
 

 

 1398در سال سازمان برنامه پژوهشی 

پیشگییری از رگرم و کی گر حگ    "حوزه کاری سازمان تحت عناوین  4در قالب با عنایت به اقدام دفتر آموزش و پژوهش سازمان در بررسی و دسته بندی موضوعی پانصد عنوان پژوهشی پیشنهادی ادارات کل ستادی و استانی 

عنوان پژوهشی به تأیید رسید. لذا با توره به اهمیت موضوع پژوهش و اقدامات وسیعی که در این راستا انجگام دگده ضگرورت  190در که  "های سازمانقدامات امنیتی و انتظامی و زیرساختمداخالت زیستی و اصالحی تربیتی  ا

 استانی و با هماهنیی با واحدهای ستادی مرت ط انجام گیرد. ها از سوی ادارات کلها با تهیه و ارسال به موقع پروپوزالدارد تا نهایت همکاری در اررای پژوهش

 وزه  همکاری الزم را دادته بادند. از سوی دییر به منظور بهره برداری حداکثری از فرصت های پژوهشی در سازمان انتظار می رود ادارات کل ستادی نیز در موضوعات تخصصی هر ح

ها و پرهیز از ارایه موضوعات موازی و تکراری که مورد تایید دگورای تحقیقگات و ریاسگت محتگرم سگازمان نیگز قگرار دارد. پژوهشی و تاکید بر اررای برنامه پژوهشی تکلی ی استان بندی موضوعاتبا عنایت به تجربه موفق تقسیم

 گردد. یهای تکلی ی و اختیاری ادارات کل استانی به درح ذیل اعالم مبه ت کیک برنامه 98های پژوهشی سال اولویت

-ه سگال بعگد نسگ ت بگه ارایگه پگیشهای تکلی ی نس ت به تعامل و رایزنی با مراکز علمی  پژوهشی معت ر و همچنین پژوهشیران بررسته اقدام نموده و حداکثر تا پایان خردادمگاضرورت دارد ادارات کل استانی با تمرکز بر برنامه

 اقدام نمایند. االمکان پروپوزال تحقیقات تکلی ی پروپوزال و حتی

دگامل  های تحقیقاتی اختیاریطرحدوند و گردد که توسط استان مربوط و با دامنه اررای تحقیق در چندین استان دییر به مورد اررا گذادته میهای تحقیقاتی میدامل طرح ایهای تکلیفی منطقهطرحالزم به ذکر است 

 گیرند.استان قرار می 1399گردند و در غیر این صورت در برنامه سال ریزی میامین اعت ار برنامهدر صورت ت 98گردد که اررای آن در سال هایی میطرح

 

 1398های پژوهشی سال جدول اولویت
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 تکلی ی خراسان رنوبی ها در نظام حقوقی ایران با سایر کشورهاگ مطالعه تط یقی راهکارهای کاهش رمعیت کی ری زندان6  .9
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 تکلی ی تهران ها.سازی نظام دارویی زندانافزار دارویی و یکپارچهبررسی  طراحی و ارزیابی نرم -3  .78

 ای اص هانمنطقه در زندان. OTCدرایط امکان دسترسی به داروهای  بررسی و -4  .79

80.  

مصرف مواد و 

 کاهش آسیب

 ای خراسان رضویمنطقه گ تعیین میزان دیوع است اده از مواد محرک آم تامین توسط زندانیان با هدف: برنامه ریزی برای کاهش میزان دیوع مصرف این مواد1

 ای آذربایجان درقیمنطقه در زندان. MMTن متادون و موادمحرک غیرقانونی بین افراد تحت درمان بررسی دیوع مصرف همزما -2  .81

 تکلی ی فارس .MMTکنندگان غیر ها با مصرفکننده همزمان متادون و محرکمقایسه دروع خشونت بین زندانیان مصرف -3  .82

 ستاد سازمان سال گذدته. 5در MMTبررسی میزان دیوع اچ.آی.وی در مددرویان تحت درمان  -4  .83

 اختیاری سیستان و بلوچستان .ARTدر پای ندی به درمان بیمارات تحت درمان  MMTبررسی میزان تاثیر برنامه  -5  .84

 ای خراسان رضویمنطقه دده ویروس اچ.آی.وی در موارد تحت درمان.ارزیابی میزان موارد ساپرس -6  .85

 ای همدانمنطقه NAری زندانیان معتاد در درمان توسط انجمن معتادان گمنام بررسی میزان ماندگا -7  .86

