني جديد با تاكيد بر كنترل ولع مصرف مواد ،كاهش اثرات تقويتي مواد و ترميم اختالالت
شناختي ناشي از اعتياد و بررسي اثربخشي آنها
 -38بررسي اثربخشي كاردرماني بر درمان و بازتواني اعتياد
 -31طراحي و بررسي اثربخشي مدلهاي درمان و حمايتهاي اجتماعي با الگوهاي بومي
 -62طراحي و بررسي اثربخشي مداخالت تركيبي اعتقادي و ساير مداخالت درماني
 -61طراحي مداخالت درمان و حمايت اجتماعي براي گروههاي خاص معتادان شامل بي خانمانها ،زنان خياباني،
نوجوانان ،زندانيان و بررسي اثربخشي آنها
 -60راه اندازي فناوريهاي تشخيصي جديد براي اعتياد
 -63طراحي روشهاي درماني اعتياد مبتني بر علوم و فناوريهاي شناختي
 -7اولويت هاي پژوهش براي شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات درماني
اولويتهاي ملي ضروري
-1طراحي راهكارهاي ارتقاي بيمه براي پوشش خدمات اعتياد و بررسي تأثير حمايت بيمه اي در ماندگاري در
درمان
 -0ارزشيابي اثر بخشي و كارآيي برنامه ادغام پيشگيري و درمان اعتياد در نظام مراقبتهاي بهداشتي

اوليه18

و ميزان به كارگيري پروتكل وزارت بهداشت در فيلد
 -3راه اندازي نظام ثبت اطالعات معتادان و درمان اعتياد در كليه مراكز درمان اعتياد و زندانهاي سطح كشور
(اطالعات سامانه  01 30و  ،00 ،03 ،01 ،04 ،07 ،08شاخص(
 -6تجزيه و تحليل كشوري داده هاي ثبت اطالعات موجود بيماران از مراكز درماني
 -1ارزشيابي برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراكز درماني كشور و بررسي ميزان به كارگيري پروتكل درمان
با متادون وزارت بهداشت در مراكز درماني

)Neonatal Abstinence Syndrome (NAS
health care

17

18Primary

پژوهشهاي با اولويت باال
 -4مطالعه نظام مند پژوهشهاي انجام شده بر گروههاي خودياري در درمان اعتياد
 -7بررسي كاركرد خطوط تلفني مشاوره اعتياد
 -8سنجش نيازهاي آموزشي درمانگران اعتياد
 -1بررسي كاركرد مداخالت درماني در زندان و ميزان به كارگيري پروتكلهاي درماني
 -12بررسي روشهاي نظارت مطلوب بر مراكز درماني
 -11طراحي بسته هاي آموزشي براي ارتقاي نگرش ،دانش و مهارت درمان گران اعتياد در درمان وابستگي به مواد
افيوني و مواد محرك
 -10بررسي وضعيت موجود مداخالت اجتماعي در درمان معتادان ( شامل دوره هاي حرفه آموزي)
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -13بررسي آثار پرداخت نقدي يارانه بر ها خانواده معتادان
 -16بررسي پيامدهاي اجتماعي ورود تنتور اپيوم
 -11طراحي استانداردهاي سطوح مختلف مراقبت در درمان اعتياد ( سرپايي ،بستري و اقامتي)
 -14ارزشيابي اثربخشي و كارآيي بخشي اجتماع درمان مدار
 -17ارزشيابي خدمات درماني اعتياد براي جانبازان
 -18محاسبه تعداد افراد تحت پوشش درمان و ميزان و نوع خدمات دريافتي
 -11مطالعه حجم و ويژگيهاي تقاضاي درمان ، 11تمايل معتادان به انواع درمان و داليل آنها
 -02شناسايي مسير مراجعه معتادان براي درمان
 -01بررسي توزيع ،وسعت و دسترسي به روشهاي مختلف درمان در كشور
 -00بررسي كيفيت ارائه خدمات درماني ،رعايت حقوق بيماران و رضايت مراجعان به تفكيك نوع مراكز درماني
 -03طراحي نظام پايش و ارزشيابي خدمات درمان اعتياد
 -06ارزشيابي وضعيت خدمات بستري براي درمان اعتياد
 -01طراحي استانداردهاي نظام درمان اعتياد كه ارتباط سطوح مختلف درمان اعتياد با را يكديگر با و نظام سالمت و
حمايت اجتماعي تبيين مي نمايد
 -04ارزشيابي نقش درمانگران مختلف در درمان اعتياد
 -07تدوين بسته هاي خدماتي براي معتادين تن فروش
 -08بررسي نگرش كاركنان درماني در بخش دولتي و خصوصي به روشهاي مختلف درمان اعتياد
 -01بررسي اثر دانش و نگرش درمانگران به درمانهاي نگهدارنده با آگونيست در نتايج درماني

