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 مقدمه و اهداف

وان اولین مرکز مردم نهاد تحقیقاتي حوزه دخانیات در کشور، درصدد است تا با رویکردی مرکز تحقیقات کنترل دخانیات به عن
های دانشجویي در حوزه دخانیات )سیگار، قلیان، سیگار الکترونیک، تنباکوی جویدني و...( در قالب پژوهانه  نامه ای، از پایان رشته میان

های  های تحقیقاتي مرتبط با اولویت نامه ها و پایان است که به کلیة پروژهآورد. پژوهانة مذکور اعتبار تحقیقاتي   عمل حمایت به
های  گیرد. در این فراخوان ضمن حمایت از پروژه شده در سطوح کارشناسي ارشد و دکتری به دانشجویان تعلق مي مشخص

طة گسترش و توسعة اقدامات و شود همگام با تولید دانش و توانمندسازی دانشجویان، به واس تحقیقاتي/ دانشجویي تالش مي
های مرتبط با دخانیات در کشور، موجبات ارتقاء و بهبود کیفیت تحقیقات این حوزه و دستیابي به نتایج علمي و کاربردی در  فعالیت

های  سیستمها و  ای کارایي روش گونه تواند بهها ميهایي است که نتایج آناین زمینه فراهم شود. لذا اولویت این فراخوان پژوهش
 و کنترل دخانیات در کشور را بهبود بخشیده، در نتیجه مدیریت نظام کنترل دخانیات در سطوح مختلف را بهینه نماید. محققان

رسمي  سایت وب در را این فراخوان الزم است قبل از ارسال طرح خود دستورالعمل مطالعاتي حوزه این به مند عالقه دانشجویان

 خود طرح ارسال به نسبت الزم، مدارک و مستندات تکمیل با و کرده مطالعه دقت با http://tcrc.iata.org.ir آدرس به مرکز

 .نمایند اقدام tcrc@iata.org.ir آدرس الکترونیک مرکز تحقیقات کنترل دخانیات به پست طریق از

 این فراخوان برای شده نییتعاهداف اصلی 

 آگاهي علمي و اجتماعي جامعه در مورد مسائل مربوط به مصرف دخانیات دانش و ارتقای .1

اجتماعي، پژوهشي، آموزشي، تشخیصي، پیشگیری، درماني جهت کنترل و کاهش مصرف  -گسترش خدمات فرهنگي  .2
 دخانیات در کشور

المللي به مسائل و مشکالت اجتماعي،  های غیردولتي و جوامع مختلف ملي و بین سازمانجلب توجه مسئولین دولتي و  .3

 اقتصادی، پیشگیری، درماني، آموزشي، تحقیقاتي، فرهنگي، خدماتي و سایر موارد مربوط به مصرف دخانیات در ایران و جهان

 نوجوان و جوان نسل ویژه به دخانیات استعمال از پیشگیری و کاهش به کمک راستای در تحقیقات نتایج از مندی بهره .4

http://tcrc.iata.org.ir/
mailto:tcrc@iata.org.ir
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 های تحصیلی های تحقیقاتی مشمول این فراخوان به تفکیک رشته اولویت

 علوم اجتماعی:

 بر آن در ایران مؤثرتغییر الگوی مصرف دخانیات و عوامل اجتماعي  -

 میزان، نوع مصرف، درمان، پیشگیری و کنترل(های علوم اجتماعي با مسئله دخانیات )نحوه،  نوع و نحوه مواجهه رشته و گرایش -

 های کالن در حوزه پیشگیری، مصرف و کنترل دخانیات های دولت در برنامه تبیین سیاست -

 مطالعات صورت گرفته در خصوص دخانیات شناسي آسیب -

 پیامدهای اجتماعي حوزه دخانیات پژوهي آیندهارزیابي، برآورد و  -

 های در معرض آسیب )زنان، کودکان و...( ها و یا گروه های سني، جنسي و قومیت گروهشناسي مصرف دخانیات در بین  آسیب -

 های پیشگیری از مصرف قلیان در میان زنان شهرهای مختلف کشورو راه ، عللمیزان شیوع -

 چیستي و ساحت ماهوی مطالعات در حوزه دخانیات -

 شهر بدون دود( و ستاییان و شهرهای جدید )روستاهای اشاعه و ترویج زندگي بدون دود و دخانیات در میان رو روش -

