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سیاست های کلی جمعیت )ابالغی مقام معظم رهبری(ـ  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

1. ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.
2. رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در 

تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.
3. اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان 

و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط.
4. تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصالح و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش  
مهارت های زندگی و ارتباطی و ارایه خدمات مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسالمی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، 

خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در جهت سالمت باروری و فرزندآوری.
5. ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسالمی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی. 

6. ارتقاء امید زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست 
محیطی و بیماری ها.

7. فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط الزم برای تأمین سالمت و نگهداری آنان در خانواده و 
پیش بینی ساز و کار الزم برای بهره مندی از تجارب و توانمندی های سالمندان در عرصه های مناسب.

با فرهنگ سازی و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش های  8. توانمندسازی جمعیت در سن کار 
عمومی، کارآفرینی، فنی- حرفه ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد.

9. بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی.
10. حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و 

دریای عمان از طریق توسعه شبکه های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.
11. مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، هماهنگ با سیاست های کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.

12. تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های آنان.
13. تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی )ایرانی، اسالمی، انقالبی( و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی، بویژه در میان مرزنشینان 

و ایرانیان خارج از کشور.
14. رصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد کّمی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص های بومی توسعه انسانی و انجام 

پژوهش های جمعیتی و توسعه انسانی. 
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اســت  پیشــرفت کشــور، الزم  در  عامــل جمعیّــت  ایجابــی  نقــش  داشــتن  نظــر  در  بــا 
ــا  ــب ب ــور متناس ــی کش ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــد اقتص ــرای رش ــع ب ــای جام برنامه ریزی ه
ــا هماهنگــی و تقســیم کار  ــن ضــروری اســت ب ــرد. همچنی ــی انجــام گی سیاســت های جمعیّت
ــت، ســرعت و  ــا دق ــات الزم ب ــه، اقدام ــن زمین ــط در ای ــن ارکان نظــام و دســتگاه های ذیرب بی

ــود. ــزارش ش ــت ها گ ــرای سیاس ــتمر اج ــد مس ــج رص ــرد و نتای ــورت گی ــوت ص ق

پژوهــش و تحقیــق اســت کــه مــا را بــه هــر حــرف نــو، ســخن نــو، نظریــه نــو می رســاند و اال 
آمــوزش و دانــش اگــر بــه معنــای جمــع کــردن همــه داده هــای گذشــته بخــش علمــی باشــد، 
امــروز در ســایه فنــاوری شــاید ماشــین هــم بیشــتر از انســان بتوانــد در حافظــه خــود داده هــا را 
جــای بدهــد. آنچــه مهــم اســت پــردازش و تحلیــل اســت؛ آنچــه مهــم اســت نقــد علمــی و 

ــا واقعیت هــای جامعــه ماســت. ــاق آنچــه به دســت آ مــده ب نحــوه انطب

مقام معظم رهبری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

دکتر حسن روحانی
رییس جمهور اسالمی ایران

25 آذر ۱۳۹2

مجموعــه بــزرگ دانشــگاهی کشــور، دســتاوردهای مهــم و ارزنــده ای بــرای ارایــه بــه صنایــع 
ــعه  ــتغال و توس ــروزه اش ــه ام ــم ک ــن باوری ــر ای ــا ب ــد و م ــور دارن ــف کش ــای مختل و بخش ه
جوامــع وابســته بــه میــزان اســتفاده از نتایــج پژوهــش و فناوری هــای جوانــان نــوآور و 

ــت.  ــگران اس پژوهش

ــر پایــه دانــش فعالیــت می کنــد و مــا نیــز مجبــور هســتیم  هم اکنــون دنیــای اقتصــاد جهــان، ب
بــر ایــن موضــوع تمرکــز کنیــم... اگــر تحقیــق، توســعه، پژوهــش و فنــاوری نقشــی در زندگــی 

مــردم ایفــا نکنــد و نتوانــد ثــروت ملــی ایجــاد کنــد، بی فایــده اســت. 

