
 
 

 



 عنوان پژوهش حوزه تخصصی ردیف
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و اشتغال
 خودکفایی

 هاي اشتغال و کارآفرینی حوزه معاونت اشتغال و خودکفایی کمیتهارزیابی تاثیرات فرهنگی طرح
 امداد امام خمینی(ره) بر مددجویان

مام اهاي حوزه معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد ها و توانمنديمستند سازي فعالیت
 خمینی(ره)

 امور بین الملل 2

ا تاکید المللی برسانی در عرصه بینهاي جدید تبادل تجربیات و دستاوردهاي امدادبررسی شیوه
 بر ترویج تکافل و حمایتگري اسلامی

هاي جذب درآمدهاي بین المللی نهادهاي مشابه در سطح ها و شیوهمطالعه تطبیقی و بررسی مدل
 رویکرد دستیابی به الگوها و شیوه هاي نوین اسلامیبین الملل با 

 روابط عمومی 3
بررسی میزان اعتماد مردم به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ارائه راهکارهاي عملیاتی در جهت 

 تقویت آن

4 
تأمین مسکن و 
امور مهندسی 

 ساختمان

رهنگی اجتماعی، فسنجش اثربخشی خدمت احداث و خرید مسکن بر بهبود وضعیت اقتصادي، 
  و توانمندسازي مددجویان و میزان اثر گذاري آن در عدم وابستگی به امداد

5 

توسعه 
هاي مشارکت

 مردمی

  

 ارائه مدل تعاملی با مؤسسات خیریه و عام المنفعه

 طراحی مدل شبکه نیکوکاري

 هاي عام المنفعه در ایران و تعیین سهم امداد از آنتعیین میزان کمک

 طراحی مدل توسعه و ترویج زکات

 طراحی مدل تعامل و استفاده از ظرفیت مناطق، مؤسسات و نهادهاي ویژه اقتصادي

بررسی رابطه و میزان تاثیر انگیزه شغلی کارکنان غیررسمی حوزه مشارکت بر درآمدهاي آن 
 حوزه

6 
مرکز برنامه 

 و  ریزي
 پژوهش

 امداد امام (ره)مستند سازي الگوي بومی حمایتی 

 مستند سازي الگوي اشتغال امداد امام (ره)

 هاي مردمیمستند سازي الگوي مشارکت

 مستندسازي مستمر تجربیات کارکنان خبره امداد

 هاي امام راحلگیري امداد مبتنی بر مبانی فکري و اندیشهمستندسازي شکل



 مناطق محرومشناسایی علل و عوامل مولد فقر به ویژه در 

7 
حمایت و 

 سلامت خانواده

 سنجش اثر بخشی خدمت کمک معیشت به مددجویان

 بررسی اثر بخشی طرح تسهیلات خدمت معافیت سربازي

 اولویت بندي خدمات حمایتی و تعیین میزان اثر بخشی آنان در بهبود وضعیت مددجویان

 سال 45بین زنان سرپرست خانوار زیر  ارائه راهبردهاي نوین توانمندسازي و کاهش فقر در

 بررسی کیفی خدمات مددکاري کمیته امداد و تطبیق آن با مددکاري اسلامی و علمی

 هاي شغلی آنانهاي شخصیتی مددکاران خانواده با ویژگیبررسی رابطه بین ویژگی

 یته امدادکم بررسی و آسیب شناسی فرآیند توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت حمایت

 بررسی علل و عوامل موثر در تأخیر ازدواج دختران تحت حمایت و ارائه راهکارهاي پیشنهادي

 عوامل موثر بر ازدواج مجدد پایدار و موفق در مورد زنان مطلقه و ارائه راهکارهاي پیشنهادي

گروهی در بررسی میزان اثربخشی ارائه خدمات آموزش، مشاوره و راهنمایی فردي و 
 توانمندسازي فکري و معنوي مددجویان

 )9و  8و  7هاي خدمتی ارائه شده در مناطق محروم (با ضرایب بخشی بستهبررسی میزان اثر

 کاريهم با روستایی توانمندسازي و زداییمحرومیت آزمایشی طرح اجراي بخشیاثر بررسی 
 روستایی توسعه امر متولی هايدستگاه

بخشی خدمات ارائه شده در حوادث و سوانح غیر مترقبه به مددجویان (بیمه، آموزش، اثربررسی 
 هاي حمایتی فوري)بسته

