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113 
تسهیالت، برنامه های ) سنجش میزان گرایش مددجویان به برنامه های توانمندسازی

 (اشتغال
 توانمندسازی

 ساختار و منابع انسانی/مدیریت بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اشتغال زایی مددجویان 118

115 
با تکیه بر جذب نیروی انسانی و سرمایه گذاری در )بررسی وضعیت اشتغال مددجویان 

 (امور اشتغال
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

 ل پایدارسنجش میزان اثربخشی گروه های همیار در اشتغا 116
ارزشیابی /ارزشیابی/ارزیابی

 اقتصادی

117 
بررسی و مقایسه وضعیت استخدام و اشتغال معلوالن تحت پوشش سازمان بهزیستی 

 در بخش های دولتی و غیردولتی
 مشارکت پژوهی و غیر دولتی

114 

بررسی و تعیین الگوهای اشتغال و کارآفرینی برای معلوالن و ارائه ی راهبردهای 

با تکیه به دو گروه دارای مهارت آماده به کار و گروه بدون )در سطح استان ها  اجرایی

 (مهارت

 استاندارد سازی و الگویابی

 ساختار و منابع انسانی/مدیریت بررسی نقش منابع دولتی و غیر دولتی در تامین مسکن معلولین و مددجویان 119

111 
مددجویان ساکن در مسکن های بررسی و مقایسه مسائل اجتماعی و فرهنگی 

 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



با مشارکت دانشجویی یپژوهشعناوین   

 

 

 محورها عناوین دیفر

112 

 _شامل گروه های جسمی)تعیین مسائل، مشکالت و موانع ازدواج معلولین بررسی و 

و ارائه ی راهکارهای الزم جهت ....( حرکتی، نابینایان، ناشنوایان، معلولین ذهنی و 

 تسهیل در ازدواج ایشان

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

113 

ر معلولین غی)سی و تعیین مسائل، مشکالت و موانع ازدواج جامعه هدف سازمان ربر

و ارائه ی ....... ( مانند سالمندان، زنان سرپرست خانوار، فرزندان شبه خانواده و 

 راهکارهای الزم جهت تسهیل در ازدواج ایشان

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

118 
با )بررسی شیوه های گوناگون جلب و جذب مشارکتهای مردمی در استان های کشور 

 (تکیه بر الگوهای فرهنگی
 مشارکت پژوهی و غیر دولتی

115 
در ....( ورزشکاران، هنرمندان و )بررسی و مقایسه تاثیر گذاری گروه های مختلف حامی 

 ارتقاء مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی

ارزشیابی /ارزشیابی/ارزیابی

 اقتصادی

 آینده پژوهی هدفشناخت ظرفیت های موجود در جامعه به منظور حمایت از کسب و کار گروه های  116

 تحلیل وضعیت  مطالعه تطبیقی سیستم ارائه خدمات سالمت روان در کشورهای دنیا 117

114 
 (چالش ها، موانع و مشکالت)تحلیل وضعیت درمان روانشناختی کودکان و نوجوانان 

 

 تحلیل وضعیت

119 
ارزشیابی /ارزشیابی/ ارزیابی بررسی اثربخشی رواندرمانی تحلیلی در مراکز مشاوره

 اقتصادی

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی زنان وابسته به مواد( اجتماعی-روانی)تعیین نیازهای حمایتی 121

121 
ارزشیابی /ارزشیابی/ ارزیابی مقایسه اثربخشی درمان اجتماع محور و گروه های خودیار

 اقتصادی

122 

 طالقبررسی رضایت جنسی زناشویی زوجین اقدام کننده برای 

 

 

 تحلیل وضعیت



با مشارکت دانشجویی یپژوهشعناوین   

 

 

 محورها عناوین ردیف

123 
ارزشیابی /ارزشیابی/ ارزیابی بررسی و ارزیابی شبکه حمایتی جامعه نگر از خانواده های مبتالیان به ایدز

 اقتصادی

128 
استانداردسازی، امکان سنجی  در ایران و جهان HIV/AIDSمطالعه تطبیقی نظام پیشگیری از 

 و الگویابی

125 
و تاثیر  HIVبررسی وضعیت انگ و تبعیض در گروه های در معرض خطر و مبتالیان به 

 حمایت و آموزش در کاهش آن

 تحلیل وضعیت

126 
تحقیقات، محققان، موسسات، قوانین، کتب و برنامه )ایجاد بانک اطالعات ایدز کشور 

 (های پیشگیری

 نظام رصد، بانک اطالعات

127 
مراکوز  )ارزشیابی عملکرد و اثربخشی مراکز و برنامه های پیشگیری از ایدز در کشوور   

NGO- Shelter-DIC) 