 دکتــر منصــور غالمــی، وزیــر علــوم،
ــاوری ــات و فن تحقیق

22 آذر ۱۳۹6

معــاون برومنــد،  مســعود   دکتــر 
ــوم، ــاوری وزارت عل ــی و فن  پژوهش

تحقیقــات و فنــاوری
2۳ آبان ۱۳۹6
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در چند سال اخیر علوم انسانی نیز پا به پای رشته های دیگر نیز در حوزه پژوهش های کاربردی و 
ارتباط این رشته ها با جامعه و صنعت ورود کرده و به خصوص در این رشته ورود به شرکت های 

دانش بنیان به تدریج به نحو گسترده در حال پیشرفت است.

دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

24 آذر 1400
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از آنجا که جمعیت های انسانی هیچ گاه ثابت نبوده و در حال تغییر و تحول هستند، همواره الزم 
است به جمعیت نگاهی پویا داشته و متناسب با تغییرات آن به اتخاذ سیاست  ها و برنامه  های مطلوب 
تعیین جهات آسیب  زا  برنامه  های جمعیتی در هر دوره مستلزم  و  تدوین سیاست ها  پرداخته شود. 
از یک سو، و فرصت های برآمده از آن از سوی دیگر است. هرچند همه  دوره  ها و مراحل گذار 
جمعیتی مستلزم سیاست گذاری است، ولی شاید سیاست گذاری در هیچ دوره  ای به اندازه  دوران 
کنونی، حساس، الزم و در صورت موفقیت، مؤثر نباشد. بر این اساس، امروزه مسائل و چالش های 
معظم  مقام  ابالغی  نظیر سیاست های کلی جمعیت  باالدستی  اسناد  در  است.  راهبردی کشور  مهم ترین موضوعات  از  یکی  جمعیتی 
کید شده است. در این  رهبری، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، و قانون بودجه 1400 به انجام پژوهش های جمعیتی بسیار تأ
راستا، مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور نقش مهم و مسئولیت خطیری برعهده دارد. در این مؤسسه نخستین بار زنگ خطر و هشدار 
کاهش رشد جمعیت و سالمندی جمعیت کشور در اواخر دهه 1380 به صدا درآمد و مؤسسه نقش زیادی نیز در تدوین سیاست های کلی 
جمعیت در همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقالب فرهنگی داشت. بعد از ابالغ سیاست های کلی جمعیت، 
مأموریت اصلی این مؤسسه انجام تحقیقات و پژوهش های مسأله محور و کاربردی در حوزه مسائل و چالش های جمعیتی کشور و انتقال 
نتایج پژوهشی به سیاست گذاران و برنامه ریزان تعیین گردید. در این راستا، برنامه جامع پژوهشی اعضای هیأت علمی مؤسسه معطوف به 
مسائل جمعیتی کشور تعیین و مصوب شده و حدود 70 طرح پژوهشی کاربردی در حوزه مسائل جمعیتی و مرتبط با بندهای مختلف 
سیاست های کلی جمعیت توسط اعضای هیأت علمی این مؤسسه اجرا شده است که از نتایج آن در جلسات تخصصی و کارشناسی، و 

در تدوین سیاست ها و برنامه ها استفاده شده است.
گزارش عملکرد سال 1399 مؤسسه در حالی منتشر می شود که کشور عزیزمان، ایران، همچنان درگیر پاندمی کووید 19 است. تجربه 
یک سال فعالیت در شرایط همه گیری کرونا و مشکالت اعتباری و بودجه ای، هرچند بسی سخت و مشکل بود اما مؤسسه فرصت ها و 

دستاوردهای چشمگیری در این سال داشته که در این گزارش منعکس شده است. 
گزارش حاضر، که توسط آقای قربان حسینی، کارشناس محترم پژوهشی مؤسسه تهیه و تدوین شده، فعالیت ها و دستاوردهای علمی، 
پژوهشی و ترویجی مؤسسه در سال 1399را به تصویر کشیده است. به قطع و یقین، عملکرد و دستاوردهای مؤسسه بازنمای همکاری 
مراتب سپاس  بدین وسیله  است.  مؤسسه  پشتیبانی  و  اداری  مالی،  پژوهشی،  هیأت علمی، کارشناسان  اعضای  مدیران،  کلیه  مثال زدنی 
صمیمانه خود را از زحمات ارزشمند یکایک همکاران محترم اعالم داشته، و توفیقات روز افزون شان را از خداوند قادر و متعال مسألت 