هاي اجتماعی مددجویان ساکن در مناطق محروم و ارائه راهکارهاي کاربردي در بررسی آسیب
 راستاي کاهش آن

 امور فرهنگی 8

 کمیته امداد امام خمینی (ره)هاي مورد حمایت نیازسنجی فرهنگی خانواده

 بومی سازي محتواهاي آموزشی و فرهنگی مورد نیاز جمعیت مورد حمایت امداد

   هاي فرهنگی کارکنان امداد امام (ره)شناسایی و تعیین شاخص

 طراحی الگوي پیوست فرهنگی براي امداد امام (ره) و بررسی شیوه هاي عملیاتی نمودن آن

 هاي مورد حمایتهاي ترویج سبک زندگی اسلامی در خانوادهبررسی شیوه

 بررسی راهکارهاي ترویج و تسهیل ازدواج آسان و موفق مددجویان مورد حمایت

 بررسی عوامل موثر بر ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار



 م (ره)گردان امداد اماهاي پیشگیري از اعتیاد به مواد مخدر و روانبررسی میزان اثربخشی برنامه

-راهکارهاي تعمیق و ترویج فرهنگ دینی و انقلابی در حوزه انفاق، احسان و نیکوکاري و سنت

  هاي حسنه اسلامی

9 
حقوقی و امور 

 مجلس

 پذیرتوانمندسازي اقشار آسیب راستاي در حقوقی راهکارهاي ارائه و  بررسی

 قوانین جهت ارائه خدمات بهینه به مددجویانبررسی ظرفیت هاي حقوقی و حمایتی در 

 قانونی خلاهاي شناسایی و  بررسی قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار و سالمندان

 هاي قانونی در اساسنامه کمیته امدادمطالعه و بررسی ظرفیت

هش کابررسی قوانین و مقررات مؤسسات عمومی و خصوصی در حوزه بین المللی در خصوص 
 فقر و حمایت از نیازمندان

ارائه راهکارهاي حقوقی براي حمایت از زنانی که به واسطه ازدواج تابعیت ایرانی خود را از 
 انددست داده

شناسایی محدودیت ها و ظرفیت هاي حقوقی در حیطه قوانین داخلی و بین المللی مرتبط با 
 محرومین

 اجتماعی بر گستره جرائم و انحرافات اجتماعیهاي بررسی تأثیر فقر و محرومیت

 اداري و مالی 10

ی هاي کاهش نیروي انسانمطالعه و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در راهبردها و تاکتیک
هاي مشابه با کمیته امداد (تشابه از نظر ساختار، وابستگی منابع و مدیریت ریسک آن در سازمان

 و ...) مالی به دولت، نیروي انسانی

وري هاي مشابه با امداد از نظر مأموریت، بهرهبررسی و مقایسه تطبیقی داخلی و خارجی سازمان
 نیروي انسانی، سرعت در ارائه خدمات و ...

هاي توانمندسازي نیروي انسانی در مطالعه و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در شیوه
 هاي مشابه با امدادسازمان

هاي و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در مدیریت عملکرد نیروي انسانی در سازمان مطالعه
 مشابه با امداد

هاي حسابداري مدیریت (قیمت تمام شده مطالعه و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در نظام
 دادهاي مشابه با اموري و .... ) در سازمانریزي عملیاتی، مدیریت بهرهخدمات، بودجه

 ادهاي مشابه با امدها در سازمانمطالعه و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در مدیریت دارایی



مطالعه و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی و 
 ادامدهاي مشابه با خودگردان سازي واحدهاي عملیاتی (در سطح شهرستان و استان) در سازمان

هاي مشابه مطالعه و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در کاهش و حذف انبارها در سازمان
 با امداد

ه با هاي مشابمطالعه و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در اصلاح الگوي مصرف در سازمان
 امداد

تأمین کالا و خدمات در مطالعه و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در مدیریت زنجیره 
 هاي مشابه با امدادسازمان

 افزاییاي، هممطالعه و بررسی تجارب برتر داخلی و خارجی در ارائه خدمات (نظارتی، مشاوره
ابه با هاي مشو ...) ستاد به صف (استان و شهرستان) در حوزه اداري، مالی و پشتیبانی در سازمان

 امداد

برتر داخلی و خارجی در بهبود فرایندهاي اداري، مالی و پشتیبانی در مطالعه و بررسی تجارب 
 هاي مشابه با امدادسازمان


