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 سنجی و الگویابیامکاناستاندارد،  بررسی الگوهای بازتوانی شنوایی مرکزی 113

 ارزیابی / ارزشیابی کاشت حلزون قبل و بعد ازشنوا های کیفیت زندگی افراد کمشاخص مقایسه 114

 توانمندسازی های مستمربررسی عوامل مؤثر بر عدم خروج جامعه هدف از چرخه حمایت 115

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی و بروز معلولیت در ایران بررسی شیوع  111

117 
بررسی عوامل موثر بر تعارضات گروهی در فعالیتهای توانمندسازی گروهی زنان سرپرست خانوار 

 و شیوه های مقابله با آن
 الگویابی -توانمدسازی 

 تحلیل وضعیت و اثربخشی بررسی موانع جلب مشارکتهای مردمی و راههای افزایش آن در سازمان بهزیستی 118

 رزیابی،ارزشیابیا بررسی کیفیت خدمات در مراکز واگذار شده سازمان  119

 استاندارسازی و الگویابی ( درآمدی2( و )1ریزی برای تأمین مسکن دهکهای ) تعیین معیارهای برنامه 111

 سنجیتحلیل وضعیت و نیاز  نیازسنجی و امکان سنجی رشته ها و محل های شغلی مناسب با جامعه هدف سازمان 111

 مشارکت پژوهی تحقق ، مدیریت های سازمان در  موسسات لیت اجتماعی ئوبررسی مس 112

113 
بررسی چالش های تامین مسکن برای مددجویان و شناسایی راهکارهای برون رفت از این چالش 

 ها
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

114 
طرحها بر تثبیت، پایداری سنجش میزان اثربخشی طرحهای آماده سازی شغلی با تکیه بر نقش 

 و بهبود شغلی
 ارزیابی، ارزشیابی

115 
سنجش میزان اثربخشی پرداخت تسهیالت جهت ایجاد اشتغال و بررسی نقش آن در 

 توانمندسازی جامعه هدف
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

 الگو یابیاستاندارد سازی و  جهت ارزیابی عملکرد مراکز توانبخشی   MDSتهیه نسخه فارسی   111

117 
بررسی میزان قیمت تمام شده )نگهداری در منزل( جهت معلولین , سالمندان و بیماران روانی 

 مزمن با توجه به نوع و شدت معلولیت 
 تحلیل وضعیت و نیازسنجی

 نیازسنجیتحلیل وضعیت و  بررسی چالش ها و مشکالت بیماران مبتال به اختالالت روان در مراکز شبانه روزی  118

 تحلیل وضعیت بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز شبانه روزی معلولین   119

 تحلیل وضعیت بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز شبانه روزی سالمندان 121

121 
مراکز شبانه روزی بیماران روانی  بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در

 مزمن
 تحلیل وضعیت

122 
بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز ارائه خدمات توانبخشی در 

 منزل ) معلولین ( 
 تحلیل وضعیت

123 
بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز ارائه خدمات توانبخشی در 

 منزل ) سالمندان (
 تحلیل وضعیت

124 
بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز ارائه خدمات توانبخشی در 

 منزل ) بیماران روانی مزمن (
 تحلیل وضعیت

 تحلیل وضعیت بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده )معلولین ( 125

 تحلیل وضعیت خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده ) سالمندان(بررسی اثر بخشی  121

 تحلیل وضعیت بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده ) بیماران روانی مزمن( 127

 تحلیل وضعیت و نیازسنجی عوامل موثر بر ترخیص موفق گروه هدف از مراکز شبانه روزی  128

 تحلیل وضعیت و اثر بخشی بررسی میزان اثربخشی جشنواره های تئاتر معلولین بر توانمندسازی افراد دارای معلولیت  129
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131 
بررسی میزان اثربخشی برنامه های هنردرمانی در ارتقا کیفیت زندگی افراد معلول بهره مند از 

  این برنامه ها در مراکز توانبخشی روزانه و افراد غیره بهره مند
 تحلیل وضعیت

 ارزشیابی –ارزیابی  بر عملکرد افراد دارای معلولیت   ADLبررسی تاثیر بهره مندی از وسایل انطباقی و تجهیزات   131

 اثربخشی –ارزیابی  بررسی اثر مناسب سازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت بر کیفیت زندگی آنان  132

 توسعه ای –کاربردی  رایانه  –طراحی و پیاده سازی سامانه انتقال فرمان با استفاده از رابط مغز  133

 تحلیل وضعیت بررسی موانع و مشکالت اشتغال موفق زنان سرپرست خانوار بهمراه ارائه راهکارهای کاربردی 134

135 
برررسی وضعیت سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت پوشش و 

 اثربخشی آن در فرایند توانمند سازی 
 تحلیل وضعیت

131 
بررسی  نقش و میزان اثربخشی برنامه غربالگری سالمت جسمی در توانمند سازی زنان 

 سرپرست خانوار 
 تحلیل وضعیت

137 
واده های دارای فرزند چندقلو همراه با ارائه راهکارهای ارتقا بررسی مسائل و چالشهای خان

 وضعیت خدمت رسانی به این گروهها 
 تحلیل وضعیت

 ارزشیابی –ارزیابی   7931بررسی پیامد های اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال  138

 ارزشیابی –ارزیابی  بررسی عملکرد خانه های کودکان و نوجوانان در ایجاد فضایی شبیه به خانواده  139

141 
بررسی عوامل موثر بر ارتقا سرمایه اجتماعی فرزندان تحت مراقبت در خانه های کودکان و 

 نوجوانان 
 تحلیل وضعیت

 تحلیل وضعیت آسیب شناسی نگهداری از کودکان بی سرپرست در مراکز شبانه روزی  141

 ارزشیابی –ارزیابی  بررسی میزان تاثیر کیفیت زندگی کاری پرسنل مراکز شبانه روزی بر تعهد کاری آنان  142

 اثربخشی –تحلیل وضعیت  آسیب شناسی فرایند ترخیص فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی  143

144 
ساله در مراکز نگهداری و آموزش  6-5طراحی و ا عتبار بخشی الگوی ارزیابی آموزشی کودکان 

 خردساالن 
 اثربخشی –تحلیل وضعیت 

145 
و سایر  1414توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور مطابق با سند چشم انداز 

 اسناد باالدستی
 آینده پژوهی

 ارزشیابی –ارزیابی  مطالعه تطبیقی خدمات ارائه شده به کودکان درکشورهای مختلف  141

 ارزشیابی –ارزیابی  بررسی اثرات نگهداری ازکودکان درمراکز شبانه روزی در رشد فکری و روانی آنان  147

148 
سنجش و بررسی تاثیر بیمه های پایه و تکمیلی درمان در توانمند سازی جسمی و روانی جامعه 

 هدف 
 ارزشیابی –ارزیابی 

149 
سنجش و مقایسه شاخصهای نرخ امید به زندگی درافراد دارای بیمه اجتماعی با افراد بر خوردار 

 ازخدمات حمایتی 
 ارزشیابی –ارزیابی 

 اثربخشی قوانین کیفری جاری در کاهش آسیب های اجتماعی کشوربررسی میزان  151
 اثربخشی –تحلیل وضعیت 

 


