در خواست پیشنهاد پژوهشی
مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،از سال  1392با هدف گسترش تحقیقات کاربردی در حوزه
رفاه و سالمت اجتماعی با کسب مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شده است .این مرکز از همکاری یازده
نفر اعضا هیئت علمی و محققین دانشگاه علوم بهزیستی و دیگر دانشگاه ها ،در حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،روانپزشکی،
مدیریت بهداشت ،حقوق و آمار بهره می گیرد .از جمله پروژه های انجام شده در مرکز ،طرح سنجش سرمایه اجتماعی در کل کشور
بوده و در حال حاضر نیز چند پروژه ی در حال اجرا دارد که مهمترین آنها پروژه "تدوین شاخص ترکیبی رفاه سالمندان ایران" و
تدوین شاخص سنجش بهزیستی کودکان ایران" است .منابع مالی مرکز بودجه های پژوهشی دانشگاه و سازمان های ذینفع مانند سازمان
بهزیستی کل کشور است و از پیشنهادات پژوهشی اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و سایر دانشگاه ها ،سازمان ها و مراکز
علمی مرتبط استقبال می نماید.
.
اجزا پیشنهاد پژوهشی
به منظور تسهیل فرایند ارزیابی و کسب بهترین نتایج ،ضروری است همه ی پیشنهادات حاوی اجزا چارچوب زیر باشد:
 )1مقدمه
 )2تعریف مسئله
 )3مرور ادبیات
 )4اهداف اختصاصی
 )5سئواالت و فرضیات مطالعه
 )6متغیرها
 )7روش و مواد
 )8جدول زمان بندی
 )9هزینه ها
 )11اطالعات تکمیلی
لطفا پیشنهاد پژوهشی خود در فرم پروپوزال دانشگاه وارد کرده و فایل الکترونیکی آن را به همراه آخرین رزومه ی حرفه ای به آدرس
زیر ارسال نمایید .همچنین هر اطالعات بیشتری که به ارزیابی پیشنهاد پژوهشی شما کمک می کند ،به مدارک قبلی اضافه نمایید .مدت
ارسال پیشنهادات از زمان قرار دادن بر روی سایت مرکز یک ماه خواهد بود.
آدرس پست الکترونیکیsocialwelfare.r.g@gmail.com :

ارزیابی پیشنهاد پژوهشی:
 oپیشنهاد های ارسال شده با توجه به معیارهای روش شناختی ،سوابق پژوهشی پیشنهاددهنده و بودجه ی پیشنهادی طرح توسط
دو داور ارزیابی شده و در خصوص پذیرش یا رد آن در کمیته پژوهی مرکز تصمیم گیری خواهد شد و نتیجه ی آن حداکثر
ظرف مدت  45روز کاری به اطالع پیشنهاد دهنده خواهد رسید.
 oبرای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی های پس از پذیرش پروپوزال می توانید با شماره تلفن  22181127یا آدرس ایمیل
 socialwelfare.r.g@gmail.comسرکار خانم فائزه جغتایی تماس حاصل نمایید.

