
 در حوزه اعتیاد و طرح پژوهشی پایان نامه مقاطع تحصیالت تکمیلی 31عناوین تعداد 

 تحليل جرم شناخي بازدارندگي و مجازات جرائم مواد مخدر در سياست جنايي كيفري ايران و اسناد بين الملل. -1

سرر    با شدت استرس اكسيداتيو در مسموميت با GST-M1و  GST-T1ارتباط بين پلي مورفيسم ژنتيكي  -2
 در مصرف كنندگان مواد مخدر.

اثر بخشي آموزش هاي مهارت هاي زندگي بر ارتقاي رفتار هاي سبک زندگي سالم و پيشگيري از اعتيراد در   -3
 دانش آموزان دختر هنرستان هاي شهركرد.

تاثير آموزش مهارت فرزند پروري بر رضايت زناشويي، استرس و افسرردگي والردين تيبيرت شرد  در درمران       -4
 تالت مصرف مواد در شهر يدد.اختال

بر انعطاف پذيري روانشرناختي،خودكارآمدي و ترا  آوري افرراد د رار      ACTاثر بخشي درمان پذيرش و تهد  -5
 اختالل مصرف مواد شهر زاهدان.

مقايسه تمايل به ارتكا  جرم ، استرس ادراك شد  و سازگاري در معتادان به مواد مخدر، محرك و تروهم زا   -6
 ه كلينيک هاي ترك اعتياد شهرستان گرگان.مراجعه كنند  ب

 رابطه هوش هيجاني و هوش عقلي با گرايش به مصرف مواد مخدر. -7

 تهران. 17مقايسه اعتقادات مذهبي و ميدان گرايش به مواد مخدر بين افراد معتاد و غير معتاد منطقه  -8

 وابسته به مواد وعادي درشهرياسوج. عوامل موثر برگرايش به اعتياد ومقايسه طرحوار  ناسارگانه اوليه در زنان -9

قانون مبارز  با مواد مخدر در پيشگيري از مراجعه مجدد  15تاثير مراكد ترك اعتياد ماد     -11
 معتادان به اعتياد استان خراسان شمالي.

 تاثير برخورد با خرد  فروشان مواد مخدر بر پيشگيري از جرائم مرتبط شهر بجنورد. -11

آموزان مقطع سوم راهنمايي،دبيرستان و هنرستان شهر زاهدان بررسي دانش و نگرش دانش  -12
 دربار  مواد مخدر و محرك ها.

شناسايي افراد در معرض خطر اعتياد و نقش حمايت هاي اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي در  -13
 عدم گرايش افراد به سوء مصرف مواد.

دان مصرف كنند  مواد و بدكاركردي شناختي در معتا CوBمقايسه اختالتالت شخصيت خوشه  -14
 مخدر صناعي و غير صناعي اروميه.

 مطالعه بر وضعيت اعتياد در زنان: روند و عوامل. -15

( بردلددگي زناشويي زنان داراي  MBSRاثربخشي كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي) -16
 همسر درحال ترك اعتياد.

ه مصرف مواد در مدارس استان تهران) مجري: سركار خانم الگوي بومي پيشگيري از تجرب -17

 دكتر موسوي و جنا  آقاي دكتر عليرضا محسني تبريدي(

 بررسي كيفي عوامل نگه دارند  ترك اعتياد )جنا  آقاي حسين احمد دوست( -18



بررسي علل دسترسي آسان به موادمخدر و روان گردان ها در سطح استان آذربايجان شرقي  -19

 آقاي دكتر محمد عباس زاد ()مجري: جنا  

بررسي ميدان اثربخشي مجازات اعدام، حبس، جريمه نقدي و شالق، براي جرائم مواد مخدر  -21

 در استان خراسان جنوبي)مجري: سركار خانم صديقه سادات هاشمي(

هاي مغدي رفتاري، احساس تنهايي، دشواري در تنظيم الگوي روابط ساختاري فعاليت سيستم   -21
 سه مصرف مواد در زنان سوءمصرف كنند  شهر كرمان.هيجان و وسو

گردان و پيش سازها و  هاي شناسايي درآمدهاي حاصل از قا اق مواد مخدر، روان بررسي شيو  -22
 ها. شويي آن هاي پول روش

نقش عوامل استرس زا و هم بستگي در گرايش به سمت اعتياد به موادمخدر در بين  -23
 .96-95سال دانشجويان دانشگا  آزاد اروميه در

 رابطه استرس ادراك شد ،خودكارآمدي و حمايت اجتماعي با گرايش به اعتياد دانشجويان. -24

اثر بخشي آموزش تنظيم شناختي هيجان در كاهش تكانشگري و گرايش به اعتياد فرزندان  -25
 .1396معتادان شهر زنجان 

 تغيير الگوي مصرف مواد مخدر از سنتي به صنعتي. -26

اني تئوري انتخا  بر بهديستي روانشناختي و تا  آوري مردان مراجعه بررسي تاثير گرو  درم -27
 .1395كنند  به مراكد ترك اعتياد شهر يدد در سال 

 جرم انگاري و يا جرم زدايي در كنترل مصرف مواد مخدر. -28

 بررسي رابطه جرم با اعتياد به مواد مخدر ) مجري: سركار خانم مهري نامداريان( -29

روش هاي جلب مشاركت اجتماعي و فعال سازي سازمان هاي مطالعه تطبيقي دربار   -31

 مردم نهاد و اجتماع محور در كنترل اعتياد)مجري: سركار خانم ربا  عيدي(

طراحي و آزمودن پيشايندهاي موثر بر رفتار جشتجوي شغل بهبوديافته گان شهر تهران  -31

 )مجري: سركار خانم نسرين ارشدي(

 
 


