اولویت پژوهشی گروه ب
ردیف

1

عناوین

محورها

وضعیت سنجی ،نیازسنجی و امکان سنجی برنامه و محتوای آموزشی برای گروه های با رفتار

تحلیل وضعیت و

پرخطر (جمعیت هدف سازمانی) بر اساس برنامه استراتژیک پیشگیری و کنترل ایدز کشور

نیازسنجی

ایجاد بانک اطالعات ایدز کشور (تحقیقات ،محققان ،موسسات ،قوانین ،کتب و برنامه های

نظام رصد،بانک

پیشگیری)

اطالعات

ارزشیابی عملکرد و اثربخشی مراکز و برنامه های پیشگیری از ایدز در کشور (مراکز

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

)NGO- Shelter- DIC

شی اقتصادی

وضعیت سنجی الگوی انتقال جنسی  HIV/AIDSو ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در

تحلیل وضعیت و

جمعیت هدف سازمان

نیازسنجی

5

بررسی رضایت جنسی زناشویی زوجین اقدام کننده برای طالق

تحلیل وضعیت و

6

رضایت سنجی تماس گیرندگان با صدای مشاور

7

بررسی میزان اضطراب درکودکان  5و  6ساله تعدادی از مهدهای کودک با اشتغال والدین

تحلیل وضعیت و

آنها

نیازسنجی

8

طراحی و سنجش کارایی بسته توانمندی شناختی برای سالمندان سالم

استانداردسازی،امکان

9

طراحی و نسخه آزمایی پکیج توانمندسازی مهارتهای شناختی نوجوانان

10

بررسی اثربخشی رواندرمانی تحلیلی در مراکز مشاوره

11

بررسی سهم حوادث در ایجاد معلولیت در معلولین تحت پوشش سازمان به تفکیک نوع

تحلیل وضعیت و

حادثه ،نوع و شدت معلولیت و استان

نیازسنجی

بررسی پرونده های مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و تعیین شیوع معلولیت در هر منطقه در 5

تحلیل وضعیت و

سال اخیر

نیازسنجی

13

بررسی اعتبار کار معاینه کنندگان سطح دوم (اپتومتریست ها) در برنامه غربالگری تنبلی چشم

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

14

بررسی علل اختالالت شنوایی نوزادان در کشور

15

بررسی علل نابینایی و کم بینایی در کودکان زیر  6سال

2

3

4

نیازسنجی
ارزشیابی/اثربخشی
اقتصادی

سنجی،الگویابی
استانداردسازی،امکان
سنجی،الگویابی
ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ
شی اقتصادی

12

شی اقتصادی
تحلیل وضعیت و
نیازسنجی
تحلیل وضعیت و

نیازسنجی
16

ارزیابی کیفی مداخالت پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی وزارتخانه ها و سازمان های

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

دولتی در مقایسه با بخش خصوصی

شی اقتصادی

17

ساخت پرسشنامه مهارت های زندگی

استانداردسازی،امکان

18

ارزیابی ضریب نفوذ برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه

19

تحلیل عاملی ( )analysis metaپژوهش های انجام شده در رابطه با اثربخشی برنامه

تحلیل وضعیت و

مهارت های زندگی

نیازسنجی

بررسی میزان آگاهی و نگرش نوجوانان تحت پوشش برنامه شبه خانواده در مورد مواد

تحلیل وضعیت و

اعتیادآور و عوارض آن

نیازسنجی

21

بررسی اثرات اجرای ماده  16بر فعالیت مراکز کاهش آسیب اعتیاد

تحلیل وضعیت و

22

تعیین شاخص های حمایت اجتماعی در درمان اعتیاد

23

بررسی عوامل برگشت به مصرف مواد در موارد ترخیص شده از مراکز اقامتی میان مدت و

تحلیل وضعیت و

بلند مدت

نیازسنجی

24

مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و گروه های خودیار

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

25

تعیین نیازهای حمایتی(روانی-اجتماعی) زنان وابسته به مواد

26

محاسبه قیمت تمام شده خدمات مراکز آموزشی – توانبخشی و حرفه آموزی معلولین

27

بررسی میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان خدمت گیرنده از مراکز روزانه توانبخشی

28

مدل یابی غربال و تشخیص اختالالت پردازش مرکزی

امکان سنجی و الگویابی

29

بررسی الگوهای بازتوانی شنوایی مرکزی

امکان سنجی و الگویابی

30

بررسی الگوهای اشتغال معلوالن دارای مهارت آماده به کار و ارائه راهبردهای قابل اجرا در کشور

امکان سنجی و الگویابی

31

طرح بررسی شیوع سندرم دمانس در کشور

تحلیل وضعیت و

32

نیاز سنجی از توانخواهان و خانواده های ایشان در زمینه خدمات مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی

33

بررسی الگوهای مدیریت مراکز روزانه توانبخشی در سطح جهان

سنجی،الگویابی
ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ
شی اقتصادی

20

نیازسنجی
استانداردسازی،امکان
سنجی،الگویابی

شی اقتصادی
تحلیل وضعیت و
نیازسنجی
ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ
شی اقتصادی
تحلیل وضعیت و
نیازسنجی

نیازسنجی
تحلیل وضعیت و
نیازسنجی
امکان سنجی و الگویابی

34

بررسی مقایسه ای وضعیت مناسب سازی معابر شهری در شهرها و چالشهای آن

35

مطالعه مدلهای توانمندسازی موثر و روشهای بومی سازی آن

امکان سنجی و الگویابی

36

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه طرح سنجش توانمندی افراد معلول

امکان سنجی و الگویابی

37

بررسی تأثیر میزان درآمد در توانمندسازی معلوالن تحت پوشش

مورد پژوهی

38

بررسی میزان اثربخشی اشتغال به شیوه استاد شاگردی در برنامه CBR

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

39

تاثیر برنامه مبتنی بر جامعه بر توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی معلولین روستایی

توانمندسازی

40

بررسی راهکارهای توانمند سازی معلولین استان

امکان سنجی و الگویابی

41

بررسی اثربخشی طرح توانمندسازی در بیماران ضایعه نخاعی تحت پوشش

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

42

بررسی عملکرد مراکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی در منزل

43

بررسی میزان رضایتمندی خانواده های دارای عضو معلول،سالمند و بیمار روانی مزمن از خدمات

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

توانبخشی در منزل

شی اقتصادی

بررسی عوامل موثر بر ترخیص موفق بیماران روانی (زنان و مردان)از مراکز شبانه روزی بیماران روانی

توانمندسازی

تحلیل وضعیت و
نیازسنجی

شی اقتصادی

شی اقتصادی
ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ
شی اقتصادی

44

مزمن
45

جایگاه سیستم های رفاهی در ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده

آینده پژوهی

46

تببین مشکالت مراقبین غیر رسمی در ارائه خدمات به گروه هدف در منزل

مورد پژوهی

47

تعیین حداکثر ظرفیت اسمی در بدو تاسیس مراکز خصوصی جهت هزینه فایده بودن فعالیت مراکز

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

شبانه روزی

شی اقتصادی

48

بررسی اثربخشی آموزش خانواده بر کیفیت ارتباطات خانواده های دارای بیمار روانی مزمن

49

بررسی اثربخشی خدمات توانبخشی ،مراقبتی درمانی در مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن

50

محاسبه قیمت تمام شده خدمات مراکز نگهداری شبانه روزی ،ارایه خدمات توانبخشی در منزل

51

شناسایی عوامل روانی -اجتماعی مؤثر در آسیب های اجتماعی (فرار از منزل ،خودکشی ،کودک

تحلیل وضعیت

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ
شی اقتصادی
ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ
شی اقتصادی
تحلیل وضعیت

آزاری ،همسرآزاری ،طالق و )..
52

مطالعه عوامل خطر ،عوامل محافظت کننده و عوامل عود کننده رفتارهای پرخطر در دختران و زنان

تحلیل وضعیت

آسیب دیده اجتماعی
53

تحلیل وضعیت برنامه مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی ،اورژانس اجتماعی و پایگاههای خدمات

تحلیل وضعیت

اجتماعی
54

بررسی اختالالت روانی در خدمت گیرندگان مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی و اورژانس
اجتماعی.

تحلیل وضعیت

55

ارزیابی اثربخشی خدمات مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی ،اورژانس اجتماعی و پایگاههای

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

خدمات اجتماعی

شی اقتصادی

56

مطالعه موردی در باره کودک آزاری های گزارش شده و مداخالت انجام شده در این موارد

مورد پژوهی

57

مطالعه وضعیت دلبستگی در کودکان سنین پیش دبستان

تحلیل وضعیت

58

ارزیابی خدمات یاددهی-یادگیری مهدهای کودک بر ابعاد رشد جسمی و شناختی کودکان

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

59

تاثیر آموزش های مهدکودک بر هوش هیجانی کودکان

توانمند سازی

60

ارزیابی اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی در سنین پیش دبستانی

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

61

بررسی شیوه های ایجاد استقالل اقتصادی  ،اجتماعی در فرزندان شبانه روزی سازمان بهزیستی

الگویابی

62

بررسی و تحلیل نقاط ضعف قوانین مربوط به فرزند پروری

تحلیل وضعیت

63

راهکارهای موثر در توانمند سازی فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی برای زندگی مستقل و

توانمند سازی

شی اقتصادی

شی اقتصادی

ازدواج
64

مقایسه کودکان و نوجوانان مراکز شبانه روزی با کودکان و نوجوانانی تحت پوشش که در منزل

توانمند سازی

زندگی می کننداز لحاظ تشکیل هویت و
65

تآثیر آموزش مهارتهای زندگی در برطرف کردن مشکالت فردی ،خانوادگی و اجتماعی خدمت

توانمند سازی

گیرندگان سازمان بهزیستی
66

مقایسه وضعیت اجتماعی ،اقتصادی،و فرهنگی خانواده های زن سرپرست در زمان ورود و خروج از

