
 

 بسمه تعالي

 

7931 آبان ماه ،در حوزه آسیب هاي اجتماعيفراخوان طرح هاي پژوهشي    

اجتماعي پديده ای است كه جوامع گوناگون بر حسب وضعيت اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي خود با انواع  های آسيب

متفاوتي از آن رو به رو هستند. در همه جوامع انساني اصطالح آسيب های اجتماعي در مورد رفتار و عملكردهايي اطالق 

آسيبهای اجتماعي به عنوان اعي جامعه مي باشند. مي شود كه اعمالي خالف قانون، چارچوب يا موازين مذهبي و اجتم

 اموری كه نظم عمومي جامعه را بر هم مي زنند و هنجارهای آن را مورد تعرض قرار ميدهند بسيار حايز اهميت مي

  .كند شود و نظم اجتماعي را تهديد مي باشند چراكه افزايش ناهنجاريها نشانه ای از وجود بحران محسوب مي

 

 هایدبیرخانه کارگروه پیشگیری از آسیبآن، با توجه به اهميت آسيبهای اجتماعي و روند روبه رشد 

معاونت اجتماعی پزشکی با همکاری  آموزش و درمان اجتماعی و اعتیاد معاونت اجتماعی وزارت بهداشت،

رح طفراخوان ارسال  اقدام به گیری و سالمت جمعیتمرکز تحقیقات طب پیشو  دانشگاه علوم پزشکی ایران

نظران و صاحب ازبدين وسيله . نموده است «پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی»در زمينه های پژوهشي 

ل نسبت به ارسادعوت مي گردد  های تحصيالت تكميلي بويژه دانشجويان دوره پژوهشگران حوزه آسيب های اجتماعي

مركز آدرس پست الكترونيكي  به 7931آبان 75 شده تا تاريخبراساس محورها و موضوع های اعالم خود  پروپوزال

  اقدام فرمايند. (  pmph@iums.ac.ir)طب پيشگيری و سالمت جمعيت تحقيقات

 

 

 

http://nihr.tums.ac.ir/%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b3/


 

 شرایط فراخوان

مركز تحقيقات طب پيشگيری و سالمت طرح های پيشنهادی ارسالي به مركز تحقيقات در جلسه شورای پژوهشي  .1

 و بررسيو در صورت مناسب بودن  مطرح و مورد بررسي قرار خواهندگرفتجمعيت دانشگاه علوم پزشكي ايران 

  .رداد بر روی آنها اقدام مي شودبرای مراحل بعدی تصويب و عقد قرااز نظر بودجه و روش شناسي پژوهش 

س پ يشنهاد دهندگان )مجريان و همكاران اصلي( رسيده باشد كه بايستيبايد به امضای كليه پ ،پروپوزال نسخه  .2

  .ارسال گردد  pmph@iums.ac.ir پست الكترونيكي از تكميل به آدرس

طرح پژوهشي با مشاركت محققان بيش از يك دانشگاه و يا مشاركت بخش های مرتبط وزارت بهداشت در اولويت  .3

 .خواهند بود

توجيه گردند. توجه اينكه كه در شرايط مساوی طرح بايد در شرح پيشنهاد طرح، بودجه پيشنهادی هزينه ها   .4

 .هايي مصوب مي گردند كه هزينه كمتری درخواست كرده باشند

 .شده تا سقف هزينه يكصد و پنجاه ميليون ريال قابل تامين اعتبار خواهند بود مطرحپيشنهادات  .5

 فراخوانو محورهاي عناوین 

  در ايران وضعيت موجود آسيب های اجتماعيبررسي 

 ايران فراتحليل آسيب های اجتماعي در 

 آثار و پيامدهای آن ،ريشه يابي علل، زمينه ها و بسترهای آسيبهای اجتماعي 

 در دهه های اخير و در ايران روند تغييرات و تحوالت آسيب های اجتماعي و  تحول مسير شناخت و بررسي

 نگری آنآينده 

  در حوزه معاونت اجتماعي وزارت  ارزيابي سياستگذاری ها، برنامه ها و ساختار مديريت آسيب های اجتماعي

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  كنترل و كاهش آسيب های اجتماعيراهكارهای پيشگيری، مداخله ، 

  و امكان سنجي آن در كاهش آسيب هاشناسايي بسترها، فرصت های موجود 

 

 

 هاي پیشنهاديموضوع     



 (خودكشي، اختالالت خلقي، اضطرابياز جمله ) اختالالت رواني و رفتارهای پرخطر 

 و بيماريهای منتقله از راه جنسي جنسي پر خطر رفتارهای 

 مواد مخدر سنتي و صنعتي، پيامدهای اعتياد( مصرفاعتياد و از جمله مواد مخدر ) مصرف اعتياد و 

  شكست های عاطفي، مصرف الكل و دخانياتاز جمله ) فرهنگي محيط های دانشگاهيمسايل اجتماعي و ،

  آسيب های فضای مجازی و اعتياد اينترنتي(

 و ارتباط آن با سالمت  ناشي از حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي یآسيب ها 

  ( زناشويي،عدم رضايتمندی از زندگي همسرآزاری، خشونت خانگي، از جمله آسيبهای خانواده )طالق 

 راری، ازدواج كودكانف دختران آزاری، كودكان كار و خيابان، كودکاز جمله ) نوجوانان و ب های كودكانآسي  ،

  (بارداری نوجوانان