پـیـشـگـفـتـار



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

9

دارم.  همچنین، ضمن سپاس از اعضای شورای پژوهشی مؤسسه، ناظران طرح های پژوهشی، و هیأت تحریریه فصلنامه که نقش مؤثری 
در کیفیت پژوهش ها و فعالیت های مؤسسه داشته اند، الزم می دانم از حمایت های بی دریغ ستاد وزارت علوم به ویژه جناب آقای دکتر 
منصور غالمی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، و آقای دکتر غالمحسین رحیمی شعرباف، معاون محترم پژوهشی و فناوری 
وزیر، دبیر و اعضاء محترم هیأت امناء منطقه دو پژوهشی که ضمن اعتقاد به اهمیت پژوهش های جمعیتی، زمینه انجام فعالیت ها و 

برنامه های مؤسسه را فراهم کردند، کمال سپاس و احترام را ابراز دارم. 

رسول صادقی
رئیس مؤسسه 
اسفند 1399
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جمعیت و پویایی آن آثار و پیامدهای متعدد و مهمی برای هر کشور یا منطقه به دنبال دارد که مستلزم برنامه ریزی و سیاست گذاری است. بدون شناخت 
عمیق و تخصصی تحوالت جمعیتی و ویژگی ها و ساختار آن، تدوین سیاست های جمعیتی مؤثر و پایدار نیز میسر نیست. از این رو، جمعیت شناسان و 
محققین جمعیتی نقش عمده ای در انجام تحقیقات و پژوهش های هدف دار علمی، مسأله محور و کاربردی جمعیتی دارند. ایجاد و توسعه بستر پژوهشی 
و نهادینه کردن تحقیقات جمعیتی می تواند زمینه ای برای جذب محققین و پژوهشگران جمعیتی به منظور انجام تحقیقات و همکاری های پژوهشی فراهم 

نماید، و امکان انتقال نتایج پژوهشی به سیاست های جمعیتی در کشور را تسهیل نماید. 
در پاسخ به نیازهای پژوهشی کشور و منطقه در زمینة مسایل و مباحث تخصصی جمعیت، مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه 
به عنوان یکی از مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1377 پا به عرصه نهاد و تا به حال تحقیقات جمعیتی متعدد و ارزشمندی به 
کشور و جامعه علمی عرضه نموده است. این مرکز در سال 1392 به مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور تبدیل و تغییر نام 

یافت. 
مراکز  جامعه،  نیازهای  و  اولویت ها  به  توجه  با  مختلف جمعیتی  در حوزه های  مسأله محور  و  کاربردی  پژوهش های  انجام  مؤسسه،  اصلی  مأموریت 
پژوهشی، اجرایی و سیاست گذاری است. ابالغ سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری )مدظّله العالی( در 30 اردیبهشت 1393، اهمیت 
شناخت و درک تخصصی تحوالت و مسائل جمعیتی را دوچندان کرده است و در این راستا، مؤسسه مطالعات جمعیتی نقش مهم و مسئولیت خطیری 
برعهده دارد. فعالیت های پژوهشی مؤسسه در قالب دو پژوهشکده و شش گروه پژوهشی در حوزه های مختلف جمعیتی شامل: مطالعات خانواده؛ 
مهاجرت داخلی و شهرنشینی؛ اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی؛ جمعیت، اقلیم و محیط زیست؛ جمعیت و سالمت؛ روش های آماری و مدل سازی 

جمعیت می باشد. 

معرفی مؤسسه
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سند راهبردی و برنامه اقدام مؤسسه

با توجه به ضرورت برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش کیفیت پژوهش های جمعیتی در افق های میان مدت و بلندمدت، مؤسسه 
مطالعات جمعیتی تدوین سند راهبردی خود را به عنوان راهنمایی مفید برای جهت گیری فعالیت های پژوهشی، در شهریور سال 1393 
در دستور کار قرار داد. این سند با بهره گیری از دانش و تجربه یک تیم تحقیقاتی متخصص، در چهار فصل کلی تدوین گردید و 

روز یکشنبه، 4 بهمن ماه 1394، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد رونمایی شد.  
در سال 1395، با توجه به نقشه راه اجرای طرح تدوین سند راهبردی و گام هایی که تا این مرحله برداشته شده بود، مراحل تدوین 
»برنامه اقدام سند راهبردی مؤسسه« نیز کلید خورد. این برنامه نیز با استفاده از دانش و توان تیم متخصص سند راهبردی و بهره گیری 
از مشاوره های شورای پژوهشی و اعضای هیأت علمی مؤسسه، در سال 1395 نهایی گردید و در نهایت، پس از تصویب در نشست 
امنای منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در روز چهارشنبه، 11 اسفند 1395 در محل مؤسسه مطالعات  هیأت 

جمعیتی رونمایی و برای اجرا در دستور کار قرار گرفت. 