----------------------demand

11Treatment

 -32بررسي تاثير قيمت و خلوص مواد بر تقاضاي خدمات درماني
 -31تعيين قيمت تمام شده مداخالت درماني در كشور
 -8اولويتهاي پژوهش براي شناخت مداخالت مؤثر كاهش

زيان22

اولويتهاي ملي ضروري
 -1بررسي ميزان اثربخشي روشهاي پيشگيري از مصرف تزريقي مواد
 -0بررسي قابليت اجرايي و اثربخشي آزمايشهاي تصادفي مواد در رانندگان
پژوهش هاي با اولويت باال
 -3طراحي و بررسي اثربخشي آموزشهاي گروه هاي همسان در كاهش رفتارهاي پرخطر در اجتماع و محيط هاي
تاديبي
 -6بررسي ميزان اثر بخشي و هزينه  -اثربخشي برنامه ارائه سرنگ و سوزن
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -1طراحي و بررسي اثربخشي آموزش خانواده در كاهش زيان
 -4بررسي ميزان اثربخشي و هزينه  -اثربخشي مداخالت پيشگيري از بيش مصرف و مرگ و مير ناشي از مواد
 -7بررسي ميزان اثربخشي آموزشهاي كاهش زيان
 -8طراحي و بررسي اثربخشي برنامه آموزش روابط جنسي سالم براي معتادان
 -1طراحي پروتكل براي برنامه سرنگ و سوزن
 -12طراحي پروتكل براي آموزش هاي كاهش رفتارهاي پرخطر و گروه همسان
 -11ارائه الگوهاي بومي كاهش آسيب و بررسي اثربخشي آنها
 -9اولويت هاي پژوهش براي شناخت و بهبود نظام ارائه خدمات كاهش زيان
اولويتهاي ملي ضروري
 -1بررسي وسعت و كيفيت خدمات كاهش زيان در زندانها
 -0راه اندازي نظام ثبت اطالعات معتادان و خدمات دريافت شده از مراكز كاهش آسيب ( شاخصهاي 07 ،01 ،03 ،00،
و  30 08سامانه اطالعات)
پژوهشهاي با اولويت باال
 -3ارزشيابي كاركرد دستگاههاي ارائه سرنگ و سوزن
 -6ارزشيابي تأثير وجود درمان نگهدارنده با متادون و تجويز متادون ( غيرنگهدارنده) در مراكز كاهش زيان