 اختیاری آذربایجان درقی های موادمخدر نظیر داروهای اعصاب و روان و داروهای ترک اعتیاد به زندان.گ علل گرایش زندانیان به ورود راییزین8  .87

 اختیاری کرمان نی.گ مقایسه افسردگی و مصرف موامخدر در زنان زندا9  .88

89.  
ها )از دار در زندانهای اولویتای و پیشییری از آسیب و سنجش اثرات آن برای هنجاردکنیهای مداخلهگ اقدام پژوهشی م تنی بر کاربست طرح10

 رمله سوء مصرف مواد و رفتارهای پرخطر رنسی(.
 اختیاری گیالن

 اختیاری کرمان با متادون بر سالمت رسمی  روانی و وضعیت اقتصادی مددرویان تحت درمان زندان ها.گ مطالعه رابطه درمان راییان نیهدارنده 11  .90

 ای خوزستانمنطقه هاها در زندانگردانگ بررسی میزان مرگ و میرهای مرت ط با اعتیاد به موادمخدر یا روان12  .91

 ای یزدمنطقه ت مجدد محکومین موادمخدر.گ تاثیر اررای مجازات ح   در بازدارندگی و کاهش بازگش13  .92

 تکلی ی آذربایجان غربی های غیردارویی در پیشییری از اعتیاد در زندان.گ تاثیر روش14  .93

 اختیاری سمنان کننده داروهای اعصاب و روان.است اده از داروهای راییزین قرص کلونازپام و تاثیر آن بر کاهش رفتارهای پرخادیرانه در بین مددرویان مصرف -1 سالمت روان  .94



 

 

 (فارس گ قم گ خراسان رضویاختیاری ) ها و ارایه راهکارهای اصالحی و مدل بهینهدناختی زنداندناسی مراکز مشاوره و خدمات روانگ آسیب2  .95

 اختیاری اردبیل .های روانی در زندانیان بدو ورود و پایان ح   )مطالعه طولی(گ بررسی دیوع اختالل3  .96

 اختیاری سیستان و بلوچستان گ بررسی عوامل تاثیرگذار در پیشییری ازرفتارهای پرخطر )خودزنی و خودکشی( در بین زندانیان و ارایه راهکارهای علمی و عملی.4  .97

 رلی ی بودهتک های طرح امید  نشاط ارتماعی در کاهش رفتار پرخطر بین زندانیان.گ تاثیر اررای برنامه5  .98

 تکلی ی خوزستان گیر ددن اختالالت روانی و عوامل مرت ط با آن در بین زندانیانگ همه6  .99

100.  

اقدامات 

حمایتی و 

-مراقبت

های پس از 

 خروج

 حمایتی

 زدای یمنطقه بررسی نقش نهاد حمایتی مرکز خدمات ارتماعی و مراق ت بعد از خروج بر رلوگیری از بازگشت مجدد به زندان -1

 اختیاری ال رز اثربخشی اقدامات حمایتی و مراق ت بعد از خروج در پیشییری از بازگشت مجدد به زندان -2  .101

 تکلی ی اص هان اثربخشی تعامالت فرابخشی سازمان بر پذیرش ارتماعی مددرویان آزاددده از زندان -3  .102

 اختیاری خراسان رنوبی ق همسران مددرویاناثربخشی مداخالت مددکاری ارتماعی بر میزان کاهش طال -4  .103

 اختیاری گلستان اثربخشی اقدامات حمایتی بر پیشرفت تحصیلی فرزندان مددرویان - 5  .104

 اختیاری سمنان اثربخشی اقدامات انجمن های حمایت زندانیان بر سالمت ارتماعی و روانی همسران مددرویان -6  .105

 ستاد سازمان د دیه و انجمن های حمایت زندانیان بر پیشییری از تکرار ررم و ورود مجدد به زنداناثربخشی مساعدت مالی ستا -7  .106

 اختیاری زنجان بررسی اثربخشی ارایه خدمات نهادهای حمایتی کمیته امداد و انجمن های حمایت زندانیان بر کاهش تکرار ررم مددرویان -8  .107

 اختیاری قم رتماعی نادی از ح   سرپرست خانواده بر فرزندان زندانیانبررسی مشکالت تحصیلی  روانی  ا -9  .108

 اختیاری چهارمحال و بختیاری بررسی میزان سازگاری با درایط اداری نظام قضایی در همسران زندانیان بعد از ح   سرپرست خانواده -10  .109

 اختیاری فارس جاد مناطق آسیب پذیر در اطراف زندان هابررسی موضوع حادیه نشینی خانواده زندانیان و نقش آن در ای -11  .110

111.  