توانمند سازی

چرخه خدمات سازمان بهزیستی کشور
67

بررسی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار قبل و بعد از بازتوانی

توانمند سازی

68

بررسی موانع و مشکالت مربوط به فرایند ترخیص کودکان از مراکز شبانه روزی و مشکالت پس از

تحلیل وضعیت

ترخیص
69

ارزشیابی طرحها و فعالیتهای دفتر توانمند سازی خانواده بهزیستی کشور

70

بررسی نقاط قوت و ضعف گروههای همیار و اثر بخشی این گروهها دراشتغال پایدار زنان سرپرست

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ
شی اقتصادی
توانمند سازی

خانواده
71

بررسی اثربخشی خدمات مددکاری در فرایند توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

72

مقایسه نظامهای ارزیابی و نظارت برنامه های ارایه خدمات اجتماعی و طراحی مدل پیشنهادی برای

مدیریت/ساختار و منابع
انسانی
استاندارد سازی و الگویابی

ایران
73

مطالعه مدلهای توانمندسازی موثر و روشهای بومی سازی آن

استاندارد سازی و الگویابی

74

بررسی میزان رضایت مندی گروههای هدف معاونت امور اجتماعی بهزیستی از خدمات ارائه شده

تحلیل وضعیت

75

ارزشیابی برنامه های اجتماع محور سازمان بهزیستی

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

شی اقتصادی
76

بررسی علل عدم استقبال زنان سرپرست خانوار از اشتغال به کار

توانمند سازی

77

بررسی عوامل موئر بر میزان موفقیت فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی در تشکیل زندگی مستقل

توانمند سازی

و ازدواج
78

79

سنجش میزان اثربخشی برنامه ها و فعالیت های سازمان بهزیستی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار برای

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

جامعه هدف سازمان

شی اقتصادی

بررسی و تعیین الگوهای جذب و نگهداری خیرین در استان های کشور (با تکیه بر شناخت عوامل

استاندارد سازی و الگویابی

موثر بر مشارکت خیرین)
80

بررسی موانع و مشکالت کمیسیون ماده  26بر نظارت بر عملکرد مراکز غیردولتی

81

بررسی و مقایسه عملکرد مراکز و موسسات غیر دولتی قبل و بعد از اجرای سیاست های تشویقی

مشارکت پژوهی و

توسط سازمان

غیردولتی سازی

82

شناسایی مصادیق تصدیگری در خدمات سازمان بهزیستی و امکان سنجی واگذاری آن

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

83

شناسایی و مقایسه ی شیوه های جلب و جذب مشارکت های مردمی در موسسات خیریه سراسر کشور مشارکت پژوهی و غیر

مدیریت/ساختار و منابع
انسانی

دولتی سازی
84

بررسی چالشهای تأمین مسکن برای مددجویان و شناسایی راهکارهای برون رفت از این چالشها

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

85

بررسی نقش سیاست دولت در خانهدار شدن گروههای تحت پوشش سازمانهای حمایتی طی برنامه-

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

های چهارم و پنجم توسعه

شی اقتصادی

بررسی مقایسهای توزیع جغرافیایی گروه های تحت پوشش بهزیستی با اثربخشی سیاستهای تأمین

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

مسکن برای کم درآمدها

شی اقتصادی

بررسی مشکالت اشتغال یافتگان و تعیین مداخالت الزم جهت پایداری و بهبود شغلی گروه های

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

86

87

هدف
88

سنجش میزان اثربخشی طرح های آماده سازی شغلی (با تکیه بر نقش طرح ها بر تثبیت ،پایداری و

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

بهبود شغلی)

شی اقتصادی

سنجش میزان اثربخشی پرداخت تسهیالت جهت ایجاد اشتغال و بررسی نقش آن در توانمندسازی

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

جامعه ی هدف سازمان

شی اقتصادی

90

بررسی نقش جایگاه شهرهای جدید در تأمین مسکن معلولین و مددجویان

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

91

بررسی و شناسایی شیوه های گوناگون جلب و جذب مشارکتهای مردمی در NGOهای برون مرزی

مشارکت پژوهی و غیر

(در راستای اهداف بهزیستی)

دولتی

بررسی جایگاه قانونی و حدود اختیارات قانونی سازمان در زمینه مسائل مالی و غیر مالی مهجورین

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

89

92

تحت سرپرستی خود
93

ارائه الگوی بهینه نظارت و کنترل هزینه کرد اعتبارات در جهت استقرار اثربخشی و بهره وری بودجه
ریزی عملیاتی در حوزه ها و معاونتها

امکان سنجی/الگویابی

94

بررسی رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی و عوامل موثر بر آن در نیل به اهداف سازمان

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

95

بررسی تطبیقی وظایف و عملکرد های سازمان بهزیستی با ساختارهای مشابه در سایر کشورها

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

96

بررسی اثربخشی ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان توسط دفاتر ارتباطات