--------------------reduction

02Harm

 -1بررسي وضعيت دسترسي و كيفيت ارائه مشاوره و آزمايش داوطلبانه براي اچ آي وي01در معتادان
 -4بررسي ميزان دسترسي به سرنگ در داروخانه ها براي معتادان و عوامل مرتبط با آن
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -7ارزشيابي عملكرد و هزينه اثربخشي مراكز كاهش زيان ( شامل مراكز سيار)
 -8ارزشيابي عملكرد و هزينه اثربخشي كلينيكهاي مثلثي
 -1بررسي توزيع ،وسعت و دسترسي به روشهاي مختلف كاهش زيان در كشور
 -12بهبود نظام ثبت اطالعات خدمات كاهش زيان
 -11محاسبه تعداد افراد تحت پوشش و ميزان و نوع خدمات دريافتي
 -10ارزشيابي كاركرد گروههاي هم ياري و ساير سازمانهاي مردم نهاد و اجتماع محور در كاهش زيان
 -13مستندسازي تجربه مراكز كاهش زيان ايران
 -16طراحي نظام پايش و ارزشيابي خدمات كاهش آسيب
 -11تعيين قيمت تمام شده مداخالت كاهش آسيب در كشور
 -02اولويتـهاي پژوهش در امرمقابـله با عرضـ ه
اولويتهاي ملي ضروري
 -1آسيب شناسي تدابير و اقدامات عملياتي و اطالعاتي در ضربه زدن به باند هاي قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و
پيش سازها
 -0بررسي تاثير اقدامات مرزي در جلوگيري از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها
 -3آينده پژوهي وضعيت قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها
پژوهشهاي با اولويت باال
 -6بررسي ميزان كارآمدي عملكرد حوزه مقابله با مواد مخدر و روانگردان و پيش ساز ها به تفكيك سازمانها
 -1بررسي عوامل رواني اجتماعي گرايش به قاچاق و توزيع مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها به تفكيك نواحي
مرزي و داخلي
 -4طراحي ،اجراي آزمايشي و بررسي اثربخشي مدلهاي مشاركت مردمي براي كاهش عرضه در كشور
 -7بررسي حجم و ساير ويژگي هاي گردش مالي و سود تجارت مواد در سطح خرد و كالن
 -8بررسي خأل ها و ضعف هاي ساختار تشكيالتي دستگاه هاي مسئول و عضو ستاد در حوزه كاهش عرضه و
ارائه پيشنهادهاي اصالحي
 -1بررسي نقاط قوت و ضعف وضعيت ايستگاههاي بازرسي از ديدگاه افراد دخيل در فرآيند جاسازي و انتقال

مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها
--------------------------------)voluntary counseling and testing (VCT

01HIV

 -12بررسي اثربخشي انواع راهكارها و فناوريهاي مقابله با ورود مواد مخدر به زندانها در سطح كشور
 -11بررسي نقش ايست و بازرسي هاي مصوب و غيرمصوب در كشف مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -10بررسي اثربخشي استفاده از ظرفيت طوايف و اقوام مرزنشين در كنترل مرز و جلوگيري از قاچاق مواد مخدر،
روانگردان و پيش سازها
 -13بررسي ساختار و مسير انتقال مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها در كشور و به تفكيك شبكه هاي حمل و
نقل
 -16ارزيابي و پايش مديريت عملكرد برنامه توسعه پنجم در حوزه كاهش عرضه
 -11بررسي حجم ،روش ها و ساير ويژگي هاي پولشويي ناشي از تجارت مواد مخدر و روان گردان ها در سطح
كشور
 -14بررسي نقش اتباع بيگانه در قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها از /به /در كشور
 -17مطالعه فرايند توليد مواد صناعي غيرقانوني در كشور
 -18ارزيابي كاركرد دستگاههاي پيشرفته موجود ردياب مواد
 -11بررسي ميزان هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مبارزه با مواد مخدر در سطح خرد و كالن در كشور
 -02بررسي راههاي تقويت نظام ثبت اطالعات مبارزه با عرضه (شاخصهاي  1تا و  30 16سامانه اطالعات)
 -01بررسي حجم و ساير ويژگي هاي گردش مالي و سود تجارت مواد در زندان
 -00طراحي ،ساخت و ارزيابي كاركرد دستگاههاي پيشرفته ردياب مواد
 -03تجزيه (آناليز) مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازهاي مكشوفه در جهت كشف معابر و مسيرهاي آنها
 -06بررسي روش هاي كنترل محموله هاي پستي در جهت كشف مواد مخدر ،روانگردان و پيش سازها
 -01شناسائي مناطق كشت غيرقانوني مواد با بهره گيري از روشهاي نوين
 -04بررسي اثربخشي انواع نژادهاي سگ موادياب بكارگرفته شده در كشور توسط پليس و ساير دستگاهها

 -00اولويت هاي پژوهش در مسائل حقوقي و قضائي
اولويتهاي ملي ضروري
 -1بررسي تأثير مواد و  14 11قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ،بر درمان معتادان و پيش آگهي اعتياد
 -0بررسي خالء هاي قانوني براي مبارزه با مواد مخدر ،روانگردان و پيش ساز ها

