عناوین پیشنهادی طرحهای پژوهشی مأموریت ویژه دانشگاه( توسعه دانش اعتیاد شناسی )
ردیف

عناوین پیشنهادی پژوهشی

1

تزرسی آگاَی ي وگزش داوطجًیان داوطگاٌ علًم پشضکی در ارتثاط تا اوًاع مخذر صىعتی

2

تزرسی میشان سمًم فلشی در مًاد اعتیاد آير تزیاک ي حطیص ضُزستان ساتل

3

تزرسی میشان سمًم فلشی در تىثاکًَای میًٌ ای ي سىتی (گًراکً) در ضُزستان ساتل

4

تزرسی راوذمان کاری افزاد مثتال تٍ یک وًع اس اعتیاد در تزخی مطاغل

5

تزرسی تأثیز مصزف واس ريی سالمت دَان ي دوذان

6

تزرسی میشان ياتستگی تٍ فضای مجاسی در تیه داوطجًیان داوطگاٌ علًم پشضکی ساتل

7

تزرسی راتطٍ تیه ياتستگی تٍ رساوٍ َای مجاسی ي اوگیشٌ تحصیلی در تیه داوطجًیان داوطگاٌ علًم پشضکی ساتل

8

تزرسی اثز داريیی تًپزيپیًن در کاَص تمایل تٍ مًرفیه در مذل تزجیح مکان ضزطی ضذٌ ( )CPPدر مًش سًری

9

مطالعٍ سیستماتیک کارتزد  ،عيارض ي مسمًمیت واضی اس  3ي  -4متیله دی اکسیذ مت آمفتامیه  ،مت آمفتامیه  ،ماری
جًاوا،تىثاکًی تذين درد ي کًکائیه

10

تأثیز فزَىگ ساسی اعتیاد تز آگاَی ي وگزش ي عملکزد فزسوذان يالذیه معتاد

11

مطالعٍ ي راٌ اوذاسی ريش اوذاسٌ گیزی تزکیثات فتاالتُا ي تاقیماوذٌ مًوًمزَا در تستٍ تىذی َای مًاد غذایی  ،ظزف تستٍ تىذی ي
اسثاب تاسی َای کًدکان

12

تزرسی کیفیت اجزای تزوامٍ َای داري ي درماوی تا اگًویست َای اپیًئیذی در کلیىیک َا ديلتی ي خصًصی تزک اعتیاد

13

تزرسی ي ارتقاء فزایىذ مذیزیت سوجیزٌ تأمیه  ،تًسیع ي مصزف ( )SCMداريَای مؤثز در تزک اعتیاد

14

تزرسی اثز ضذ دردی عصارٌ َیذريالکلی غىچٍ گیاٌ میخک در مًش کًچک ي مقایسٍ آن تا مًرفیه

15

تزرسی میشان مصزف تذين وسخٍ اضکال مختلف تزاماديل  ،استامیىًفه کذئیه  ،دیفهيکسیالت ي دیاسپام در استان مىتخة

16

تزرسی جذب ریًی پیزيکسیکام اس فزمًالسیًن پًدر خطک استىطاقی

17

تزرسی تأثیز مذاخالت آمًسضی اوجام ضذٌ ي در دست اجزا در سمیىٍ مصزف مىطقی داريَا تز میشان آگاَی گزيٌ َای َذف

18

َمٍ گیز ضىاسی سًء مصزف مًاد ي ياتستگی تٍ آن

19

تزرسی پیزامًن داريَای ريان گزدان ي عًارض واضی اس استعمال ایه تزکیثات

20

تزرسی تأثیز اعتیاد سيجیه تز ساختار خاوًادٌ اس جىثٍ َای اقتصادی ي رياوی  ،تذايم سوذگی مطتزک ي غیزٌ

21

مطالعٍ کارآمذی ريضُای آمًسضی ي پیطگیزی اس مصزف مًاد در مذارس

22

تزرسی کارآیی درماوُای داريیی ي رفتاری –ضىاختی در پیطگیزی اس عًد مصزف مًاد

23

مطالعٍ اثز تخطی تزکیثات مختلف درمان داريیی ي ريان ضىاختی در درمان ياتستگی تٍ مًاد

24

تزرسی میشان فزاياوی سًء رفتار علیٍ َمسزان در تیه معتادیه مزاجعٍ کىىذٌ تٍ مزکش اعتیاد تیمارستان امام خمیىی (رٌ) ضُزستان ساتل

