اولویت های پژوهشی
ردیف
1

محورها

عناوین
آینده پژوهی توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور مطابق با سند چشم انداز
 1141مقام معظم رهبری و سایر اسناد باالدستی دولت

با رویکرد آینده پژوهی

برنامه ریزی راهبردی و تدوین شاخص های کلیدی عملکردی توسعه مدیریت و منابع انسانی
2

سازمان بهزیستی کشور(برنامه ریزی راهبردی مدیریت منابع انسانی در سنوات آینده با توجه به

با رویکرد آینده پژوهی

رسالت و ماموریت های سازمان)
3

طراحی و تدوین نظام جامع جذب ،بهسازی و حفظ نیروهای تحصیلکرده سازمان بهزیستی کشور
با رویکرد مدیریت استعداد و اهداف و ماموریت های سازمان

الگویابی

1

طراحی و تدوین نظام جامع کیفیت زندگی کاری در جهت رفاه کارکنان سازمان بهزیستی کشور

الگویابی

5

طراحی مدل و استقرار نظام مستندسازی تجارب مدیران و کارکنان در سازمان بهزیستی کشور

الگویابی

6

طراحی و تدوین الگوی تعالی فرهنگ سازمانی در سازمان بهزیستی کشور

الگویابی

7

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور و طراحی مدل ارتقاء شغلی کارکنان

تحلیل وضعیت/الگویابی

8

تعیین شاخص برنامه ریزی برای تامین مسکن دهک های ( )1و()2درآمدی

تحلیل وضعیت

9

امکان سنجی و نیاز سنجی رشته ها و محل های شغلی مناسب برای معلوالن و مددجویان

تحلیل وضعیت و نیاز سنجی

14

آسیب شناسی تامین مسکن برای مددجویان و ارائه راهکارهای مناسب

تحلیل وضعیت

سنجش میزان اثر بخشی طرح های آماده سازی شغلی با رویکرد تاثیر طرحها بر پایداری و بهبود

ارزیابی ،ارزشیابی  /اثر بخشی

شغلی

اقتصادی

بررسی نقش سیاست دولت در خانه دار شدن گروههای تحت پوشش سازمان های حمایتی طی

ارزیابی ،ارزشیابی  /اثر بخشی

برنامه های چهارم و پنجم توسعه

اقتصادی

سنجش میزان اثربخشی برنامه ها و فعالیتهای سازمان بهزیستی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار

ارزیابی ،ارزشیابی  /اثر بخشی

برای جامعه هدف

اقتصادی

بررسی مقایسه ای توزیع جغرافیایی گروه های تحت پوشش بهزیستی با اثر بخشی سیاست های

ارزیابی ،ارزشیابی  /اثر بخشی

تامین مسکن برای کم درآمدها(اگر دوعنوان بشود بهتر است)

اقتصادی

15

بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اشتغال زایی معلوالن و مددجویان

تحلیل وضعیت

16

بررسی تاثیر ایجاد شهرهای جدید در بهبود تامین مسکن معلولین و مددجویان

مشارکت پژوهی و غیردولتی سازی

17

میزان اثربخشی پرداخت تسهیالت جهت ایجاد اشتغال آن در توانمندسازی جامعه هدف

تحلیل وضعیت

18

بررسی منابع دولتی و غیردولتی در تامین مسکن معلولین و مددجویان

تحلیل وضعیت

بررسی تاثیر مسائل اجتماعی و فرهنگی مددجویان ساکن در مسکن های بهزیستی در مناطق

تحلیل وضعیت

11
12
13
11

19
24

شهری و روستایی
بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن برای جمعیت تحت پوشش بهزیستی (مصوبه عدم

