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 توانمندسازی بررسی راهکارها و مدل های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 142

143 
بررسی مقایسه ای شاخص های تکاملی کودکان زیر سه سال مقیم شیرخوارگاه ها با کودکان غیر 

 مقیم
 الگویابی -تحلیل وضعیت 

 تحلیل وضعیت اجتماعی موثر بر خودکشی –شناسایی عوامل روانی  141

 ارزیابی / ارزشیابی نقش و میزان اثربخشی برنامه های گروههای همیار در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بررسی 145

146 
مقایسه عملکرد کودکان استفاده کننده از خدمات مهدهای کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی 

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

یت / ارزیابی و تحلیل وضع

 ارزشیابی

147 
عوامل محافظت کننده و عوامل عود کننده پرخطر در دختران و زنان آسیب  -مطالعه عوامل خطر

 دیده اجتماعی
 تحلیل وضعیت

 تحلیل وضعیت / الگویابی بررسی سطح و میزان مهارتهای فرزندپروری در زنان سرپرست خانوار 148

149 
ارائه شده به کودکان تجت سرپرستی سازمان بهزیستی در خانه های بررسی مقایسه ای خدمات 

 مراقبت شبانه روزی دولتی و ان  غیردولتی
 توانمندسازی

 الگویابی -استانداردسازی  مطالعه مدلهای موثر در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و روشهای بومی سازی آن 114

 تحلیل وضعیت پیش دبستانی در مهدهای کودک کشور یا استانمطالعه وضعیت دلبستگی در کودکان سنین  111

112 
مقایسه ویژگی های دموگرافیک خانواده های زن سرپرست در زمان ورود و خروج از چرخه 

 خدمات سازمان بهزیستی
 تحلیل وضعیت –توانمدسازی 

113 
یادگیری مهدهای کودک بر ابعاد رشد جسمی و شناختی کودکان در  –ارزیابی خدمات یاددهی 

 مهدهای کودک کشور یا استان

ارزیابی، ارزشیابی / اثربخشی 

 اقتصادی

111 
مقایسه سطح  عزت نفس خانواده های توانمند شده با  خانواده های تحت پوشش سازمان 

 بهزیستی
 توانمندسازی

 تحلیل وضعیت بوط به فرزندپروریبررسی تحلیل نقاط ضعف قوانین مر 115

116 
بررسی تاثیر ادامه تحصیل فرزندان خانواده های تحت پوشش در مقاطع مختلف آموزش عالی بر 

 توانمندسازی خانواده
 توانمندسازی

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی بررسی عوامل شیوع کودک آزاری و نحوه برخورد با عامالن اجرای آن در مهدهای کودک 117

 توانمندسازی بررسی رابطه بین وضعیت تحصیلی زنان سرپرست خانوار با طول مدت توانمندسازی آنها 118

119 
مقایسه کیفیت خدمت رسانی در بخش دولتی و غیر دولتی ) کلینیک های مددکاری اجتماعی / 

 موسسات خیریه / مجتمعات خدمات بهزیستی دولتی و غیر دولتی (
 ارزشیابی -تحلیل وضعیت 

 سنجش اثربخشی طرح ها و برنامه های توانمندسازانه ی دفتر توانمدسازی خانواده و زنان 124
ارزیابی، ارزشیابی / اثربخشی 

 اقتصادی

121 
بررسی مشکالت اجرایی ناشی از موانع قانونی پیش روی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 

 دستگاههای حمایتی
 تحلیل وضعیت

122 
کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بازتوان شده با زنان سرپرست خانوار تحت بررسی مقایسه ای 

 پوشش سازمان بهزیستی کشور
 توانمدسازی



 اولویت های پژوهشی 
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 هامحور عناوین ردیف

 توانمندسازی یشانابررسی تاثیر مهارت های کالمی زنان سرپرست خانوار در موفقیت اقتصای  123

121 
سرپرست خانوار عضو گروههای موفق و غیر بررسی خصوصیات و ویژگی های شخصیتی زنان 

 موفق
 تحلیل وضعیت

125 
بررسی تاثیر شیوه های موجود توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بر استقالل و خروج از چرخه 

 حمایت های سازمان بهزیستی
 ارزشیابی -توانمدسازی 

126 
ارتقای کیفیت زندگی فرد بررسی اثربخشی طرح توانمندسازی افراد دارای آسیب نخاعی در 

 معلول و خانواده

ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 سنجی و الگویابیاستاندارد، امکان MDSتهیه نسخه فارسی  127

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی گیرندگان از مراکز روزانه توانبخشیدر خدمت "رضایت مشتری"گیری های اندازهتعیین شاخص 128