کانون اصالح 

 و تربیت

 تکلی ی خراسان رضوی تدوین برنامه ویژه رصد و مراق ت های بعد از خروج نوروانان بزهکار آزاددده از کانون اصالح و تربیت -1

 اختیاری خراسان رضوی مددرویان نوروانبررسی اثربخشی هنر و ورزش بر روان و عزت ن   و کاهش بزه در  -2  .112

 اختیاری خوزستان بزهکاری کودکان و نوروانان  ناسازگاری ها و رفتارهای ضدارتماعی آنان -3  .113

 وزستاناختیاری خ بررسی رابطه برنامه ریزی کی ی و کمی اررای آموزش اصول تربیت متناسب با رده سنی و قومیت ها در اصالح نوروانان بزهکار  -4  .114

 اختیاری همدان واکاوی علل گرایش نوروانان به ررایم خشن )مطالعه کانون های اصالح و تربیت( -5  .115

 اختیاری کردستان بررسی رابطه وضعیت خانوادگی )فرهنیی گ اقتصادی گ ارتماعی( کودکان کانون اصالح و تربیت و بازگشت مجدد مددرویان به کانون -6  .116



 

 

 اختیاری گیالن بطه بین تحصیالت مربیان )کارکنان( کانون و تغییر رفتار در مددرویان کانون اصالح و تربیتبررسی را -7  .117

 ای سیستان و بلوچستانمنطقه بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر بروز بزه در بزهکاران کانون اصالح و تربیت -8  .118

 تیاری سیستان و بلوچستاناخ بررسی بوم دناختی ررایم نوروانان در استان -9  .119

 ای کرمانمنطقه مطالعه عوامل روان دناختی و رمعیت دناختی مرت ط با اختالل سلوک و نافرمانی مقابله ای در کودکان کانون اصالح و تربیت -10  .120

121.  
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 حفاظت

 ای کرمانشاهمنطقه هاهای ورود اینیونه اقالم به داخل زندانها و راهن و اقالم ممنوعه در م ادی ورودی زندانگرداگ بررسی علل و عوامل عدم کشف موادمخدر  روان1

122.  
ها در به ود عملکرد و افزایش توان عملیاتی فرماندهان  کارکنان و کادر وظی ه های تخصصی برگزاردده توسط ییان ح اظت سازمان زندانگ میزان تاثیرگذاری دوره2

 هازندان
 ستاد سازمان

 تکلی ی خراسان رضوی های ح اظت در کاهش ارتکاب تخل ات و ررایم کارکنان وظی هگ تجزیه و تحلیل میزان تاثیرگذاری برگزاری اقدامات فرهنیی  ورزدی  مذه ی و معیشتی ییان3  .123

 ای فارسمنطقه هان کادر ییان ح اظت سازمان زندانگ احصاء علل و عوامل موثر در افزایش کارایی و تقویت روحیه خدمتی کارکنا4  .124

 ای خوزستانمنطقه گ بررسی علل و عوامل موثر در افزایش خودزنی  خودکشی و دگرزنی کارکنان وظی ه و ارایه راهکارهای عملی کاهش آن5  .125

 ای اص هانمنطقه هازندانگردان در گ دناسایی راهکارهای موثر در کاهش تقاضای ورود و مصرف موادمخدر و روان6  .126

 اختیاری تهران های اعزام و بدرقه زندانیان به مرارع قضایی و مراکز درمانیگ دناسایی و ارایه راهکارهای موثر در کاهش ماموریت7  .127

 ختیاری تهرانا هاگ میزان تاثیرگذاری به کارگیری تجهیزات پیشرفته و نوین بازرسی و نظارتی در افزایش ضریب ح اظتی زندان8  .128

 اختیاری اص هان برداری از خودروهای استاندارد اعزام و بدرقه زندانیانگ موانع و مشکالت مورود در خصوص طراحی  تولید و بهره9  .129

 تکلی ی کرمان ار  نزاع  دورش و خودکشی زندانیانها در کاهش فرهای استانبرداری از مراکز فرماندهی و کنترل در ادارات کل و زنداناندازی و بهرهگ میزان تاثیرگذاری راه10  .130

131.  