تحلیل وضعیت و نیاز سنجی

موضوعیت پژوهش)
تحلیل وضعیت

21

بررسی مشکالت سازمان بهزیستی در دولت الکترونیک

22

بررسی استاندارد نرم افزارهای سازمان بهزیستی کشور

استاندارسازی

23

بررسی میزان استفاده از سیستمهای اطالعات مدیریت توسط مدیران سازمان بهزیستی کشور

تحلیل وضعیت

21

بررسی نقش  MISدر سازمان بهزیستی کشور

تحلیل وضعیت

25

بررسی نقش فناوری اطالعات در کاهش هزینه و زمان در سازمان بهزیستی کشور

ارزیابی /ارزشیابی

26

شناسایی افراد مجهول الهویه با استفاده از پارامترهای زیست سنجی

تحلیل وضعیت -استانداردسازی

1

اولویت های پژوهشی
ردیف

عناوین

محورها

27

بررسی تاثیر مناسب سازی در زندگی اجتماعی افراد جامعه هدف

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

28

نقش جلب مشارکتهای مردمی عمومی در پیشبرد اهداف مناسب سازی

امکان سنجی

29

آسیب شناسی عدم رعایت اصول و قوانین مناسب سازی

تحلیل وضعیت

34

ایجاد بانک جامع اطالعات مناسب سازی

تحلیل وضعیت

31

بررسی میزان مناسب سازی محیط های شهری

تحلیل وضعیت و نیاز سنجی

32

الگوی شهر سازی با رویکرد مناسب سازی

آینده پژوهی و امکان سنجی

33

طراحی و تدوین الگوی فرهنگی مناسب سازی به جامعه

تحلیل وضعیت و نیاز سنجی

بررسی میزان تولید و پخش برنامه های آموزشی با موضوع مناسب سازی از خبرگزاریها و رسانه

تحلیل وضعیت و نیاز سنجی

31

های مکتوب

35

نیاز سنجی ملی سالمندان کشور

ارزیابی وضعیت ،نیازسنجی

36

تعیین نیازهای حمایتی سالمندان تنها (به تفکیک جنسیت)

ارزیابی وضعیت ،نیازسنجی

37

سنجش شاخص ارزیابی وضعیت سالمندان در ابعاد سالمت ،رفاه اجتماعی و اقتصادی

ارزشیابی ،ارزیابی تحلیل وضعیت

38
39

امکان سنجش بیمه خدمات غربالگری و پیشگیری برای بیماریهای معلولیت زا و ناتوان کننده
سالمندان
امکان سنجی پوشش بیمه خدمات مراقبتهای طوالنی مدت برای سالمندان معلول و مبتال به
بیماریهای مزمن

استانداردسازی  ،امکان سنجی
استانداردسازی  ،امکان سنجی

14

ایجاد بانک اطالعات جامع و چند منظوره سالمندان کشور

نظام رصد ،بانک اطالعات

11

طرح انجام یک مطالعه کوهورت جمعیتی در محیط محدود برای ارزیابی همه جانبه سالمندان

ارزیابی  ،تحلیل وضعیت

12

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

13

امکان سنجی اقتصادی-اجتماعی بیمه پیشگیری محور در خدمات دارای الویت پیشگیری سازمان

11

بررسی اثرات اجرای ماده  16بر فعالیت مراکز کاهش آسیب اعتیاد

15

تدوین راهنماهای فنی-اجرایی و استانداردهای ارائه خدمات سالمت روان در کشور

الگویابی

ارزیابی ضریب نفوذ برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی
اقتصادی
استانداردسازی ،امکان سنجی و
الگویابی
ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی
اقتصادی
استانداردسازی ،امکان سنجی و

16

17
18
19
54

بررسی تاثیر آموزش های سالمت جنسی در مقاطع مختلف سنی بر رضایت زناشویی

بررسی هزینه-اثربخشی برنامه کشوری پیشگیری از آمبلیوپی در کودکان  3تا  6ساله

موردپژوهی
ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی
اقتصادی

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

ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی

غیردولتی

اقتصادی

تعیین شاخص های حمایت اجتماعی در درمان اعتیاد

2

استانداردسازی ،امکان سنجی و
الگویابی

اولویت های پژوهشی
عناوین

محورها

ردیف

مطالعه تطبیقی الگوهای موفق اقدامات اجتماع محور برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی با

