
 «ستاد مبارزه با مواد مخدردفتر تحقيقات و آموزش هاي پژوهشي ن اولويتاعنو 232 »

 دكترا( -)كارشناسي ارشد  هاي تحصيالت تكميلينامهپايانبراي انتخاب موضوعات 

 

 و اساتيد محترم: داشجويان

هاي كلي مبارزه با مواد مخدر، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري )مدظله در راستاي بند دهم سياست

اي در امر مبارزه با هاي بنيادي، كاربردي و توسعهتوسعه مطالعات و پژوهش»مبني بر  10/7/85العالي( در مورخ 

روز دنيا و استفاده از ظرفيت علمي و مواد مخدر و روانگردان و پيشگيري و درمان معتادن با تكيه بر دانش 

هاي مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم بدينوسيله عناوين اولويت هاي پژوهشي حوزه« تخصصي كشور

و همچنين  هاي معنوي و ماديظرفيتگيري از رود كليه مراكز علمي و دانشگاهي با بهرهشود. انتظار ميمي

هاي اي مختلف به منظور انتخاب يكي از اولويتهترغيب دانشجويان محترم كارشناسي ارشد و دكتري رشته

نامه، مبادرت ورزيده تا بدين ترتيب شاهد سهيم شدن نخبگان، در علمي شدن امر مبارزه پژوهشي به عنوان پايان

و نرم افزاري باشيم. فرصت را مغتنم شمرده  آمادگي هاي سخت افزاري ها در عرصهگردانبا مواد مخدر و روان

دارد. )آدرس : را براي هرگونه همكاري و تعامل اعالم ميمبارزه با مواد مخدر دفتر تحقيقات و آموزش ستاد 

، ساختمان ستاد مبارزه 20پالك  تهران بزرگراه اشرفي اصفهاني ، باالتر از ميدان پونك، بعداز خيابان بيست و يكم

 . (دفتر تحقيقات و آموزشطبقه دوم  –واد مخدر با م
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