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخ

97

بررسی میزان شناخت مسئوالن ارگان ها و شهروندان از خدمات سازمان بهزیستی

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخش
ی اقتصادی

98

بررسی میزان رضایتمندی جامعه هدف از خدمات سازمان بهزیستی

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخش
ی اقتصادی

99

طراحی و اجرای زیر ساخت مدیریت یکپارچه اطالعات در سطح بهزیستی کشور

استاندارد سازی/امکان

10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7

سیستم اطالعاتی در نظام رفاه اجتماعی و کاربردهای آنان

امکان سنجی،آینده پژوهی

اجرای سیستم  MISدر نظام جامع اطالعات رفاه

آینده پژوهی،امکان سنجی

امکان سنجی اجرای سیستم مدیریت فرایندی در سازمان بهزیستی و شناسائی چالش های موجود

امکان سنجی

شناسایی و اولویت بندی و بهبود فرآیندی کلیدی سازمان با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

تحلیل وضعیت

آسیب شناسایی ساختار تشکیالتی سازمان بهزیستی و شناسایی چالشهای موجود

تحلیل وضعیت

بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان

تحلیل وضعیت

ارائه راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای کارکنان در سازمان بهزیستی

تحلیل وضعیت/اثربخشی

ارائه مدلی برای افزایش بهره وری،عملکرد کارکنان بر اساس مدیریت دانش و آموزشهای ضمن

تحلیل وضعیت/اثربخشی

شی اقتصادی

سنجی
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11
1

خدمت کارکنان
بررسی عوامل انگیزش در اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت

تحلیل وضعیت/اثربخشی

طراحی مدل یکپارچه فرآیند آموزش و پژوهش وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی

طراحی مدل اجرایی (فرهنگی  ،اجتماعی )پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی ( اعتیاد ،

وزارت تعاون  ،کار و رفاه

پرخاشگری  ،کودکان کار  ،گست نسلی  ،آسیب های نوپدید اجتماعی و  ) ...در جامعه کار و تولید

اجتماعی

بررسی و تبیین راهکارهای ایجاد " جامعیت "  " ،پایداری " و " کفایت " در خدمات اجتماعی

وزارت تعاون  ،کار و رفاه

(امدادی،حمایتی و بیمه ای) بر اساس استانداردها و طراحی مدل توسعه ای نظام تامین اجتماعی چند

اجتماعی
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2

مطالعه نظامهای ارزیابی و نظارت برنامه های اجتماعی و طراحی مدل پیشنهادی برای ایران

11
3

بررسی تطبیقی بیمه های سالمت در کشورهای مختلف و ارائه مدل اجرائی ادغام با یکپارچه سازی

وزارت تعاون  ،کار و رفاه

صندوق های بیمه سالمت

اجتماعی

وزارت تعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی
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نیازسنجی اولویت های پژوهشی سازمان بهزیستی کشور

اولویتهای شورای عتف

اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح ،حوادث (خانگی،شغلی و جاده ای)
اپید میولوژی ،اتیولوژی و کنترل رفتارهای پرخطر در جوانان با تاکید بر آموزش و تغییر نگرش

اولویتهای شورای عتف

اپید میولوژی و پیشگیری شناسایی زودهنگام درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد

اولویتهای شورای عتف

پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات

اولویتهای شورای عتف

تعیین عوامل زمینه ساز و محافظتی در ایجاد معضالت اجتماعی(مانند مهاجرت و حاشیه نشینی،تک

اولویتهای شورای عتف

والدی و )...
سالمت روان شهری و مناطق حاشیه ای

اولویتهای شورای عتف

بررسی علل معلولیت جسمی -حرکتی و ذهنی و روش های کنترل آن

اولویتهای شورای عتف

اپید میولوژی ،اتیولوژی،پیشگیری،شناسایی زود هنگام ،درمان و بازتوانی اختالالت روانشناختی

اولویتهای شورای عتف

تشخیص و درمان اختالالت هورمونی(با تاکید بر اختالالت بلوغ و )...

اولویتهای شورای عتف

پیشگیری ،شناسایی زودهنگام درمان و بازتوانی ناهنجارهای موسکولواسکلتال

اولویتهای شورای عتف

تشخیص و درمان نوین بیماریهای معز و اعصاب (با تاکید بر سکته های مغزی،بیماریهای

اولویتهای شورای عتف

دمیلیزان،دژنراتیوو)...
پیشگیری و تشخیص بیماریهای ژنتیکی(با تاکید بر شنوایی و )...