 CBRسنجش اثربخشی و کارآیی خدمات  129
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 های آموزشی بر ارتقاء کیفیت مسائل جنسی معلوالنتأثیر میزان بسته 134
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 شناسی فرآیند تهیه و توزیع وسایل کمک توانبخشیآسیب 131
یابی ارزیابی / ارزشیابی / ارزش

 اقتصادی

132 
بررسی میزان تأثیر ارائه خدمات سالمت و مداخله بهنگام )درمان و توانبخشی( در بهبود کیفیت 

 زندگی افراد دارای آسیب نخاعی
 مورد پژوهی

 ایبررسی عوامل بازدارنده در تغییر رویکرد از خدمات حمایتی به بیمه 133
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 سنجی و الگویابیاستاندارد، امکان زایی معلولینهای اشتغالمطالعه تطبیقی مدل 131

135 
های توانمندسازی در افزایش استقالل فردی در طرح IADLو  ADLبررسی تاثیر آموزشهای 

 معلولین و سالمندان

ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

136 
در منزل( جهت معلولین، سالمندان و بیماران روانی بررسی میزان قیمت تمام شده )نگهداری 

 مزمن با توجه به شدت معلولیت

ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 آموزی معلولینتوانبخشی و حرفه -محاسبه قیمت تمام شده خدمات مراکز آموزشی  137
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

138 
بندی قبلی در تشخیص نوع و تعیین شدت در مقایسه با طبقه ICFبررسی مزایا و معایب بکارگیری 

 معلولیت

ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 سازیمشارکت پژوهی و غیردولتی رسانی به بیماران روانی مزمنسازی در بهبود عملکرد خدمتبررسی میزان اثرگذاری خصوصی 139

 های بومیبررسی و تدوین فرهنگ مشاغل برای معلولین با تکیه بر شاخص 114
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

111 
بررسی میزان رضایتمندی افراد معلول از ارائه خدمات حمایتی و رفاهی )حق پرستاری، کمک 

 هزینه تحصیلی(
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی معلول به شبکه حمل و نقل عمومی در کالن شهرهابررسی میزان دسترسی افراد  112

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی بررسی میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان خدمت گیرنده از مراکز روزانه توانبخشی 113

 CBRبررسی هزینه منفعت، هزینه اثر بخشی و هزینه مطلوبیت اجرای برنامه  111
ارزشیابی / ارزشیابی ارزیابی / 

 اقتصادی

 سنجی اجرای برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله بهنگام اختالالت شناختیامکان 115
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی



 اولویت های پژوهشی 
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 هامحور عناوین ردیف

 های کیفی وسایل کمک توانبخشیبررسی و تعیین شاخص 116
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 CBRهای افزایش مشارکت اجتماع در برنامه بررسی روش 117
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 سنجی و الگویابیاستاندارد، امکان بررسی الگوهای اشتغال معلوالن دارای مهارت آماده به کار و ارائه راهبردهای قابل اجرا در کشور 118

 وضعیت آموزشی، معیشتی ، اجتماعی و سالمت افراد معلولبر  CBRبررسی تأثیر اجرای برنامه  119
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی های ایشان در زمینه خدمات مراکز روزانه آموزشی و توانبخشینیازسنجی از توانخواهان و خانواده 154

 سنجی و الگویابیاستاندارد، امکان سطح جهان بررسی الگوهای مدیریت مراکز روزانه توانبخشی در 151

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی مندی افراد معلول ضایعه نخاعی از شبکه حمل و نقل ریلیبررسی میزان رضایت 152

 سنجی و الگویابیاستاندارد، امکان گیرندگان از مراکز روزانههای سنجش عملکرد خدمتتعیین شاخص 153

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی پذیری اماکن گردشگری و تفریحی برای افراد دارای معلولیترسبررسی میزان دست 151

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی بررسی میزان رضایت افراد معلول از خدمات توانپزشکی سازمان 155

 و نیازسنجیتحلیل وضعیت  های ارتباط جمعی برای افراد دارای معلولیت حسیپذیری رسانهبررسی میزان دسترس 156

 مند از وسایل کمک توانبخشیبررسی میزان رضایت افراد معلول بهره 157
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی بررسی موانع اجرای قانون جامع و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 158

 سنجی و الگویابیاستاندارد، امکان مرکزییابی غربال و تشخیص اختالالت پردازش مدل 159

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی ای شکاف کیفیت خدمات توانبخشی در مراکز توانبخشی دولتی و خصوصیبررسی مقایسه 164