چشم انداز مؤسسه در افق 1404  

توانمندترین مرجع تخصصی انجام و راهبری پژوهش، ارائه مشاوره های تخصصی و سیاستی در حوزه های جمعیتی در سطح ملی و 
منطقه ای و فعال و معتبر در سطح بین المللی. 

بیانیه مأموریت مؤسسه  

در حوزه های  فکر  اتاق  نقش  ایفای  برنامه ها،  و  ارزیابی سیاست ها  و  پایش  پژوهشی،  دستاوردهای  انتشار  و  انتقال  پژوهش،  انجام 
مختلف جمعیتی با توجه به اولویت ها و نیازهای جامعه، نهادهای باالدستی و همتراز در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
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چهار نقش اساسی را می توان برای مؤسسه برشمرد که در حوزه ماموریتی و فعالیتی خود، باید در قالب این نقش ها و در حوزه های 
کارکردی به فعالیت بپردازد. نقش های شناسایی شده برای مؤسسه در حوزه جمعیت شناسی به شرح زیر می باشد:

1( انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزة جمعیت

مطالعــه�و�پژوهــش�در�مــورد�موضوعــات�و�مســایل�مرتبــط�بــا�جمعیــت،�شــاخص�های�جمعیتــی�بــه�منظــور�دســتیابی�بــه�راهکارهــای���
عملــی�و�کاربــردی�در�زمینــة�بهبــود�مســایل�جمعیتــی؛

انجــام�طرح�هــای�پژوهشــی�بنیــادی،�کاربــردی،�توســعه�ای�در�زمینــة�جمعیــت�و�توســعة�منابع�انســانی�بــا�همــکاری�دانشــگاه�ها�و�مراکز���
علمــی�ذی�ربط؛�

بررســی،�شناســایی�و�کمــک�بــه�رفــع�نیازهــای�پژوهشــی�بخش�هــای�اجرایــی�کشــور�در�حوزه�هــای�مختلــف�جمعیتــی�بــر�حســب���
ضــرورت�از�طریــق�برگــزاری�گردهمایی�هــای�علمــی،�ســمینارها�و�کارگاه�های�آموزشــی�مشــترک�و�مبادله�پژوهشــگر�در�چارچوب�

قوانیــن�و�مقــررات�جــاری�کشــور؛
ــة��� ــال�در�زمین ــه�ای�فع ــی�و�منطق ــی،�مؤسســات�و�ســازمان�های�مل ــوزش�عال ــا�دانشــگاه�ها�و�مراکــز�آم ــاط�و�هماهنگــی�ب ایجــاد�ارتب

جمعیــت�بــه�منظــور�دســتیابی�بــه�آخریــن�دیدگاه�هــای�علمــی�و�راهبــردی�مؤثــر�در�رشــد�و�توســعة�پایــدار�در�چارچــوب�قوانیــن�و�
مقــررات�جــاری�کشــور.

نقش ها و کارکردهای مؤسسه 
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2( مشارکت و حضور فعال در تدوین راهبردها و برنامه ها در کنار نهادهای سیاست گذار و باالدستی
ــی�حســب�درخواســت�مراجــع��� ــود�مســایل�جمعیت ــزی�و�سیاســت�گذاری�در�جهــت�بهب ــه�پیشــبرد�اهــداف�برنامه�ری کمــک�ب

ــری�ذی�صــاح؛ ــی�و�تصمیم�گی علم
برنامه�ریزی�و�هماهنگی�و�تعامل�با�دستگاه�های�اجرایی�در�جهت�اجرایی�شدن�سیاست�های�جمعیتی�کان�کشور.���

3( آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در حوزه جمعیت

اشاعه�دانش�ها�و�نگرش�های�نوین�جمعیتی�و�انتقال�آن�به�پژوهشگران�و�دست�اندرکاران�مسایل�جمعیتی؛��
انتشــار�و�انتقــال�تازه�تریــن�داده�هــا�و�دســتاوردهای�مطالعاتــی�و�پژوهشــی�جمعیــت�در�ســطح�ملــی،�منطقــه�ای�و�بین�المللــی�در���

چارچــوب�قوانیــن�و�مقــررات�جــاری�کشــور.