اولویتهای شورای عتف

ارائه الگوهای مناسب برای خصوصی سازی و عدم تمرکز

اولویتهای شورای عتف

ارائه ا لگوهای مناسب برای ارتقاء شیوه های زندگی سالم با تاکید برگروههای آسیب پذیر

اولویتهای شورای عتف

مداخالت موثر درکاهش سوانح و حوادث ( خانگی  ،شغلی  ،جاده ای )

اولویتهای شورای عتف

ارائه مدل مناسب برای ادغام سالمت سالمندان در نظام سالمت

اولویتهای شورای عتف

بررسی اثرگذاری برنامه های فرهنگی و تفریحی موجود بر میزان عملکرد کارکنان سازمان بهزیستی

اولویتهای شورای عتف

درکشور

جهت بهره برداری در پایان نامه های دانشجویی
1

بررسی مقایسه ای فرسودگی شغلی مشاوران حضوری و تلفنی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

()1480
2

بررسی سهم حوادث در ایجاد معلولیت در معلولین تحت پوشش سازمان
به تفکیک نوع حادثه ،نوع و شدت معلولیت و استان

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

3

بررسی علل اختالالت شنوایی در کودکان پیش دبستانی در کشور

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

4

بررسی شیوع آمبلیوپی در افراد  20-30سال در کشور

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

5

بررسی شیوع بیماری های ایکس لینک در افراد تحت پوشش طرح
غربالگری مشاوره ژنتیک در بین دختران  15تا  25سال

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

6

بررسی علل معلولیت در کودکان زیر  14سال تحت پوشش سازمان

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

7

بررسی شیوع و بروز و عوامل موثر بر مصرف مواد در زنان

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

8

موانع و مشکالت ارائه خدمات کودکان مادر معتاد

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

9

مقایسه اثربخشی درمان اجتماع محور و گروه های خودیار

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

10

بررسی اثربخشی مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری()R.R.C
بهبودیافته های اعتیاد در پیشگیری از عود

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

11

تحلیل وضعیت مشارکت مردم در برنامه های کاهش بار اعتیاد

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

12

مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در محله های تحت پوشش برنامه
اجتماع محور با سایر محالت

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

13

تعیین شاخص های سالمت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان

استاندارسازی،امکان سنجی،الگویابی

14

ارزشیابی برنامه آموزش زندگی خانواده

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

15

بررسی وضعیت کودکان خیابانی و رفتارهای پرخطر

16

مطالعه آینده نگر درباره وضعیت ایدز در کشور و تدوین استراتژی ها و
مدل های پیشگیری در جمعیت هدف سازمان

آینده پژوهی

17

بررسی و ارزیابی شبکه حمایتی جامعه نگر از خانواده های مبتالیان به
ایدز

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

18

تحلیل وضعیت تزریق مواد در کشور

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

19

مطالعه تطبیقی نظام پیشگیری از  HIV/AIDSدر ایران و جهان

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

20

نیازسنجی جامعه هدف  CBRبر اساس مؤلفههای ماتریس CBR

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

21

بررسی روند کار کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت بر اساس

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

22

ICF
بررسی اثر عضویت درگروههای خو دیار در توانمند سازی معلولین تحت

مورد پژوهی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

پوشش برنامه CBR
23

بررسی تاثیر برنامه های توانمندسازی بر کیفیت زندگی افراد معلول ضایعه نخاعی

مورد پژوهی

24

بررسی کیفیت زندگی افراد معلول شناسایی شده در توانبخشی مبتنی بر جامعه قبل

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

و بعد از اجرای برنامه
25

تحلیل اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی در برنامه CBR

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

26

بررسی اثربخشی آموزش در خانواده افراد معلول در مناطق روستایی تحت پوشش

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

برنامه  CBRبر عملکرد فردی آنان
27

بررسی تاثیر برنامه  CBRبر وضعیت آموزش و تحصیل معلوالن بر اساس

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

ماتریس CBR
28

بررسی اثربخشی آموزش افراد معلول در مناطق روستایی تحت پوشش برنامه

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

 CBRبر عملکرد آنان
29

بررسی تاثیر آموزش برنامه شیوه زندگی سالم بر ارتقای فعالیت های معلولین

توانمند سازی

استان
30

ارزیابی میزان رضایتمندی معلولین جسمی حرکتی از کیفیت وسایل کمک

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

توانبخشی ارائه شده

31

بررسی اثربخشی برنامه تربیت شنیداری بر کیفیت زندگی کودکان پس از استفاده

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

از کاشت حلزون و سمعک

32

بررسی الگوهای مدیریت مراکز روزانه توانبخشی در سطح جهان

33

بررسی و مطالعه منزلت اجتماعی افراد مقیم مراکز

34

بررسی اثربخشی خدمات توانبخشی ،مراقبتی درمانی در مراکز شبانه روزی

امکان سنجی و الگویابی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی
ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

بیماران روانی مزمن
35

بررسی نقش مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن بر "ارتقاء سالمت خانواده

