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 عناوین موضوعات پژوهشی ردیف

جرم ارتکاب در اقتصادی عوامل بررسی 1  

جرم ارتکاب در موثر اجتماعی شرایط بررسی 2  

جرم تکرار در مدت کوتاه حبس های مجازات تاثیر 3  

زندانیان رفتاری و الگوهای شخصیتی تثبیت و شکل گیری در زندانها نماز و قرآنی برنامه های نقش بررسی 4  

  زندانیان اجتماعی آسیبهای کاهش در دینی باورهای تاثیر و بررسی 5

زندانیان مجدد بازگشت نرخ کاهش در( اخالق و اعتقادات ، احکام) اسالمی آموزه های برنامه اثربخشی بررسی 6  

زندانیان جرایم کاهش و زندگی به امید در سوادآموزی مختلف دوره های آموزش اثربخشی بررسی 7  

زندانیان سازگاری افزایش در( دوم و اول دوه متوسطه) آموزشهای اثربخشی میزان بررسی 8  

زندانیان زندگیبهبود  کیفیت و ارتقاء در زندگی اساسی مهارتهای آموزش اثربخشی میزان بررسی 9  

آنان دانش سطح ارتقای منظور به اجتماعی و فرهنگی ابعاد در بیسواد زندانیان آموزشی نیازهای شناسایی 10  

زندانیان منفی هیجانات و خشم کنترل در زندگی اساسی مهارتهای آموزش تاثیر بررسی 11  

نوجوانان و جوانان کانون اصالح و تربیتبررسی اثربخشی تئاتر در تخلیه هیجانات و افزایش تاب آوری  12  

زندانیان سایر به هنری نسبت های رشته در فعال زندانیان اجتماعی رفتارهای مقایسه ای بررسی 13  

  زندانیان مذهبی و دینی های آموزه ارتقاء در هنری فعالیت نقش بررسی 14

زندان پس از آزادیتاثیر فعالیتهای ورزشی بر کاهش نرخ بازگشت زندانیان به  15  

زندان در پرخطر رفتارهای های آسیب کاهش و پیشگیری در بدنی های فعالیت و ورزش نقش 16  

زندان در زندانیان کیفیت زندگی و عمومی سالمت بر بدنی های فعالیت و ورزش نقش 17  

زندانیان روانی و رسمانی سالمت بر هوازی بی و هوازی های ورزش تاثیر بررسی 18  

کارکنان اثربخشی و کارایی بر بدنی های فعالیت و ورزش تاثیر میزان 19  

زندان داخل جرایم و تخلفات کاهش در بدنی تربیت و ورزشی های فعالیت تاثیر 20  

موادمخدر ترک حال در و معتاد زندانیان بر ورزشی های فعالیت نوع تاثیر بررسی 21  

زندانها تربیتی و فرهنگی فعالیتهای در شرکت کننده زندانیان در رضایتمندی و زندگی به امید میزان بررسی 22  
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 عناوین موضوعات پژوهشی ردیف

مهارتی توان ارتقاء و اشتغالزایی میزان رویکرد با زندانیان آموزشهای ارزیابی الگوی طراحی 23  

زندانها در کارآمد اشتغال حوزه روی پیش مسایل و موانع بررسی 24  

فرزندانشان و زندانی زنان روانی و جسمانی وضعیت بررسی 25  

 MMT مقایسه شروع خشونت بین زندانیان مصرف کننده همزمان متادون و محرکها با مصرف کننده گان غیر  26

 سال گذشته 5در  MMTبررسی میزان شیوع اچ.آی.وی در مددجویان تحت درمان  27

زندانها در ساس کنترل عملی روشهای و اقدامات بررسی 28  

 در زندان OTCبررسی و شرایط امکان دسترسی به داروهای  29

ریزی برای کاهش میزان شیوع مصرف این موادتعیین میزان شیوع استفاده از مواد محرک آمفتامین توسط زندانیان با هدف برنامه  30  

 در زندان MMTبررسی شیوع مصرف همزمان متادون و مواد محرک غیرقانونی بین افراد تحت درمان  31

 علل گرایش زندانیان به ورود جایگزینهای مواد مخدر نظیر داروهای اعصاب و روان و داروهای ترک اعتیاد به زندان 32

مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی زندانها و ارائه راهکارهای اصالحی و مدل بهینهآسیب شناسی  33  

زندانی زنان در موامخدر مصرف و افسردگی مقایسه 34  

ها زندان درمان تحت مددجویان اقتصادی وضعیت و روانی ، جسمی سالمت بر متادون با نگهدارنده رایگان درمان رابطه مطالعه 35  

زندانها در روانگردانها یا موادمخدر به اعتیاد با مرتبط میرهای و مرگ میزان بررسی 36  

موادمخدر محکومین مجدد بازگشت کاهش و بازدارندگی در  حبس مجازات اجرای تاثیر 37  

زندان در اعتیاد از پیشگیری در غیردارویی روشهای تاثیر 38  

عملی و علمی راهکارهای ارایه و زندانیان بین در( خودکشی و خودزنی) پرخطر ازرفتارهای پیشگیری در تاثیرگذار عوامل بررسی 39  

زندانیان بین پرخطر رفتار کاهش در اجتماعی نشاط امید، طرح برنامه های اجرای تاثیر 40  

 بررسی نقش نهاد حمایتی مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج بر جلوگیری از بازگشت مجدد به زندان 41

24 زندان به مجدد بازگشت از پیشگیری در خروج از بعد مراقبت و حمایتی اقدامات اثربخشی   

مددجویان همسران طالق کاهش میزان بر اجتماعی مددکاری مداخالت اثربخشی 43  

مدجویان همسران روانی و اجتماعی سالمت بر زندانیان حمایت های انجمن اقدامات اثربخشی 44  
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 عناوین موضوعات پژوهشی ردیف

مددجویان فرزندان تحصیلی پیشرفت بر حمایتی اقدامات اثربخشی 45  

زندان به مجدد ورود و جرم تکرار از پیشگیری بر زندانیان حمایت های انجمن و دیه ستاد مالی مساعدت اثربخشی 46  

مددجویان جرم تکرار کاهش بر زندانیان حمایت های انجمن و امداد کمیته حمایتی نهادهای خدمات ارایه اثربخشی بررسی 47  

زندانیان فرزندان بر خانواده سرپرست حبس از ناشی اجتماعی و روانی ، تحصیلی مشکالت بررسی 48  

نوجوان مددجویان در بزه کاهش و نفس عزت و روان بر ورزش و هنر اثربخشی بررسی 49  

کانون به مددجویان مجدد بازگشت و تربیت و اصالح کانون کودکان( جتماعی ، اقتصادی فرهنگی،) خانوادگی وضعیت رابطه بررسی 50  

تربیت و اصالح کانون بزهکاران در بزه بروز بر موثر عوامل ای مقایسه بررسی 51  

استان در نوجوانان جرایم شناختی بوم بررسی 52  

تربیت و اصالح کانون کودکان در ای مقابله نافرمانی و سلوک اختالل مرتبط با شناختی جمعیت و شناختی روان عوامل مطالعه 53  

 زندانها در روانگردان و موادمخدر مصرف و ورود تقاضای کاهش در موثر راهکارهای شناسایی 54

 درمانی مراکز و قضایی مراجع به زندانیان بدرقه و اعزام ماموریتهای کاهش در موثر راهکارهای ارایه و شناسایی 55

 بررسی عوامل موثر بر افزایش رفتارهای پرخطر در زندان 56

زندان در پایدار امنیت ایجاد در بندی طبقه شورای نقش بررسی 57  

مددجویان توسط بند داخل جرایم ارتکاب بر اجتماعی مددکاری مداخالت اثربخشی 58  

زندانیان جرایم و تخلفات کاهش بر انضباطی تنبیهات شورای اثربخشی 59  

زندان در جرم یادگیری کاهش راهکارهای شناسایی 60  

کم سابقه مددجویان به مجرمانه و انحرافی رفتارهای آموزش بر دار سابقه مددجویان تاثیر 61  

اداری فساد و سالمت میزان با کارکنان معیشت تامین رابطه بررسی 62  

زندان در پرسنل بیماریهای و افسردگی علل بررسی 63  

 خانواده و کار محیط در بودن شاداب و کارکنان انگیزش در رفاهی و تفریحی برنامه های تاثیر 64

زندانها کارکنان جسمی و شغلی فرسودگی در زیان آور سخت مشاغل تاثیر بررسی 65  