4( ارائه خدمات و مشاوره های علمی، فنی و تخصصی به ذی نفعان بخش و فرابخش

انجام�خدمات�مشاوره�ای،�علمی�و�فنی�در�ارتباط�با�برنامه�پژوهشی�جمعیت�و�فعالیت�های�مرتبط.��
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دکتر محمد میرزایی 
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران 

دوره زمانی ریاست:  1377-1379

دکتر امیرهوشنگ مهریار
اسـتاد روانشناسی مؤسسـه عالی برنامه ریزی 

و توسعه

دوره زمانی ریاست:  1379-1386

دکتر عزیزاهلل معماریانی 
استاد آمار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 

آموزش عالی

دوره زمانی ریاست:  1386- 1386

دکتر اردشیر انتظاری
دانشـگاه عالمـه  اسـتادیار جامعه شناسـی 

طباطبایـی

دوره زمانی ریاست:  1388- 1386 

دکتر محمدجواد محمودی  
استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی

دوره زمانی ریاست:  1393- 1388 

گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399 اسامی و مرتبه علمی رؤسای مؤسسه در زمان تصدی مسئولیت 

دکتر رسول صادقی
دانشیار�جمعیت�شناسی�دانشگاه�تهران

دوره زمانی ریاست:���1398تاکنون

دکتر محمد جالل عباسی شوازی
استاد�جمعیت�شناسی�دانشگاه�تهران

دوره زمانی ریاست:��1393-1398
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معرفی رئیس مؤسسه 

مؤسسه  رئیس  و  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  جمعیت شناسی  دانشیار  صادقی  رسول  دکتر 
مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور است. عالیق مطالعاتی و تحقیقاتی ایشان بیشتر در 
مهاجر«،  گروه های  و  اقوام  »جمعیت شناسی  پناهندگی«،  جریانات  و  بین المللی  »مهاجرت های  حوزه 
و  باروری«  و  خانواده  ازدواج،  »تغییرات  انسانی«،  سرمایه  و  جمعیتی  پنجره  سنی،  ساختار  »پویایی 
کتاب،  فصول  کتاب،  قالب  در  پژوهش  این  نتایج  می باشد.  نظریه های جمعیت شناسی«  و  »تکنیک ها 
مقاالت علمی و گزارش های تحقیقاتی به چاپ رسیده و یا در سمینارهای ملی و بین المللی ارائه گردیده 

است. 
بین المللی  معتبر  مجالت  در  مقاله   13 فارسی،  به  کتاب  فصل   12 انگلیسی،  به  کتاب  فصل   5 کتاب،   8 شامل؛  ایشان  علمی  تألیفات  و   آثار 
کنفرانس های  در  مقاله   40 ترویجی،  علمی  در مجالت  مقاله   4 داخلی،  پژوهشی  علمی  در مجالت  مقاله   70  ،)Scopus, PubMed , ISI(

بین المللی )خارجی(، 52 مقاله در کنفرانس های مّلی )داخل ایران(، مدیر یا همکار اصلی 45 روژه تحقیقاتی است.
از مسئولیت های علمی و اجرایی ایشان می توان به معاون پژوهشی و فناوری علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 
)98-1393(، معاون دانشجویی ـ فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران )93-1392(، مسئول دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده 
علوم اجتماعی و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس- یادگیری دانشگاه تهران )94-1391(، مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشکده علوم 
اجتماعی )92-1391(، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده اجتماعی )1397 تاکنون(، عضو هیأت مدیره انجمن جمعیت شناسی 
تاکنون(، رئیس کمیته علمی پیش بینی جمعیت و سالمت پژوهشکده  ایران )1399  انجمن جمعیت شناسی  نایب رئیس  تاکنون(،  ایران )1390 
آمار )1399 تاکنون(، عضو کمیسیون تخصصی سالمت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( )1398 
اجتماعی  علوم  تخصصی  کارگروه  عضو  تاکنون(،   1398( بهشتی  شهید  دانشگاه  آمایش  و  ناحیه ای  مطالعات  مرکز  پاره وقت  عضو  تاکنون(، 
وزارت علوم و شورای تحول علوم انسانی )1398 تاکنون(، عضو کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی، شواری عالی انقالب فرهنگی 
)1399 تاکنون(، عضو کمیسیون تخصصی طرح های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان )1397 تاکنون(، عضو کمیته علمی- پژوهشی مرکز مطالعات و 
پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان )1397 تاکنون(، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده آمار )1398 تاکنون(، و سردبیر نشریه مطالعات 