استانداردسازی ،امکان سنجی و

هدف طراحی الگوی بومی

الگویابی

52

بررسی تاثیر حمایت های روانی و مشاوره روانشناسی در مبتالیان به ایدز

موردپژوهی

53

بررسی علل اختالالت شنوایی نوزادان در کشور

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

51

محاسبه بار اقتصادی طالق در کشور

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

55

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

56

ساخت الگوی سنجش میزان سرمایه اجتماعی

51

57

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

58
59

طراحی مدل ترجمان دانش مرکز توسعه پیشگیری به منظور تبدیل تحقیقات به سیاستگذاری

61
62

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

تحلیل وضعیت و نیازسنجی
تحلیل وضعیت و نیازسنجی
استانداردسازی ،امکان سنجی و
الگویابی
مورد پژوهی

ارزیابی تاثیرات اجتماعی برنامه های توسعه ای بر وضعیت آسیب های اجتماعی
وضعیت سنجی ،نیازسنجی و امکان سنجی برنامه و محتوای آموزشی برای گروه های با رفتار

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

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

61

طراحی مدل شبکه تبادل تجربیات مدیران حوزه پیشگیری و استقرار نظام مدیریت تجربه

67

الگویابی

مورد پژوهی

63

66

استانداردسازی ،امکان سنجی و

عوارض آن

بررسی شیوع آمبلیوپی در افراد  24-34سال در کشور

65

اقتصادی

هدف سازمان
بررسی علل اختالالت شنوایی در کودکان پیش دبستانی در کشور

64

ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی

طراحی مدل جانشین پروری مدیران حوزه پیشگیری در سازمان بهزیستی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی
استانداردسازی ،امکان سنجی و
الگویابی
استانداردسازی ،امکان سنجی و
الگویابی

اثربخشی پیامد محور برنامه اجتماع درمان مدار ( )TCکل کشور

ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی
اقتصادی

ارزیابی و پاسخ سریع ( )RARدر گروه های در معرض خطر ایدز

تحلیل وضعیت و نیازسنجی
ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی

68

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

اقتصادی

69

موانع و مشکالت ارائه خدمات کودکان مادر معتاد

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

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

آینده پژوهی

74

جمعیت هدف سازمان

71

بررسی علل معلولیت در کودکان زیر  11سال تحت پوشش سازمان

72

طراحی مدل اعتباربخشی مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور

73

مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و گروه های خودیار

71

بررسی وضعیت کودکان خیابانی و رفتارهای پرخطر
3

تحلیل وضعیت و نیازسنجی
استانداردسازی ،امکان سنجی و
الگویابی
ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی
اقتصادی
تحلیل وضعیت و نیازسنجی

اولویت های پژوهشی
ردیف

عناوین

محورها

75

بررسی علل نابینایی و کم بینایی در کودکان زیر  6سال

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

76

ارزشیابی برنامه آموزش زندگی خانواده

77
78
79
84
81
82
83
81

ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی
اقتصادی

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

ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی

دولتی در مقایسه با بخش خصوصی

اقتصادی

ساخت پرسشنامه مهارت های زندگی

استانداردسازی ،امکان سنجی و
الگویابی

تحلیل عاملی ( )Meta analysisپژوهش های انجام شده در رابطه با اثربخشی برنامه مهارت های

ارزیابی /ارزشیابی/ارزشیابی

زندگی

اقتصادی

بررسی عملکرد سازمان های مردم نهاد در حوزه سالمت روان و طراحی مدل استفاده از ظرفیت

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

تعیین شاخص های سالمت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان

استانداردسازی ،امکان سنجی و
الگویابی

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

الگویابی

بررسی رابطه بین سالمت روان  ،نگرش و دانش مربیان مهدهای کودک بر جوزه های شناختی –

تحلیل وضعیت – اثربخشی

اجتماعی و هیجانی کودکان پیش دبستانی  5و  6سال

اقتصادی

بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی توسط مراکز روزانه حمایتی – آموزشی کودک
و خانواده به کودکان خیابانی در مراکز