 توصیف و تبیین وضع موجود و مطلوب مصرف دخانیات در سبک زندگي -

 های دولتي در عرصه مقابله با دخانیات بررسي سیاست -

 سیگار و قلیان تحمیلي حقوق شهروندی زنان و کودکان در برابر دود بررسي زوایای -

 های کشور در حوزه دخانیات دهي سیاست مردم نهاد در جهت ؤسساتمهای تفکر و  نقش و جایگاه کانون -

 ، آموزش و...ها گذاری سیاستاصالحي در حوزه دخانیات شامل  های پیشنهادارزیابي انتقادی و ارائه  -

 توانمندسازیهای  بر بحث تأکیدمطالعات اجتماعي با  -

 دخانیات و شدن اجتماعي خانواده، -

 دخانیات و جوانان هویت، -

 جامعه و خانواده در دخاني مواد از مصرف پیشگیری و کنترل در زنان نقش -

 علوم تربیتی و آموزش

 آموزان های درسي به منظور پیشگیری از مصرف دخانیات در بین دانش بازنگری برنامه -

 ارتقای نقش والدین در آموزش سبک زندگي سالم به کودکان با تکیه بر دخانیات -

 ی زندگي و شهروندی در مواجهه با مسئله دخانیاتها پرورش تفکر انتقادی مهارت -

 ها های آموزشي ضد دخانیات و ارتقای اثربخشي آموزش روش شناسي آسیب -

 تهیه مواد آموزشي برای دانش آموزان در حوزه پیشگیری از مصرف دخانیات -

 در حوزه دخانیات ای چندرسانهتدوین منابع آموزشي  -

 روانشناسی

 های سني و جنسي مختلف گرایش به مصرف دخانیات در گروه شناختي روانبررسي ابعاد  -

 سیگار و قلیان گانکنند میان دو گروه مصرف مؤثراجتماعي و دیگر عوامل ، خانوادگي، شخصیتي مسائلبررسي  -

 مصرف دخانیات شناختي روانشناسایي و استانداردسازی ابزارهای معتبر برای سنجش ریسک فاکتورهای  -

 های در معرض خطر مصرف دخانیات ندسازی گروههای توانم بررسي راه -

 در مصرف دخانیات شناختي روانهای درماني  بررسي اثربخشي روش -

 های سني و جنسي مختلف های آموزشي و درماني در پیشگیری و درمان مصرف دخانیات در گروه طراحي پروتکل -

 جوان و جوانهای نو اجتماعي مصرف دخانیات در گروه -رواني -طراحي مدل جامع زیستي -
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  پزشکی

 تهیه مستندات مربوط به عوارض مصرف قلیان -

 بررسي عوارض ناشي از مصرف تنباکوی جویدني و سیگار الکترونیک بر سالمت جسم و روان -

 مواد دخاني موجود در بازار دهنده تشکیلبررسي شیمیایي و میکروبي اجزاء  -

 ض دود دست دومبررسي نوع و میزان عوارض مصرف دخانیات بر افراد در معر -

 های نوین در ترک سیگار ارائه روش -

 و سالمت تغذیه

 تأثیر مداخالت ارتقای سالمت و سبک زندگي بر استعمال دخانیات -

 ای برای دخانیات های تغذیه جانشین -

 تأثیر مواد مغذی بر عوارض ناشي از استعمال دخانیات -

 دخانیاتکننده  مصرفغیرو  کننده تعیین و مقایسه سبک زندگي افراد مصرف -

 ادبیات

 ادبیات در پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات تأثیرگذارینحوه و میزان  -

 های عامیانه در حوزه دخانیات ها و ترانه ها، نمایش های کودکان، فیلم بررسي نشانه شناختي کتاب -