ارزشیابی /ارزشیابی/ ارزیابی

 اقتصادی

124 
ارزشیابی /ارزشیابی/ ارزیابی یابی غربال و تشخیص اختالالت پردازش مرکزی مدل

 اقتصادی

129 
توانبخشی در مراکز توانبخشی دولتی و ای شکاف کیفیت خدمات  بررسی مقایسه

 تحلیل وضعیت خصوصی

131 
استانداردسازی، امکان سنجی  بررسی الگوهای بازتوانی شنوایی مرکزی

 و الگویابی

131 
 طرح بررسی شیوع دمانس در کشور

 تحلیل وضعیت

132 
سنجی استانداردسازی، امکان  ای خدمات توانبخشی در سایر کشورها های بیمه بررسی مدل

 و الگویابی

133 
استانداردسازی، امکان سنجی  شنوا دارای پروتز کاشت حلزون های ارتقاء کیفیت زندگی افراد کم بررسی شاخص

 و الگویابی

138 
 های مستمر بررسی عوامل مؤثر بر عدم خروج جامعه هدف از چرخه حمایت

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

135 
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی روزی مبتال به اختالالت روان در مراکز شبانهها و مشکالت بیماران  بررسی چالش



با مشارکت دانشجویی یپژوهشعناوین   

 

 

 محورها عناوین ردیف

136 
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی بررسی شیوع معلولیت

137 
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی سال تحت پوشش 18بررسی علل معلولیت در کودکان زیر 

134 
 –استاندارسازی، امکان سنجی  کودکان و نوجوانانتعیین شاخص های سالمت روانی اجتماعی 

 الگویابی

139 
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی بررسی وضعیت کودکان خیابانی و رفتارهای پرخطر

181 
تعیین میزان اثربخشی طرح واره درمانی در توانمندسوازی افوراد در معورض آسویب و     

 آسیب دیده اجتماعی

 توانمندسازی

181 
 تحلیل وضعیت بر خالقیت کودکان در مهدهای کودکبررسی عوامل موثر 

182 
 توانمندسازی بررسی تاثیر حضور همزمان کودکان معلول و سالم در مهدهای کودک

183 
 تحلیل وضیت بررسی سطح اضطراب امتحان فرزندان شبانه روزی های بهزیستی استان تهران

188 
 توانمندسازی کودکانمقایسه کارآمدی روانشناسی مثبت بر کاهش اضطراب 

185 
 توانمندسازی بررسی تاثیر هنرهای دیداری بر آموزش راهبردهای رویارویی به کودکان آزار دیده

186 
 تحلیل وضعیت بررسی نقش عوامل فرهنگی اجتماعی موثر در بروز خشونت شوهران علیه همسران

187 
 تحلیل وضعیت پوشش بهزیستی بررسی عوامل خانوادگی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان تحت



با مشارکت دانشجویی یپژوهشعناوین   

 

 

 محورها عناوین ردیف

184 
بررسی میزان اثربخشی مداخالت مرکز مداخله در بحوران در افوراد اقودام کننوده بوه      

 (هرمزگان)خودکشی 

 ارزیابی ، ارزشیابی

189 
در مقاطع مختلوف آمووزش   )بررسی تاثیر ادامه تحصیل فرزندان خانواده تحت پوشش 

 توانمندسازی خانوادهبر ( عالی

 توانمندسازی

151 
 تحلیل وضعیت بررسی عوامل موثر در عدم توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی

151 
بررسی تاثیر آموزشهای زنودگی خوانواده و مهارتهوای زنودگی بور کواهش آسویبهای        

 (هرمزگان)اجتماعی

 توانمندسازی

152 
 ارزیابی، ارزشیابی پژوهش و ارزشیابی برنامه های اجتماع محور

153 
بررسی میزان اثربخشی فعالیتهای پایگاه های خدمات اجتماعی در کاهش آسیب هوای  

 (هرمزگان)اجتماعی 

 ارزیابی، ارزشیابی

158 
 تحلیل وضعیت در روستاها( -ارتباط نامشروع –فراردختران  -طالق)بررسی آسیبهای اجتماعی

155 
 تحلیل وضعیت اجتماعی کودکان کار و خیابانی –شناسایی عوامل روانی 

156 
 تحلیل وضعیت اجتماعی موثر در فرار دختران –شناسایی عوامل روانی 

157 
بررسی عوامل بازدارنده شکوفایی خالقیت در بین مددجویان سازمان و ارائه راهکارهای 

 مناسب برای حل موانع

 تحلیل وضعیت

154 
خانه های )نگهدارنده کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست بررسی مقایسه محیط های 

 و تاثیر آن بر رفتارهای کودکان( کودکان و خانواده ها

 توانمندسازی



با مشارکت دانشجویی یپژوهشعناوین   

 

 

 محورها عناوین ردیف

159 
مقایسه نگرش های سنتی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان نگورش هوای جدیود و    

 علمی

 آینده پژوهی

161 
 توانمندسازی خدمات حمایتی و رفاهی به گروههای آسیب دیدهبررسی تاثیر ارائه 

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن برای جمعیت تحت پوشش بهزیستی 161

 

 

  