حفاظت و 

 اطالعات

 ای آذربایجان غربیمنطقه گ  بررسی عوامل موثر بر افزایش رفتارهای پرخطر در زندان1

 تکلی ی همدان گ بررسی نقش دورای ط قه بندی در ایجاد امنیت پایدار در زندان ها2  .132

 ای خوزستانمنطقه یتی رامعه بر افزایش زندانیان در زندان هاگ نقش تهدیدات ارتماعی و امن3  .133

 اختیاری خراسان رنوبی اثربخشی مداخالت مددکاری ارتماعی بر ارتکاب ررایم داخل بند توسط مددرویان -4  .134

 تکلی ی تهران بررسی تاثیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در زندان ها -5  .135

 هاکلیه استان ا و گسترش بند پاک )بند عاری از تخلف( و ارزیابی اثربخشی آن )به ویژه در امنیت پایدار زندان(بررسی دیوه های ارر -6  .136

 تکلی ی آذربایجان درقی دناسایی و بروز رسانی دیوه های بازدارنده  کنترل کننده و درمانیر برای زندانیان دارای رفتارهای پرخطر -7  .137

 ای سیستان و بلوچستانمنطقه دورش در زندان ها و راهکارهای علمی و عملی مقابله با آنبررسی علل بحران و  -8  .138



 

 

 ای گیالنمنطقه اثربخشی تن یهات دورای انض اطی بر کاهش تخل ات و ررایم زندانیان -9  .139

 تکلی ی فارس اثربخشی و مقایسه ابعاد امنیتی رمعیت کی ری بندهای کوچک با بندهای بزرگ -10  .140

 اختیاری مازندران دناسایی راهکارهای کاهش یادگیری ررم در زندان -11  .141

 تکلی ی مرکزی مطالعه طولی سنجش میزان هنجاردکنی مددرویان در زندان با میزان بازگشت مجدد به زندان -12  .142

 اختیاری خوزستان نقش فعالیت های ح اظت و اطالعات در تامین امنیت زندان ها -13  .143

 اختیاری کرمان نقش فعالیت های ح اظت و اطالعات در کاهش آسیب های پرخطر زندانیان -14  .144

 تکلی ی کردستان نقش فعالیت های ح اظت و اطالعات در رلوگیری از ورود ادیا و وسایل ممنوعه به داخل زندان -15  .145

 تکلی ی سمنان مددرویان کم سابقهتاثیر مددرویان سابقه دار بر آموزش رفتارهای انحرافی و مجرمانه به  -16  .146

 تکلی ی سیستان و بلوچستان بررسی تاثیر است اده از دوربین های مداربسته در افزایش ضریب امنیتی زندان ها -17  .147

 اختیاری خراسان دمالی دناسایی راهکارهای خودروش و سازنده زندانیان در موارهه با تخل ات هم بندی هایشان -18  .148

149.  

4
اخ

رس
زی

 .
ت

ن
ما

از
 س

ی
ها

 

فنی و 

 عمرانی

 ای خراسان رضویمنطقه ندان های کشور.گ انجام مطالعات و ارایه راهکارهای اررایی و اقتصادی رهت دفع بهدادتی فاضالب و مقایسه فنی و اقتصادی روش های مورود تص یه فاضالب ز1

150.  
هت است اده در بخش های مختلف زندان ها )با رویکرد کاهش هزینه های اولیه  نیهداری گ  ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی سیستم های سرمایشی و گرمایشی ر2

 آسان و کاهش ریسک خرابی ها و...(
 ای خوزستانمنطقه

 ای فارسمنطقه گ  تهیه بانک اطالعاتی وضعیت تامین و کی یت آب و مدیریت فاضالب و پساب های تولیدی در زندان های کشور.3  .151

 ای اص هانمنطقه ری سازمان.عه و ارزیابی چشم انداز سخت افزاری سازمان زندان ها و تاثیر آن در الزامات منابع مالی و انسانی و تدوین برنامه استراتژیک سخت افزاگ  مطال4  .152

153.  

تکالیف سازمانی در تمامی حوزه ها  از میزان رمعیت گ  بررسی و تحلیل ت عات و تاثیرات آمار رمعیتی مستقر در بندهای خوابیاهی عمومی و تحلیل اثرپذیری انجام 5

عدد بخشی به بندهای مددرویان مرت ط با هم در بندهای خوابیاهی )تاثیرات امنیتی  ح اظتی  تربیتی  آموزدی  بهدادتی و ... اررای رزء تر طرح ط قه بندی و ت

 خوابیاهی.