تحلیل وضعیت – میزان اثربخشی

85

تحلیل وضعیت برنامه اورژانس اجتماعی

تحلیل وضعیت

86

بررسی تاثیر استقالل زنان سرپرست خانوار بر سایر با ابعاد توانمندسازی ایشان

توانمندسازی

87

بررسی تحلیل وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار و راهکارهای بهبود آن

توانمندسازی

ارزیابی اثربخشی خدمات مراکز مداخله در بحران – خدمات سیار –پایگاه خدمات اجتماعی – خط

تحلیل وضعیت – ارزیابی،

تلفن 123

ارزشیابی /اثربخشی

بررسی اثربخشی آموزش های پس از طالق به افراد جدا شده

تحلیل وضعیت – اثربخشی

88
89
94
91
92
93
91
95

راهکارهای موثر در توانمندسازی فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی برای زندگی مستقل و
ازدواج
مقایسه کودکان و نوجوانان مراکز شبانه روزی با کودکان و نوجوانان تحت پوشش که در منزل
زندگی می کنند از لحاظ تشکیل هویت و زندگی مستقل
مطالعه عوامل خطر  ،عوامل محافظت کننده و عوامل عود کننده رفتارهای پرخطر در دختران و
زنان آسیب دیده اجتماعی
بررسی عوامل موثر بر شیوع کودک آزاری و نحوه و نحوه برخورد قانونی باعامالن
بررسی نقش مددکاران در فرایند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان
بهزیستی کشور
بررسی موانع و مشکالت مربوط به فرایند ترخیص کودکان از مراکز شبانه روزی و مشکالت پس از
ترخیص

96

بررسی میزان اثربخشی قوانین کیفری جاری در کاهش آسیب های اجتماعی کشور

97

بررسی میزان اثربخشی مداخالت مرکز مداخله در بحران درافراد اقدام کننده به خودکشی

98

بررسی عوامل موثر برافت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
4

الگویابی
تحلیل وضعیت
تحلیل وضعیت
تحلیل وضعیت
تحلیل وضعیت  -ارزشیابی
تحلیل وضعیت
تحلیل وضعیت – اثربخشی
تحلیل وضعیت – ارزیابی /
اثربخشی اقتصادی
تحلیل وضعیت

اولویت های پژوهشی
ردیف
99

محورها

عناوین
بررسی و مقایسه رشد اجتماعی کودکان  3تا  5سال استفاده کننده از خدمات مهدهای کودک و
کودکان فاقد بهره از خدمات

تحلیل وضعیت

بررسی اثربخشی آموزش های خودمراقبتی در کنترل و کاهش آسیب ناشی از بیماریهای مقاربتی

تحلیل وضعیت  ،اریابی  ،ارزشیابی

و  HIVایدز در کودکان خیابانی

 /اثربخشی اقتصادی

141

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

تحلیل وضعیت

142

بررسی راهکارها و مدل های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

توانمندسازی

144

143

بررسی مقایسه ای شاخص های تکاملی کودکان زیر سه سال مقیم شیرخوارگاه ها با کودکان غیر
مقیم

تحلیل وضعیت  -الگویابی

141

شناسایی عوامل روانی – اجتماعی موثر بر خودکشی

تحلیل وضعیت

145

بررسی نقش و میزان اثربخشی برنامه های گروههای همیار در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

ارزیابی  /ارزشیابی

مقایسه عملکرد کودکان استفاده کننده از خدمات مهدهای کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی

تحلیل وضعیت  /ارزیابی و

کشور در حیطه های مختلف رشد با سایر کودکان در پایه اول ابتدایی

ارزشیابی

146
147
148
149

مطالعه عوامل خطر -عوامل محافظت کننده و عوامل عود کننده پرخطر در دختران و زنان آسیب
دیده اجتماعی
بررسی سطح و میزان مهارتهای فرزندپروری در زنان سرپرست خانوار
بررسی مقایسه ای خدمات ارائه شده به کودکان تجت سرپرستی سازمان بهزیستی در خانه های
مراقبت شبانه روزی دولتی و ان غیردولتی