مشارکت پژوهی و غیر دولتی

گروه هدف"
36

تاثیر نحوه ارائه خدمات روانی اجتماعی (سایکوسوشیال)در مراکز شبانه روزی

مورد پژوهی

بیماران روانی مزمن بر مدت زمان اقامت گروه هدف در مرکز
37

بررسی اثرات روانشناختی خدمات توانبخشی مراقبتی در منزل بر سطح بهداشت و

مورد پژوهی

سالمت روان خانواده
38

میزان رضایتمندی بیماران ضایعه نخاعی از ویزیت دوره ای تیم سیار خصوصی

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

در بخشهای مختلف پزشکی  ،توانپزشکی  ،روانشناسی و مددکاری
39

بررسی اثربخشی ارایه خدمات به سالمندان ،معلولین جسمی حرکتی ذهنی و روان

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

در طرح توانبخشی میتنی بر خانواده در استان
40

بررسی نقش طرح مراقبین بر سالمت روانی مراقبین و خانواده های معلولین تحت

توانمندسازی

پوشش طرح
41

بررسی تاثیر اصول مراقبت صحیح و توانبخشی در استقالل افراد معلول

42

محاسبه قیمت تمام شده خدمات مراکز توانبخشی غیر دولتی مراکز ارائه خدمت
در منزل

توانمندسازی

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

43

بررسی میزان تاثیر خدمات تیم های سیار مراقبت درمنزل بیماران روانی درروند

مورد پژوهی

درمان و توانمند سازی بیماران روانی مزمن
44

تهیه نسخه فارسی nursing Minimum data set (MDS)for

استاندارد سازی

home resident and care screening
45

بررسی تاثیر برنامه مراقبت در منزل بر سالمت روانی بیماران روانی مرمن مراکز

توانمندسازی

توانبخشی
46

بررسی اثربخشی طرح مراقبین بر سازگاری زناشویی خانواده های معلولین

47

بررسی تاثیر برنامه بازگشت به اجتماع ( )CRPدر ترخیص بیماران روانی مزمن

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی
توانمندسازی

مقیم در مراکز توانبخشی
48

بررسی نقش پیگیری درمان و توانبخشی در منزل بیماران روانی مزمن در تلفیق

مورد پژوهی

اجتماعی گروه هدف
49

بررسی کیفیت خدمات تخصصی مراکز غیردولتی آموزشی و توانبخشی روزانه و

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

شبانه روزی و ویزیت در منزل
50

بررسی مقایسه ای اثربخشی و کارایی توانبخشی در مراکز بهزیستی (شبانه روزی،

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

روزانه و مراقبتی-ویزیت در منزل)
51

بررسی اثربخشی واگذاری خدمات به مراکز غیردولتی

52

بررسی آگاهی  ،نگرش و عملکرد خانواده های دارای فرزند معلول ذهنی در

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی
تحلیل وضعیت و نیازسنجی

مواجه با آن
53

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر استقالل سالمندان مبتال به سکته مغزی

مورد پژوهی

54

بررسی تاثیر بسته های آموزشی در کاهش آثار زخم بستر در توانخواهان ضایعه

توانمندسازی

نخاعی
55

بررسی اثربخشی آموزش خانواده بر کیفیت زندگی خانواده های دارای بیماران

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

روانی مزمن
56

بررسی سطح سالمت روانی والدین دارای کودکان معلول

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

57

بررسی میزان دسترسی افراد معلول به شبکه حمل و نقل عمومی در کالن شهر ها

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

58

تعیین میزان اثربخشی طرحواره درمانی در توانمندی سازی افراد در معرض

توانمندسازی

آسیب و آسیب دیده اجتماعی
59

بررسی عوامل محافظت کننده و علل عود کننده مجدد رفتار پرخطر دختران و

تحلیل وضعیت

زنان آسیب دیده اجتماعی
60

بررسی اثربخشی مراکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد

61

بررسی آسیب های اجتماعی ( طالق  -فرار دختران – ارتباط نامشروع ) در

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی
تحلیل وضعیت

روستاها
62

بررسی عوامل گرایش به مواد روانگردان در دانش آموزان مناطق آموزش و
پرورش

تحلیل وضعیت

63

بررسی راه های افزایش انگیزه و عالقه مردم در زمینه پیشگیری از آسیب های

توانمندسازی

اجتماعی
64

طراحی مدل اجرایی (فرهنگی  ،اجتماعی ) پیشگیری از بروز آسیب های
اجتماعی ( اعتیاد ،پرخاشگری  ،کودکان کار ،گسست نسلی  ،آسیب های
نوپدید اجتماعی و  )....درجامعه کار و تولید

استانداردسازی،امکان سنجی و الگویابی

65

بررسی عوامل شیوع کودک آزاری ونحوه برخورد قانونی با عامالن اجرای آن
درمهدکودک ها
شناسایی عوامل روانی – اجتماعی کودکان کاروخیابانی

تحلیل وضعیت
تحلیل وضعیت

67

شناسایی عوامل روانی – اجتماعی موثر در همسرآزاری و ارائه الگوی مداخله ی

تحلیل وضعیت

68

شناسایی عوامل روانی – اجتماعی موثر درخودکشی زنان

تحلیل وضعیت

69

شناسایی عوامل روانی – اجتماعی موثر درفراردختران

تحلیل وضعیت

70

شناسایی عوامل موثر بر افزایش کارایی نیروهای انسانی

71

بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و فرهنگ سازمانی با عملکرد
کارکنان