 سنجی و الگویابیاستاندارد، امکان بررسی الگوهای بازتوانی شنوایی مرکزی 161

 وضعیت و نیازسنجیتحلیل  طرح بررسی شیوع دمانس در کشور 162

 سنجی و الگویابیاستاندارد، امکان ای خدمات توانبخشی در سایر کشورهاهای بیمهبررسی مدل 163

 شنوا دارای پروتز کاشت حلزونهای ارتقاء کیفیت زندگی افراد کمبررسی شاخص 161
ارزیابی / ارزشیابی / ارزشیابی 

 اقتصادی

 توانمندسازی های مستمرامعه هدف از چرخه حمایتبررسی عوامل مؤثر بر عدم خروج ج 165

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی روزیها و مشکالت بیماران مبتال به اختالالت روان در مراکز شبانهبررسی چالش 166

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی بررسی شیوع معلولیت 167

168 
توانمندسازی گروهی زنان سرپرست خانوار و بررسی عوامل موثر بر تعارضات گروهی در فعالیتهای 

 شیوه های مقابله با آن
 الگویابی -توانمدسازی 

 تحلیل وضعیت و اثربخشی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه کودکان در ایران و جهان 169

 تحلیل وضعیت و اثربخشی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه زنان در ایران و جهان 174

 تحلیل وضعیت و اثربخشی اجتماعی در حوزه معلولین در ایران و جهانسیاست گذاری  171

 تحلیل وضعیت و اثربخشی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه سالمندان در ایران و جهان 172

 تحلیل وضعیت و اثربخشی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه ازدواج در ایران و جهان 173

 تحلیل وضعیت و اثربخشی همسر آزاری در ایران و جهانسیاست گذاری اجتماعی در حوزه  171

 تحلیل وضعیت و اثربخشی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه کودک آزاری در ایران و جهان 175

 تحلیل وضعیت و اثربخشی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه بیماران روانی مزمن در ایران و جهان 176



 اولویت های پژوهشی 
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 هامحور عناوین ردیف

 تحلیل وضعیت و اثربخشی گذاری اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی در ایران و جهانسیاست  177

 تحلیل وضعیت و اثربخشی بررسی تطبیقی اثر بخشی مراکز دولتی و غیر دولتی 178

 تحلیل وضعیت و اثربخشی « سالمت جسمی، اجتماعی و روانی»بررسی جایگاه سالمت جمله  179

 تحلیل وضعیت و اثربخشی مشارکتهای مردمی و راههای افزایش آن در سازمان بهزیستیبررسی موانع جلب  184

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی بررسی شیوع معلولیت در ایران 181

182 
( 1383بررسی موانع اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن از زمان تصویب آن )سال 

 تاکنون

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

183 
میزان اثرگذاری واگذاری خدمات به بخش غیردولتی در بهبود عملکرد خدمات رسانی به سنجش 

 گروه های هدف سازمان

ارزیابی،ارزشیابی/اثربخشی 

اقتصادی/مشارکت پژوهی و غیر 

 دولتی سازی

 استاندارسازی و الگویابی ( درآمدی2( و )1تعیین معیارهای برنامهریزی برای تأمین مسکن دهکهای ) 181

 تحلیل وضعیت و نیاز سنجی نیازسنجی و امکان سنجی رشته ها و محل های شغلی مناسب با جامعه هدف سازمان 185

186 
بررسی جایگاه مسؤلیت اجتماعی شرکتها در حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی با تکیه بر 

 مطالعات تطبیقی با سایر کشورها

مشارکت پژوهی و غیر دولتی 

 سازی

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی نیازسنجی و امکان سنجی رشته ها و محل های شغلی مناسب برای معلوالن و مددجویان 187

188 
بررسی چالش های تامین مسکن برای مددجویان و شناسایی راهکارهای برون رفت از این چالش 

 ها
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

189 
با تکیه بر نقش طرحها بر تثبیت، پایداری و  سنجش میزان اثربخشی طرحهای آماده سازی شغلی

 بهبود شغلی

ارزیابی، ارزشیابی/اثربخشی 

 اقتصادی

 مشارکت پژوهی و غیردولتی سازی بررسی نقش جایگاه شهرهای جدید در تامین مسکن معلولین و مددجویان 194

191 
 سنجش میزان اثربخشی پرداخت تسهیالت جهت ایجاد اشتغال و بررسی نقش آن در

 توانمندسازی جامعه هدف
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

 مدیریت/ ساختار و منابع بررسی نقش منابع دولتی و غیردولتی در تامین مسکن معلولین و مددجویان 192

193 
بررسی و مقایسه مسائل اجتماعی و فرهنگی مددجویان در مسکن های بهزیستی در مناطق شهری 

 و روستایی
 نیازسنجیتحلیل وضعیت و 