تحلیل وضعیت
تحلیل وضعیت  /الگویابی
توانمندسازی

114

مطالعه مدلهای موثر در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و روشهای بومی سازی آن

استانداردسازی  -الگویابی

111

مطالعه وضعیت دلبستگی در کودکان سنین پیش دبستانی در مهدهای کودک کشور یا استان

تحلیل وضعیت

112
113
111
115
116

مقایسه ویژگی های دموگرافیک خانواده های زن سرپرست در زمان ورود و خروج از چرخه
خدمات سازمان بهزیستی

توانمدسازی – تحلیل وضعیت

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

ارزیابی ،ارزشیابی  /اثربخشی

مهدهای کودک کشور یا استان

اقتصادی

مقایسه سطح عزت نفس خانواده های توانمند شده با خانواده های تحت پوشش سازمان
بهزیستی
بررسی تحلیل نقاط ضعف قوانین مربوط به فرزندپروری
بررسی تاثیر ادامه تحصیل فرزندان خانواده های تحت پوشش در مقاطع مختلف آموزش عالی بر
توانمندسازی خانواده

توانمندسازی
تحلیل وضعیت
توانمندسازی

117

بررسی عوامل شیوع کودک آزاری و نحوه برخورد با عامالن اجرای آن در مهدهای کودک

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

118

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

توانمندسازی

119
124
121
122

مقایسه کیفیت خدمت رسانی در بخش دولتی و غیر دولتی ( کلینیک های مددکاری اجتماعی /
موسسات خیریه  /مجتمعات خدمات بهزیستی دولتی و غیر دولتی )
سنجش اثربخشی طرح ها و برنامه های توانمندسازانه ی دفتر توانمدسازی خانواده و زنان
بررسی مشکالت اجرایی ناشی از موانع قانونی پیش روی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
دستگاههای حمایتی
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بازتوان شده با زنان سرپرست خانوار تحت
پوشش سازمان بهزیستی کشور
5

تحلیل وضعیت  -ارزشیابی
ارزیابی ،ارزشیابی  /اثربخشی
اقتصادی
تحلیل وضعیت
توانمدسازی

اولویت های پژوهشی
ردیف

عناوین

محورها

123

بررسی تاثیر مهارت های کالمی زنان سرپرست خانوار در موفقیت اقتصای ایشان

توانمندسازی

121
125

بررسی خصوصیات و ویژگی های شخصیتی زنان سرپرست خانوار عضو گروههای موفق و غیر
موفق
بررسی تاثیر شیوه های موجود توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بر استقالل و خروج از چرخه
حمایت های سازمان بهزیستی

تحلیل وضعیت
توانمدسازی  -ارزشیابی

بررسی اثربخشی طرح توانمندسازی افراد دارای آسیب نخاعی در ارتقای کیفیت زندگی فرد

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی

معلول و خانواده

اقتصادی

127

تهیه نسخه فارسی MDS

استاندارد ،امکانسنجی و الگویابی

128

تعیین شاخصهای اندازهگیری "رضایت مشتری" در خدمتگیرندگان از مراکز روزانه توانبخشی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

129

سنجش اثربخشی و کارآیی خدمات CBR

134

تأثیر میزان بستههای آموزشی بر ارتقاء کیفیت مسائل جنسی معلوالن

131

آسیبشناسی فرآیند تهیه و توزیع وسایل کمک توانبخشی

126

132

بررسی میزان تأثیر ارائه خدمات سالمت و مداخله بهنگام (درمان و توانبخشی) در بهبود کیفیت
زندگی افراد دارای آسیب نخاعی

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی
ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی
ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی
مورد پژوهی
ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی

133

بررسی عوامل بازدارنده در تغییر رویکرد از خدمات حمایتی به بیمهای

131

مطالعه تطبیقی مدلهای اشتغالزایی معلولین

استاندارد ،امکانسنجی و الگویابی

بررسی تاثیر آموزشهای  ADLو  IADLدر افزایش استقالل فردی در طرحهای توانمندسازی

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی

معلولین و سالمندان

اقتصادی

بررسی میزان قیمت تمام شده (نگهداری در منزل) جهت معلولین ،سالمندان و بیماران روانی