 اختیاری کردستان

 ستاد سازمان مومی ایمنی مراکز سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در سطح کشور )ابنیه  تاسیسات  تجهیزات و ...(گ تدوین داخص ها و ارزیابی وضعیت ع6  .154

 قیای آذربایجان درمنطقه گ  دستورالعمل و راهنمای راه ری  بازدید  نیهداری و تعمیرات منظم ابنیه و تاسیسات و تجهیزات مرکز تامینی و تربیتی کشور7  .155

 ای اردبیلمنطقه اگ   امکان سنجی و مطالعه طرح دست ند هودمند زندانیان )در زمان حضور در زندان(  ساخت نمونه داخلی و اررای پایلوت در یکی از زندان ه8  .156

 تکلی ی تهران جاد ارزش افزوده از زباله تولیدیهای امحا و یا ایها و تکنیکارزیابی و دناخت ترکیب زباله تولیدی در مراکز ندامتیاهی بزرگ و بررسی روش -9  .157

158.  
سازی و اصالح های مصرفی و راهکارهای عملیاتی در بهینهها )آب  برق  سوخت و ...( و ارایه ضوابط و دستورالعملگ بررسی وضعیت عمومی مصارف تاسیساتی زندان10

 های استانالیوی مصرف و اررای پایلوت در یکی از زندان
 کرمان ایمنطقه

 ستاد سازمان  بررسی نحوه هودمندسازی نظارت الکترونیک در زندانها با است اده از دوربین مدار بسته-1فناوری   .159



 

 

 تکلی ی اص هان ن.انیااثربخشی مکانیسم های آزادی تحت نظارت سامانه ای الکترونیکی )پابند الکترونیکی( بر کاهش هزینه های زندان و تحکیم م انی خانواده زند -2 اطالعات  .160

 تکلی ی لرستان بررسی تاثیر تهیه بانک اطالعاتی آسیب ها و تهدیدهای زندان در ارتقاء مدیریت زندان انی-3  .161

 تکلی ی سیستان و بلوچستان Gaitطراحی و ساخت سامانه تشخیص هویت افراد م تنی بر -4  .162

163.  
-برنامه

ریزی، 

نوسازی و 

تحول 

 اداری

 تکلی ی هرمزگان (سازمان و ت یین راهکارهای اررایی در موارهه با آنها SWOTو ضعف  تهدید و فرصت  ) بررسی نقاط قوت  -1

 تکلی ی ایالم بررسی مقایسه ای رویکردهای مدیریتی سازمان با سایر کشورها -2  .164

 تکلی ی کرمانشاه انداردهای زندان انیبررسی راهکارهای موثر بر ارتقا کی یت خدمات قابل ارایه در زندانها و ارتقا سطح است -3  .165
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 توضیحات مهم: 
با رایزنی و تعامل با واحدهای تخصصی سازمان و همچنین اعالم فراخوان یا مذاکره با مراکز علمی پژوهشی و  98ای کشور مکلفند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ههای استانادارات کل زندان .1

. در غیر این صورت از برنامه پژوهشی استان دای اقدام نماینطقهفی استانی و تکلیفی منوپوزال موضوعات تکلیپرسبت به اعالم آمادگی و ارایه پیشجسته نبر انو همچنین پژوهشگر دانشگاهی
 گردد. ر میهای واجد شرایط واگذاحذف و به سایراستان

های قدام نموده یا در برنامها 98شرایط اجرا و اعتبارات پژوهشی استان نسبت به اعالم آمادگی و اجرا در سال ها مختار هستند بنا بر ختیاری ادارات کل استانهای تحقیقاتی ادر خصوص طرح .2
 اقدام نمایند.  99پژوهشی سال 

« )به ویژه در امنیت پایدار زندان( ارزیابی اثربخشی آنش بند پاک )بند عاری از تخلف( و های اجرا و گستربررسی شیوه» در بخش حفاظت و اطالعات با عنوان« 6»ردیف  تحقیقاتی اجرای طرح .3
 جرا گذاشته خواهد شد. ابه مورد  98باشد که در سال ها میتانهای تکلیفی کلیه اسجزء برنامه

پذیر ها امکانبرای کلیه استان «)ملی یا استانی(های مختلف در برنامه های جدید )ملی یا استانی( و نیازسنجی برای طراحی یا بازنگریها و روشاجرای آزمایشی برنامه» اجرای عناوین تحقیقاتی .4
 ند. توضیحات اقدام نمای 1ست حسب بند الزم ا صوصبوده که در این خ


