اولویت های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان سمنان

 .1ثررسی وگرش ي ارزیبثی ضغلی مذدجًیبن
 .2ثررسی يضؼیت سالمت ريان زوبن سرپرست خبوًار در استبن ي راَکبرَبی ثُجًد سالمت ريان آوُب
 .3ضىبسبیی ي استمرار وظبم جبمغ مطبيرٌ ضغلی ثٍ مىظًر اضتغبل پبیذار مذدجًیبن ياستفبدٌ از
فرصتُبی ضغلی (ثٍ استىبد سرفصل راَجردَبی سبزمبن ثُسیستی کطًر ثىذ)1
 .4ثررسی ومبط لًت ي ضؼف مبدٌ  2لبوًن حمبیت از حمًق مؼلًالن استبن سمىبن (مىبست سبزی ي
امکبن دسترسی ي ثُرٌ مىذی مؼلًالن َمچًن افراد ػبدی )
 .5ثررسی کیفیت يسبیل کمک تًاوجخطی سبخت داخل ي خبرج  ،میسان َسیىٍ ي فبیذٌ ي وُبیتب
رضبیت جبمؼٍ َذف
 .6ثررسی وكاط لًت يضؼف اجرای طرح ارائٍ خذمبت مرالجتی تًاوجخطی در مىسل ثب تبکیذ ثر
رضبیتمىذی جبمؼٍ َذف
 .7ريضُبی تًاومىذ سبزی مذیران ثُسیستی در ثکبرگیری امکبوبت فه آيری اطالػبت در ادارات
ثُسیستی
 .8ثررسی ػلل ي ػًامل ػذم اجرای ثًدجٍ ریسی ػملیبتی در ثُسیستی
 .9ضىبسبیی ي طراحی الگًَبی تًاومىذ سبزی ویبزمىذان ي مؼلًالن
 .10ثررسی رضبیت ي اوگیسش ضغلی پرسىل ي طراحی الگًیی ثٍ مىظًر افسایص رضبیت ضغلی
ياوگیسش ضغلی
 .11ثررسی يضؼیت ثُرٌ يری ویريی اوسبوی سبزمبن در استبن ي راَکبرَبی افسایص ثُرٌ يری
 .12ثررسی راَکبرَبی ػملی گسترش فرَىگ صرفٍ جًیی در ادارات ثُسیستی در راستبی ثکبر گیری
مىبثغ ي امکبوبت در مًارد تؼییه ضذٌ ي ثُیىٍ سبزی َسیىٍ َب
 .13ثررسی اوگیسش تحصیلی داوطجًیبن تحت الحمبیٍ سبزمبن
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 .14ثررسی راَُبی مطلًة ضىبسبیی ي حمبیت از داوص آمًزان ي داوطجًیبن مجتکر  ،خالق ي ممتبز
تحت الحمبیٍ
 .15راَکبرَبی اجرایی ترغیت ي تطًیك مذدجًیبن ثٍ اجرای طرحُبی خًدکفبیی ي اضتغبل
 .16ثررسی مسبئل ي مطکالت زوبن سرپرست خبوًار ثر اسبس  :فرا تحلیل پژيَص َبی اوجبم ضذٌ در
خصًظ زوبن سرپرست خبوًار  ،کست وظرات اوذیطمىذان ي مسئًلیه ي تجبرة سبیر کطًر َب
 .17فرا تحلیل ثررسی يضؼیت اجتمبػی  ،التصبد ی ي ريان ضىبختی سرپرست خبوًار در ایران ثب َذف
ايلًیت ثىذی ویبز َب ي تؼییه راَُبی تًاومىذ سبزی آوبن
 .18تذيیه يارزیبثی طرح َبی اضتغبل سبزمبن  ،تؼییه طرح َب ي مطبغل دارای تًجیٍ التصبدی
 .19ثررسی ػلل اوگیسش مؼلًلیه در میبدیه يرزضی در استبن سمىبن ي راَکبرَبی افسایص اوگیسش
آوُب
 .20ثررسی مًاوغ ي مطکالت يرزش مؼلًلیه در استبن سمىبن
 .21ثررسی تبثیر آمًزضُبی ضمه خذمت در ثحث تًاومىذ سبزی ي افسایص اوگیسش ضغلی کبرکىبن
ثُسیستی استبن سمىبن
 .22ثررسی ضیًع خیبوت زوبضًیی ي طراحی الگًیی ثٍ مىظًر پیطگیری از خیبوت
 .23تبثیر ريستب مُذَب يثررسی خدمبت ارائٍ ضذٌ در ريستب مُذَبی استبن
 .24ثررسی ومبط لًت يضؼف ثىذ الف مبدٌ  7لبوًن جبمغ حمبیت از حمًق مؼلًالن (اختصبظ حذالل
سٍ درصذ از مجًزَبی استخذامی ثٍ افراد مؼلًل ياجذالطرایط در استبن سمىبن)