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی

مزمن با توجه به شدت معلولیت

اقتصادی

135
136
137

محاسبه قیمت تمام شده خدمات مراکز آموزشی  -توانبخشی و حرفهآموزی معلولین

اقتصادی

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی

بررسی مزایا و معایب بکارگیری  ICFدر مقایسه با طبقهبندی قبلی در تشخیص نوع و تعیین شدت

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی

معلولیت

اقتصادی

139

بررسی میزان اثرگذاری خصوصیسازی در بهبود عملکرد خدمترسانی به بیماران روانی مزمن

مشارکت پژوهی و غیردولتیسازی

114

بررسی و تدوین فرهنگ مشاغل برای معلولین با تکیه بر شاخصهای بومی

138

111

بررسی میزان رضایتمندی افراد معلول از ارائه خدمات حمایتی و رفاهی (حق پرستاری ،کمک
هزینه تحصیلی)

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی
تحلیل وضعیت و نیازسنجی

112

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

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

113

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

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

111

بررسی هزینه منفعت ،هزینه اثر بخشی و هزینه مطلوبیت اجرای برنامه CBR

115

امکانسنجی اجرای برنامه غربالگری ،تشخیص و مداخله بهنگام اختالالت شناختی

6

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی
ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی

اولویت های پژوهشی
ردیف

عناوین

116

بررسی و تعیین شاخصهای کیفی وسایل کمک توانبخشی

117

بررسی روشهای افزایش مشارکت اجتماع در برنامه CBR

118

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

119

بررسی تأثیر اجرای برنامه  CBRبر وضعیت آموزشی ،معیشتی  ،اجتماعی و سالمت افراد معلول

154

نیازسنجی از توانخواهان و خانوادههای ایشان در زمینه خدمات مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

151

بررسی الگوهای مدیریت مراکز روزانه توانبخشی در سطح جهان

استاندارد ،امکانسنجی و الگویابی

152

بررسی میزان رضایتمندی افراد معلول ضایعه نخاعی از شبکه حمل و نقل ریلی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

153

تعیین شاخصهای سنجش عملکرد خدمتگیرندگان از مراکز روزانه

استاندارد ،امکانسنجی و الگویابی

151

بررسی میزان دسترسپذیری اماکن گردشگری و تفریحی برای افراد دارای معلولیت

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

155

بررسی میزان رضایت افراد معلول از خدمات توانپزشکی سازمان

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

156

بررسی میزان دسترسپذیری رسانههای ارتباط جمعی برای افراد دارای معلولیت حسی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

157

بررسی میزان رضایت افراد معلول بهرهمند از وسایل کمک توانبخشی

158

بررسی موانع اجرای قانون جامع و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

159

مدلیابی غربال و تشخیص اختالالت پردازش مرکزی

استاندارد ،امکانسنجی و الگویابی

164

بررسی مقایسهای شکاف کیفیت خدمات توانبخشی در مراکز توانبخشی دولتی و خصوصی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

161

بررسی الگوهای بازتوانی شنوایی مرکزی

استاندارد ،امکانسنجی و الگویابی

162

طرح بررسی شیوع دمانس در کشور

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

163

بررسی مدلهای بیمهای خدمات توانبخشی در سایر کشورها

استاندارد ،امکانسنجی و الگویابی

161

بررسی شاخصهای ارتقاء کیفیت زندگی افراد کمشنوا دارای پروتز کاشت حلزون

165

بررسی عوامل مؤثر بر عدم خروج جامعه هدف از چرخه حمایتهای مستمر

توانمندسازی

166

بررسی چالشها و مشکالت بیماران مبتال به اختالالت روان در مراکز شبانهروزی

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

167

بررسی شیوع معلولیت

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

168

محورها

بررسی عوامل موثر بر تعارضات گروهی در فعالیتهای توانمندسازی گروهی زنان سرپرست خانوار و
شیوه های مقابله با آن