72

بررسی نقش نظارتی کمیسیون ماده  26بر بهبود عملکرد مراکز غیردولتی

مشارکت پژوهشی

73

بررسی رضایتمندی گروه های هدف از واگذاری وظایف سازمان به بخش غیر
دولتی
بررسی عملکرد مراکز و موسسات غیر دولتی قبل و بعد از اجرای سیاست های
تشویقی توسط سازمان
بررسی میزان اثرگذاری خصوصی سازی در بهبود عملکرد خدمت رسانی به
گروه های هدف سازمان
بررسی میزان کاهش تصدی گری دولت در راستای واگذاری خدمات به بخش
غیر دولتی(در حیطه وظایف سازمان بهزیستی)

مشارکت پژوهشی

77

بررسی میزان نظارت سازمان بر مراکز واگذار شده به بخش غیر دولتی

78

بررسی عوامل موثر برخالقیت کودکان در مهدهای کودک

79

بررسی تاثیر حضور همزمان کودکان معلول و سالم در مهدهای کودک

80

بررسی سطح اضطراب امتحان فرزندان شبانه روزی های بهزیستی استان
تهران

81

بررسی شیوه های ایجاد استقالل اقتصادی  ،اجتماعی در فرزندان شبانه روزی
بهزیستی

توانمندسازی

82

مقایسه کارآمدی روانشناسی مثبت برکاهش اضطراب کودکان

توانمندسازی

83

بررسی شیوه های علمی جهت افزایش خالقیت کودکان درمهدکودک استان

توانمندسازی

84

بررسی تاثیر هنرهای دیداری بر آموزش راهبردهای رویارویی به کودکان
آزاردیده
بررسی و مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3تا  5سال که د رمهدکودک ازخدمات
مهد استفاده میکنند با کودکان نگهداری شده در منزل

توانمندسازی

86

بررسی مقایسه محیط های نگهدارنده کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست (
خانه های کودکان و خانواده ها ) و تاثیر ان بر رفتارهای کودکان

66

74
75
76

85

مدیریت/ساختار و منابع انسانی

مشارکت پژوهشی
مشارکت پژوهشی
مشارکت پژوهشی
مشارکت پژوهشی
تحلیل وضعیت
توانمندسازی
تحلیل وضعیت

تحلیل وضعیت
توانمندسازی

87

بررسی نقش عوامل فرهنگی اجتماعی موثر در بروز خشونت شوهران
علیه همسران

تحلیل وضعیت

88

بررسی عوامل خانوادگی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان تحت
پوشش بهزیستی

تحلیل وضعیت

89

مقایسه نگرشهای سنتی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و نگرشهای
جدید و علمی

آینده پژوهشی

90

استقالل و تامین نسبی اقتصادی  ،اشتغال  ،بیمه های اجتماعی ( راهکارهای
توانمند سازی زنان )

توانمندسازی

91

بررسی میزان اثربخشی مداخالت مرکز مداخله در بحران در افراد اقدام کننده
به خودکشی(هرمزگان)

ارزیابی/ارزشیابی

92

بررسی تاثیر ارائه خدمات حمایتی و رفاهی به گروههای آسیب دیده

توانمندسازی

93

مقایسه سطح عزت نفس خانواده های توانمند شده با خانواده های تحت
پوشش سازمان
بررسی تاثیر ادامه تحصیل فرزندان خانواده های تحت پوشش(در مقاطع
مختلف آموزش عالی)بر توانمند سازی خانواده

تحلیل وضعیت

95

بررسی رابطه بین وضعیت تحصیلی زنان سرپرست خانوار با طول مدت
توانمند سازی آنها

تحلیل وضعیت

96

بررسی عوامل بازدارنده شکوفایی خالقیت در بین مددجویان سازمان و ارائه
راهکارهای مناسب برای حل موانع

تحلیل وضعیت

97

بررسی عوامل موثر درعدم توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی

تحلیل وضعیت

98

پژوهش و ارزشیابی برنامه های اجتماع محور

ارزیابی/ارزشیابی

99

بررسی تاثیر آموزشهای زندگی خانواده و مهارتهای زندگی برکاهش آسیبهای
اجتماعی
بررسی میزان اثربخشی فعالیتهای پایگاه های خدمات اجتماعی در کاهش
آسیب های اجتماعی(هرمزگان)

94

100
101

بررسی نقش مذهب و الگوی زندگی اسالمی-ایرانی در کاهش آمار طالق در
زوجین در معرض طالق
بررسی خصوصیات روانشناختی تماس گیرندگان با صدای مشاور

103

سنجش میزان گرایش مددجویان به برنامه های توانمندسازی( تسهیالت ،برنامه
های اشتغال)
بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اشتغال زایی مددجویان