 بازنمایي نقش دخانیات در ادبیات کودکان و نوجوانان، ادبیات عامه و ادبیات معاصر -

 اقتصاد

 و... شناسي آسیبارزیابي نظام مالیاتي کشور در حوزه دخانیات،  -

 راهکارهای اقتصادی کاهش مصرف دخانیات -

 بررسي مسئله دخانیات از منظر اقتصاد سالمت -

 های دخانیات در سبد خانوار و مقایسه با آمارهای جهاني نقش و نسبت هزینه -

 ستیز طیمح

 ای مختلف از ضایعات حاصل از استعمال قلیانه نوع و میزان انتشار آالیندهبررسي  -

 های مختلف از ته سیگارهای استعمال شده نوع و میزان انتشار آالیندهبررسي  -

 زیست )منابع آبي، خاکي، هوا( های ناشي از ضایعات قلیان و سیگار بر ابعاد مختلف محیط بررسي تأثیر آالینده -

 حقوق

 اجرای قوانین حقوقي دخانیات در ایران شناسي آسیب -

 قوانین حقوقي دخانیات در کشور و منطقه پژوهي آینده -

 علوم دینی

 انگیزه و چرایي اقبال جوانان و نوجوانان به دخانیات -

 برای جلوگیری از اقبال به مصرف دخانیات های دیني مبتني بر آموزه های مناسب ارائه راهکارها و روش -

 ن دخانیات برای جوانان و نوجوانانهای جایگزی برنامه -

 های مذهبي جهت ترک دخانیات هایي برای ایجاد انگیزه طرح -

 نقش هنجارهای دیني در کنترل و کاهش مصرف دخانیات -
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 هنر

 بر دخانیات تأکیدنقش هنر در تحقق الگوهای سبک زندگي سالم و مطلوب با  -

 بر دخانیات تأکیددر کشور و ارائه راهکارها با جایگاه هنر در آموزش و ترویج مفاهیم سالمت  شناسي آسیب -

 هنرهای شهری و گرافیکي محیطي بر ارتقای آگاهي در کاهش مصرف دخانیات تأثیر -

 بررسي نقش و کارکردهای فرهنگي و اجتماعي سینما در ترویج زندگي بدون دخانیات )تولید، نمایش، آموزش، بازنمایي( -

 تحقق و ترویج زندگي بدون دخانیاتها بر  تلویزیون و انواع رسانه تأثیر -

 ارتباطات

 های اجتماعي در پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات نقش شبکه -

 ی عمومي حوزه سالمت و دیدگاه آن نسبت به دخانیات ها ارزیابي رسانه -

 ها و راهکارهای بهبود آن در جهت پیشگیری و کاهش دخانیات بازنمایي مصرف دخانیات در رسانه -

 های عمومي حوزه سالمت در خصوص دخانیات رسانهارزیابي  -

 بررسي میزان اثربخشي مطبوعات در زندگي بدون دخانیات -

 های دانشجویی مشمول این فراخوان نامه ضوابط و مقررات پایان

 ی، کارشناسي ارشد باید موضوع مرتبط و منطبق با نیازهای پژوهشي دکترهای تحقیقاتي سطوح  نامه ها و پایان پروژه
 مرکز تحقیقات کنترل دخانیات باشند.

 .انجام قرارداد با این مرکز منافاتي با مقررات داخلي مرکز آموزشي مربوطه نداشته باشد 

 و  بهداشت، درمان های وزارتخانهمورد تأیید و مصوب  و قانوني مذهبي ای، حرفه اخالقي، مباني و اصول مطابق با کلیه
 وری باشد.و فنا آموزش پزشکي و علوم، تحقیقات

 نامه به  دیگری برخوردار باشد و مالکیت معنوی پایان غیردولتينامه نباید از حمایت سازمان و نهاد دولتي یا  پایان
 صورت مشترک متعلق به دانشگاه و مرکز تحقیقات کنترل دخانیات خواهد بود.

  د.در آن صرف انجام پژوهش شو ذکرشدهپژوهانه بر اساس خالصه طرح و خدمات تخصصي 

 ذکرشدهای برای اجرای طرح دریافت شده است، الزم است مراتب به صورت شفاف  از منابع دیگر هزینه که صورتي در 
 کرد پژوهانه مرکز تحقیقات کنترل دخانیات به صورت دقیق مشخص گردد. و نحوه هزینه

 پژوهانه دریافت شرایط واجد محققین

 شامل مؤسسات و مراکز تحقیقاتي، همچنین  شده شناختهآموزشي  محققین و دانشجویان با وابستگي مشخص به مراکز
 ها. دانشگاه

 نحوة پرداخت پژوهانه

نامه را در اختیار دفتر مرکز تحقیقات کنترل دخانیات جهت بررسي  دانشجو پس از دفاع باید یک کپي از تمام صفحات پایان
 نهایي قرار دهد.