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی
ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی
استاندارد ،امکانسنجی و الگویابی
ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی

ارزیابی  /ارزشیابی  /ارزشیابی
اقتصادی

توانمدسازی  -الگویابی

169

سیاست گذاری اجتماعی در حوزه کودکان در ایران و جهان

تحلیل وضعیت و اثربخشی

174

سیاست گذاری اجتماعی در حوزه زنان در ایران و جهان

تحلیل وضعیت و اثربخشی

171

سیاست گذاری اجتماعی در حوزه معلولین در ایران و جهان

تحلیل وضعیت و اثربخشی

172

سیاست گذاری اجتماعی در حوزه سالمندان در ایران و جهان

تحلیل وضعیت و اثربخشی

173

سیاست گذاری اجتماعی در حوزه ازدواج در ایران و جهان

تحلیل وضعیت و اثربخشی

171

سیاست گذاری اجتماعی در حوزه همسر آزاری در ایران و جهان

تحلیل وضعیت و اثربخشی

175

سیاست گذاری اجتماعی در حوزه کودک آزاری در ایران و جهان

تحلیل وضعیت و اثربخشی

176

سیاست گذاری اجتماعی در حوزه بیماران روانی مزمن در ایران و جهان

تحلیل وضعیت و اثربخشی

7

اولویت های پژوهشی
ردیف

عناوین

محورها

177

سیاست گذاری اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی در ایران و جهان

تحلیل وضعیت و اثربخشی

178

بررسی تطبیقی اثر بخشی مراکز دولتی و غیر دولتی

تحلیل وضعیت و اثربخشی

179

بررسی جایگاه سالمت جمله «سالمت جسمی ،اجتماعی و روانی»

تحلیل وضعیت و اثربخشی

184

بررسی موانع جلب مشارکتهای مردمی و راههای افزایش آن در سازمان بهزیستی

تحلیل وضعیت و اثربخشی

181

بررسی شیوع معلولیت در ایران

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

بررسی موانع اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن از زمان تصویب آن (سال )1383

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

182

183

تاکنون
سنجش میزان اثرگذاری واگذاری خدمات به بخش غیردولتی در بهبود عملکرد خدمات رسانی به
گروه های هدف سازمان

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی
اقتصادی/مشارکت پژوهی و غیر
دولتی سازی

181

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

استاندارسازی و الگویابی

185

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

تحلیل وضعیت و نیاز سنجی

بررسی جایگاه مسؤلیت اجتماعی شرکتها در حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی با تکیه بر

مشارکت پژوهی و غیر دولتی

مطالعات تطبیقی با سایر کشورها

سازی

نیازسنجی و امکان سنجی رشته ها و محل های شغلی مناسب برای معلوالن و مددجویان

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

186
187
188
189
194
191
192
193

بررسی چالش های تامین مسکن برای مددجویان و شناسایی راهکارهای برون رفت از این چالش
ها

تحلیل وضعیت و نیازسنجی

سنجش میزان اثربخشی طرحهای آماده سازی شغلی با تکیه بر نقش طرحها بر تثبیت ،پایداری و

ارزیابی ،ارزشیابی/اثربخشی

بهبود شغلی

اقتصادی

بررسی نقش جایگاه شهرهای جدید در تامین مسکن معلولین و مددجویان

مشارکت پژوهی و غیردولتی سازی

سنجش میزان اثربخشی پرداخت تسهیالت جهت ایجاد اشتغال و بررسی نقش آن در
توانمندسازی جامعه هدف
بررسی نقش منابع دولتی و غیردولتی در تامین مسکن معلولین و مددجویان
بررسی و مقایسه مسائل اجتماعی و فرهنگی مددجویان در مسکن های بهزیستی در مناطق شهری
و روستایی

8

تحلیل وضعیت و نیازسنجی
مدیریت /ساختار و منابع
تحلیل وضعیت و نیازسنجی