105

بررسی وضعیت اشتغال مددجویان (با تکیه بر جذب نیروی انسانی و سرمایه
گذاری در امور اشتغال)
سنجش میزان اثربخشی گروه های همیار در اشتغال پایدار

107

بررسی و مقایسه وضعیت استخدام و اشتغال معلوالن تحت پوشش سازمان
بهزیستی در بخش های دولتی و غیردولتی

108

بررسی و تعیین الگوهای اشتغال و کارآفرینی برای معلوالن و ارائه ی
راهبردهای اجرایی در سطح استان ها (با تکیه به دو گروه دارای مهارت آماده به

102

104

106

توانمندسازی

توانمندسازی
ارزیابی/ارزشیابی
توانمندسازی
تحلیل وضعیت
توانمندسازی
مدیریت/ساختار و منابع انسانی
تحلیل وضعیت و نیازسنجی
ارزیابی/ارزشیابی/ارزشیابی اقتصادی
مشارکت پژوهی و غیر دولتی
استاندارد سازی و الگویابی

کار و گروه بدون مهارت)
109

بررسی نقش منابع دولتی و غیر دولتی در تامین مسکن معلولین و مددجویان

مدیریت/ساختار و منابع انسانی

110

بررسی و مقایسه مسائل اجتماعی و فرهنگی مددجویان ساکن در مسکن های
بهزیستی در مناطق شهری و روستایی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

111

بررسی و تعیین عوامل موثر بر ترغیب مردم به مشارکتهای نقدی و غیر نقدی
برای کمک به جامعه هدف سازمان بهزیستی

مشارکت پژوهی و غیر دولتی

112

بررسی و تعیین مسائل ،مشکالت و موانع ازدواج معلولین (شامل گروه های
جسمی_ حرکتی ،نابینایان ،ناشنوایان ،معلولین ذهنی و  )....و ارائه ی
راهکارهای الزم جهت تسهیل در ازدواج ایشان
بررسی و تعیین مسائل ،مشکالت و موانع ازدواج جامعه هدف سازمان (غیر
معلولین مانند سالمندان ،زنان سرپرست خانوار ،فرزندان شبه خانواده و  ) .......و
ارائه ی راهکارهای الزم جهت تسهیل در ازدواج ایشان

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

114

بررسی شیوه های گوناگون جلب و جذب مشارکتهای مردمی در استان های
کشور (با تکیه بر الگوهای فرهنگی)

115

بررسی و مقایسه تاثیر گذاری گروه های مختلف حامی (ورزشکاران ،هنرمندان و
 )....در ارتقاء مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی

116

شناخت ظرفیت های موجود در جامعه به منظور حمایت از کسب و کار گروه
های هدف
بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن برای جمعیت تحت پوشش
بهزیستی

113

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

مشارکت پژوهی و غیر دولتی
ارزیابی/ارزشیابی/ارزشیابی اقتصادی
آینده پژوهی
تحلیل وضعیت و نیازسنجی

اولویت پژوهشی گروه الف
ردیف

عناوین

1

مقایسه میزان اثربخشی و هزینه-اثربخشی خدمات بایارانه و بدون یارانه در

محورها

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

مراکز مشاوره غیردولتی

2

بررسی مقایسه شیوع آمبلیوپی و سایر اختالالت بینایی در کودکان  3ساله

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی اقتصادی

و اول دبستان

3

امکان سنجی اقتصادی-اجتماعی بیمه پیشگیری محور در خدمات دارای

استاندارد سازی،امکان سنجی،الگویابی

الویت پیشگیری سازمان
4

بررسی تاثیر آموزش های سالمت جنسی در مقاطع مختلف سنی بر

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

رضایت زناشویی
5

بررسی شیوع معلولیت در ایران

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

6

بررسی موانع اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن از زمان تصویب آن

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

(سال  )1383تاکنون

7

سنجش میزان اثرگذاری واگذاری خدمات به بخش غیردولتی در بهبود عملکرد

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی

خدمات رسانی به گروه های هدف سازمان

اقتصادی/مشارکت پژوهی و غیر دولتی سازی

8

تعیین معیارهای برنامهریزی برای تأمین مسکن دهکهای ( )1و ( )2درآمدی

استاندارسازی و الگویابی

9

نیازسنجی و امکان سنجی رشته ها و محل های شغلی مناسب با جامعه هدف

تحلیل وضعیت و نیاز سنجی

سازمان

10

بررسی جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتها درحمایت ازجامعه هدف سازمان

مشارکت پژوهی و غیردولتی سازی

بهزیستی با تکیه برمطالعات تطبیقی با سایرکشورها

11

بررسی جایگاه سالمت در سیاستهای کلی کشور براساس شاخص های معتبر

اولویتهای پژوهشی شورای عتف

12

ارائه راهکار مناسب برای تبدیل تحقیقات به سیاستگذاری  ،برنامه ریزی و اجرا ( انتقال و

اولویتهای پژوهشی شورای عتف

تبادل دانش )