 4های صورت گرفته توسط دانشگاه، مورد حمایت مالي قرار خواهند گرفت که در  ها بر اساس موضوع و برآورد هزینه نامه پایان
 شوند. پرداخت مي ماهه سههای  قسط و پس از ارائه گزارش
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  :پس از تصویب خالصه طرح قرارداددرصد کل مبلغ  11قسط اول 
  :نامه های اول تا سوم پایان از انجام فصل درصد مبلغ کل قرارداد بعد 31قسط دوم 
  :پس از اتمام رساله و ارائه گزارش نهایي قرارداددرصد کل مبلغ  31قسط سوم 
  :استدرصد باقیمانده مبلغ قرارداد پس از دفاع موفق رساله توسط دانشجو  31قسط چهارم 

(، برگه اعالم نمره و ارائه فایل شده چاپالکترونیکي و نامه ) الزم به ذکر است که قسط چهارم پس از دریافت نسخه نهایي پایان
 شود. معتبر داخلي و یا خارجي پرداخت مي ارائه نامه پذیرش مقاله از نشریاتپاورپوینت، همچنین 

 ضوابط و مقررات انتشار نتایج تحقیق

پرداخت  نیاز پیشو  ضرورت داشتهپس از اتمام طرح و ارائه گزارش نهایي، تهیه و چاپ حداقل یک مقالة علمي از نتایج طرح 

 Scopus و/یا Pubmed ،ISIنمایه شده در  المللي بیناز یکي از مجالت علمي معتبر داخلي یا  مقالهنامة پذیرش  ،قسط آخر
 است.

نوشته  فهم قابلکلمه و به زبان ساده و  1111همراه با گزارش پایاني طرح، محقق یا دانشجو باید خالصه طرح و نتایج آن را در 
و به مرکز تحقیقات کنترل دخانیات ارسال کند. گزارش طرح به زبان عموم مردم به عنوان دستاورد مهم طرح همراه با شناسنامه 

 عموم مردم قرار گیرد. مورداستفادهکنترل دخانیات منتشر خواهد شد تا سایت مرکز تحقیقات  وبطرح در 

هرگونه انتشار نتایج ناشي از آن باید نام مرکز تحقیقات کنترل دخانیات و شمارة  طورکلي بهها و مقاالت طرح و  در کلیة گزارش
 شود در بخش تشکر و قدرداني درج شود. طرح که توسط این مرکز به دانشجو اعالم مي

 نتایج اعالم و ها طرح ارسال نحوة

یک به آدرس ایمیل مرکز تحقیقات الکترون صورت بهجهت رسیدگي به درخواست پژوهانه فرم درخواست و خالصة طرح باید 

 ارسال شوند. tcrc@iata.org.ir کنترل دخانیات به آدرس

 های واجد شرایط دریافت پژوهانه اعالم خواهند شد. ها، خالصه طرح پس از بررسي دقیق درخواست

 پذیرد. مي انجام tcrc@iata.org.ir الکترونیک آدرس طریق از تنها فراخوان، این با مرتبط سؤاالت یا ابهامات به پاسخگویي

 ازیموردنمدارک 

 مرکز تحقیقات نامة دانشجویي بر اساس فرمت پیشنهادی موجود در سایت  فرم خالصة طرح پروژة تحقیقاتي یا پایان
 http://tcrc.iata.org.irکنترل دخانیات به نشاني 

  نامه یانپامصوبة مرکز آموزشي )مؤسسات تحقیقاتي/مراکز تحقیقاتي/ دانشگاه/دانشکده/گروه( در خصوص تصویب 
 ارسالي

 ارسال فرم کامل خالصه طرح پس از تأیید توسط شورای پژوهشي مرکز تحقیقات کنترل دخانیات 
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