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  سالمت و مشارکت اجتماعی -1

های رفاهی در مقایسه با ی نظامهای چهارگانهگونهی سالمت در گیری در حوزهبررسی تطبیقی الگوهای مشارکت -

 جهت شناسایی خالهای موجود  ایران

 ی سالمتگیری از مشارکت اجتماعی در حوزههای اجتماعی ایران در پساانقالب در بهرهتحلیل و بررسی سیاست -

 رفته(های از دست)کنکاش اقدامات صورت گرفته و فرصت

 گیریو ساخت ادبیات مشارکت ی سالمت در ساختار شهروندی در ایراندر حوزهتبیین مفهوم »تکلیف اجتماعی«  -

 برداری ها جهت بهرهو تفکیک انواع مشارکت ی سالمتهای اجتماعی در حوزهشناسی مشارکتگونه -

جهت  کنندگان خدمات و مراقبان سالمتاز دیدگاه استفادهی سالمت سنجش اثربخشی مشارکت اجتماعی در حوزه -

 های برترگزینی گونهبِه

کننده های مختلف استفادهی سالمت )در دو بخش گروهگیری اجتماعی در حوزهی مشارکتشناسایی اهداف ساالنه -

 و تامین کاال و خدمات(

ی با هاها و انگیزانندهبرای یافت سائق ی سالمتاجتماعی شهروندان در حوزه تحلیل ابعاد روانی و عاطفی مشارکت -

 ضریب باال

های مختلف یا گروه) های بهداشتی سالمندانهای مشارکت اجتماعی در تامین و مراقبتتبیین و بررسی روش -

 گیریجهت تدقیق در اهداف مشارکتخواه( مشارکت

 

 ی سالمتدانشگاه نسل چهارم و حوزه -2

 جهت تولید ادبیات مفهومی  کارکردهای اجتماعیِ سالمت در رابطه با نهاد دانشگاه وین و تبویبتد -



 ی سالمت با رویکرد مشارکت اجتماعیپذیری کارکردهای دانشگاه در حوزهبررسی و واکاوی عوامل تحقق -

(SWOTدر دانشگاه )پزشکی ایران )تجربیات گذشته و روندکاوی کنونی(های علوم 

با  ی سالمتحوزه وابسته بهپذیری در مسئولیت هاانتقال دانش به موسسات و شرکت عملیاتی تبیین مدلطراحی و  -

 نمایاسازی حداقل سه بنگاه اقتصادی

های اجتماعی ی مشارکتالمللی دانشگاه نسل چهارم در توسعههای ارتباطی ملی و بیننقش شبکه حلیلبررسی و ت -

 محور(.بومو طراحی الگوهای عملیاتی  )تعامل تجربیات ی سالمتدر حوزه

 

 ی سالمتها و حوزهمسئولیت اجتماعی سازمان -3

)واکاوی ادبیات موضوعی و مفهومی و  ی سالمتی مسئولیت اجتماعی سازمانی در حوزهنامهتحلیل و بررسی مرام -

 تجربی موجود در ایران و جهان(

 محور بومی سالمتِی مسئولیت اجتماعی سازمانی در حوزهنامهالگوی عملیاتی مرام طراحی و تدوین -

)واکاوی و فراتحلیل تجربیاتِ شکست  ی سالمتپذیری اجتماعی در حوزهشناسایی علل ناکارآمدی در مسئولیت -

 ها(طرح

و طراحی  یافته و ایرانوسعهی سالمت در کشورهای تهای مسئولیت اجتماعی سازمانی در حوزهمقایسه تطبیقی گونه -

 محورِ دانشگاهیبومالگوی 

ی راهکار برای کاهش ها و ارائههای تقنینی میان شرح وظایف و مسئولیت اجتماعی سازماناستخراج و بررسی فاصله -

 هافاصله

 دهنده به مسئولیت اجتماعیِ بخش خصوصی از سوی دولت های سوقسنجی و پردازش مشوقامکان -