پژوهشهاي با اولويت باال
 -3پايش و ارزشيابي اجراي مواد و  14 11قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ،بر درمان كوتاه مدت و
درازمدت معتادان و كاهش زيان (آسيب )
 -6تاثير مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون در بازدارندگي از ارتكاب جرائم مواد مخدر ،روانگردان و پيش ساز ها
 -1طراحي ،اجراي آزمايشي و بررسي هزينه اثر

بخشي درمان دادگاه مدار00

 -4تاثير تعيين كننده هاي اجتماعي مانند فقر و بيكاري در ارتكاب قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش ساز ها
بويژه در شرق كشور
 -7تاثير قطعيت و فوريت اجراي مجازات در بازدارندگي و عدم تكرار جرائم
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -8بررسي شيوه هاي شناسائي درآمدهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش ساز ها و روش هاي
پولشوئي آنها
 -1برآورد حجم پولشوئي ناشي از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش ساز ها در سطح كشور و و تعيين عوامل
مرتبط با آن
 -12بررسي ابعاد خسارات فردي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي به تفكيك نوع مواد
 -11بررسي تاثير پولشوئي ناشي از قاچاق مواد مخدر ،روانگردان و پيش ساز ها بر اقتصاد كشور
 -10بررسي محدوديت هاي قانوني بر حقوق اجتماعي معتادان
 -13بررسي تاثير جرم انگاري يا جرم زدايي در كنترل مصرف مواد
 -16مطالعه تطبيقي نحوه اعطاي عفو و تخفيف به مجرمين مواد در كشورهاي موفق در كاهش جرايم مواد مخدر و
تاثير آنها در صورت به كارگيري در ايران
 -02اولويت هاي پژوهش در امر مديريت و پژوهش اعتياد كشور
اولويتهاي ملي ضروري
 -1بررسي روشهاي تامين منابع مالي ،نظام بودجه ريزي ،تخصيص اعتبار و هزينه كرد بودجه در سازمانهاي
مختلف در امر پيشگيري از اعتياد در پنج سال گذشته
 -0پايش دو ساالنه وضعيت پژوهش اعتياد در كشور ( پژوهش ملي ضروري بر اساس برنامه پيش بيني شده در
سند جامع)03
 -3راه اندازي بانك اطالعات پژوهشهاي اعتياد كشور ( پژوهش ملي ضروري بر اساس برنامه پيش بيني شده در سند
جامع)
پژوهشهاي با اولويت باال
 -6طراحي نظام ثبت اطالعات بودجه تخصيص داده شده و هزينه شده اقدامات همه جانبه براي كنترل مواد و پيش
سازها ( شاخص  33سامانه اطالعات)
------------------------Court Treatment

00Drug

منظور از سند جامع " ،سند جامع تحقيقات مبارزه با موادمخدر  -روان گردان ها و پيش سازها با رويكرد اجتماعي " مي باشد .براي 03
فراهم كردن اطالعات الزم براي تقويت پژوهش و بهره برداري از پژوهشهاي توليد شده ،در سند جامع ،پروژه هاي ضروري با يا و
اولويت
باال تعريف شده .اند
 -1مستندسازي وضعيت مديريت پيشگيري و ارزشيابي ساختارهاي اداري و اجرايي موجود و بررسي مشكالت
نظام مديريت پيشگيري كشور
 -4طراحي الگوي توزيع موثر اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر
پژوهشهاي با اولويت متوسط
 -7بررسي روشهاي تامين منابع مالي ،نظام بودجه ريزي ،تخصيص اعتبار و هزينه كرد بودجه در سازمانهاي
مختلف در امر درمان و كاهش زيان در پنج سال گذشته
 -8مستندسازي وضعيت مديريت درمان و كاهش زيان و ارزشيابي ساختارهاي اداري و اجرايي موجود و بررسي
مشكالت نظام مديريت درمان اعتياد كشور
 -1بررسي داليل كمبود پژوهش در زمينه پيشگيري
 -12بررسي داليل كمبود پژوهش در حوزة علوم اجتماعي و اقتصادي مواد مخدر
 -11مطالعه تطبيقي در باره روشهاي جلب مشاركت اجتماعي و فعال سازي سازمانهاي مردم نهاد و اجتماع محور
در كنترل اعتياد
 -10مطالعه تطبيقي در باره نقش نهادهاي عمومي ،دولتي و خصوصي ،در كنترل اعتياد

