 35عنوان اولویت مصوب پایاننامههای تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و رساله دکترا
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری – 7531
 تاثیر قطعیت و فوریت اجرای مجازت در بازدارندگی و عدم تکرار جرائم مواد مخدر ،روانگردانها و پیش سازها. بررسی اعمال محدودیت قانونی بر حقوق اجتماعی معتادان به مواد مخدر و رواگردانها. بررسی تاثیر جرم انگاری یا جرم زدایی در کنترل مصرف مواد مخدر و روانگردانها. مطالعه تطبیقی نحوه اعطای عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر و روانگردانها در کشورهای موفق در کاهشجرائم مواد مخدر و تاثیر آنها در صورت به کارگیری در کشور ایران.
 بررسی عوامل موثر بر تصویب ماده ( )54الحاقی مصوب  2931/7/21و تاثییر مجازات اعدام در مقابله با قاچاق موادمخدر و روانگردانها در حوزههای داخلی و بین المللی.
 بررسی تطبیقی آمارهی مجرمیت در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران با اسناد بین المللی و قوانین داخلی سایر کشورها. بررسی فقهی  -حقوقی آمارهی مجرمیت در جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردانها (امکان وضع این اماره ،گسترهوضع و مرزهای آن)
 اثربخشی پرداخت حق کشف به دستگاه های امر مبارزه با مواد مخدر و راه کارهای بهینه سازی آن. مبنای جرم انگاری در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  2931/7/21و کنواکسیونهای بینالمللی مربوط به مواد مخدر.
 ضرورت تدوین راهبردهای قانونگذاری در حوزه مواد مخدر و روانگردانها. چالشهای اجرای کنواکسیونهای بین المللی امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها در کشور ایران. موازین حقوق بشری و مقابله با مواد مخدر و روانگردانها. مقایسه ساختار منع مواد مخدر در حقوق بین الملل و حقوق ایران. مجازاتهای پیش بینی شده برای قاچاق مواد مخدر و روانگردانها در منطقه آسیا. -مجازاتهای پیش بینی شده برای قاچاق مواد مخدر و روانگردانها در اتحادیه اروپا.

 دادرسی کیفری افتراقی در مورد جرایم مواد مخدر و روانگردانها. جرایم مواد مخدر و روانگردان ها در قلمرو حقوق کیفری عمومی ( از قبیل معاونت ،مشارکت ،تعدد و تکرار جرممجازات آن و )...
 جرایم مواد مخدر و روانگردانها ،ارکان و عناصر تشکیل دهنده آنها. واکنش اجتماعی در قابل جرایم مواد مخدر و روانگردانها و اثر بازدارندگی آنها. مقایسه انطباق قوانین و مقررات داخلی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها با کنواکسیونهای بین المللی. بررسی سیر و پیش آگهی اعتیاد در گروههای مختلف معتادان. بررسی عوامل موثر بر تشدید اعتیاد و بروز عوارض اجتماعی و شغلی (تاثیر استیگما). بررسی ارتباط میان اعتیاد و ارتکاب جرم. بررسی اثربخشی مداخلات دارویی در درمان مسمومیت و بیش مصرف مواد محرک بررسی اثربخشی مداخلات اجتماعیدر درمان اعتیاد
 بررسی کیفی عوامل موثر در عود مجدد معتادان. بررسی اثربخشی کاردرمانی بر درمان و بازتوانی اعتیاد. بررسی تاثیر قیمت و خلوص مواد بر تقاضای خدمات درمانی. برسی شیوع عفونت ایدر ،هپاتیت سی و بی و بیماریهای مقاربتی در معتادان و عوامل مرتبط با آن و توزیع جغرافیاییآن.
 بررسی عوامل محافظت کننده و مخاطر ه آمیز برای بروز مصرف مواد واعتیاد در نوجوانان ،به ویژه عوامل مرتبط باخانواده و مدرسه وباورهای دینی و فرهنگی و سایر متغیرهای بومی.
 مطالعات اجتماعی جماعتهای برخطر و بررسی مکانیسمهای آسیب آسیبزا برای مصرف مواد و اعتیاد. رصد تعیینکننده های اجتماعی اعتیاد (فقر ،اسکان غیررسمی ،نابرابری ،سرمیاه اجتماعی و .)... مطالعه بر عوامل اعتیاد در زنان پرخطر و ساکن در مناطق حاشیه نشین. -شناسایی عوامل خطرزای محیط های صنعتی.

 بررسی شرایط زندگی و عوامل آسیب پذیر فرزندان دارای والدین معتاد. بررسی عوامل ژنتیکی اعتیاد به مواد افیونی و مواد محرک. بررسی ارتباط بین وقایع استرسزای زندگی و ابتلای به اعتیاد. مطالعه کیفی شرایط و عوامل مستعدکننده مصرف مواد در افراد متأهل. بررسی میزان دسترسی مصرف داروهای قابل سوءمصرف (مانند ترامادول ،ریتالین) و تاثیر آنها در پیشگیری و یا بروزمصرف اعتیاد به سایر مواد
 بررسی وضعیت مهارتهای زندگی دانش آموزان و کودکان خارج از چرخه تحصیل بررسی وضعیت تابآوری در گروههای مختلف جوانان بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای فرزندپروری در پیشگیری از اعتیاد طراحی و بررسی اثربخشی برنامههای موثر بر توانمندسازی و ظرفیت افزایی سازمانهای مردم نهاد بومی سازی و بررسی اثربخشی برنامههای تقویت خانواده بررسی اثربخشی فعالیتهای جایگزین بررسی وضعیت کنونی نیروی انسانی سازمانها برای پیشگیری از اعتیاد بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور بررسی راههای موثر برای آگاه سازی عمومی در امر پیشگیری از اعتیاد طراحی و بررسی اثربخشی برنامههای موثر بر توانمندسازی و ظرفیت افزایی سازمانهای مردم نهاد بررسی مشکلات سازمانهای دولتی و نیازسنجی برای فعالسازی آنها بررسی نقش کنونی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد بررسی مشکلات سازمانهای مردم نهاد و نیازسنجی برای فعالساز یآنها ارزشیابی کارکرد گروههای هم یاری و سایر سازمانهای مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان مطالعه تطبیقی درباره روشهای جلب مشارکت اجتماعی و فعال سازی سازمانهای مردم نهاد د اجتماع محور در کنترلاعتیاد.