جمعیتی )1398 تاکنون( اشاره کرد. 
از افتخارات علمی ایشان می توان به دانشجوی نمونه دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد 
و دکتری، پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری، دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، برنده جایزه جمعیت شناس 

جوان برتر، و احراز درجه نخبگی و استعداد برتر از سوی بنیاد مّلی نخبگان جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد.
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نیروی انسانی متخصص، متعهد و فعال، به عنوان مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه مؤسسه محسوب شده و مؤسسه همواره در تالش بوده 
تا به طور تدریجی و با توجه به نیازها، اولویت ها و شرایط موجود و همچنین با توجه به سند راهبردی تدوین شده، ساختار نیروی انسانی 
خود را بهبود بخشیده و تکمیل نماید. مراحل اداری و جذب دو نفر عضو هیات علمی در مرتبه استادیاری پیمانی طی شده است که پس 

از تأمین اعتبار از ابتدای سال 1400 حکم کارگزینی آنها صادر خواهد شد.
پژوهشی و 15 عضو غیر هیأت علمی در  استادیار(، 7 کارشناس  دانشیار و 7   5( دارای 12 عضو هیأت علمی  در سال 1399 مؤسسه 

بخش های مالی، اداری و پشتیبانی و انتظامات بوده است. 

اعضای�غیر�هیأت�علمیاعضای�هیأت�علمی
11رسمی5دانشیار
2پیمانی7استادیار

6قراردادی
3شرکتی

22جمع12جمع

تعداد نیروی انسانی مؤسسه در سال 1399

نیروی انسانی مؤسسه
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تحقیقات  انجام  مستلزم  آن ها  علمی  شناخت  و  داده که درک  رخ  مختلف جمعیت کشور  در حوزه های  قابل تو جهی  تحوالت  اخیر،  طی سال های 
جدیدی بوده است. از این رو، مؤسسه مطالعات جمعیتی، از بدو تأسیس )سال 1377( تاکنون، همواره در تالش بوده تا گروه های پژوهشی و طرح های 
تحقیقاتی خود را متناسب با این تحوالت و نیازها، به روزرسانی نموده و تکامل ببخشد. در تحول صورت گرفته در اسفندماه 1391، تعداد گروه های 
پژوهشی مؤسسه به شش گروه افزایش یافت و تا سال 1396 این گروه ها در قالب دو پژوهشکده )پژوهشکده مطالعات جمعیتی و پژوهشکده مطالعات 
جمعیت و توسعه( فعالیت می نمود. در سال 1396 و هم سو با سند راهبردی و برنامه اقدام مؤسسه، تغییراتی در جهت گیری ها و عناوین پژوهشکده ها 
و گروه های پژوهشی مؤسسه صورت گرفت. بر این اساس، پژوهشکده های مؤسسه به »پژوهشکده پویایی جمعیت« و »پژوهشکده جمعیت و توسعه« 
تغییر نام یافت. متناسب با این تغییر، تغییراتی نیز در عناوین گروه های پژوهشی موجود اعمال گردید. همچنین دو گروه پژوهشی جدید با عناوین »گروه 
مهاجرت بین المللی و پناهندگی« و »گروه سالخوردگی جمعیت« راه اندازی و مراحل قانونی و رسمی آن در حال انجام است. ساختار جدید پژوهشی 

مؤسسه در جدول زیر آمده است:

پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی مؤسسه
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  گروه جمعیت و سالمت
ماموریت گروه:

گروه جمعیت و سالمت مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت در سال 1377 با مأموریت توسعه و انجام تحقیقات در خصوص نتایج و عواقب 
سالمتی روندهای جمعیتی شامل باروری، مرگ ومیر و مهاجرت در گروه های مختلف جمعیتی راه اندازی شد.

اهداف راهبردی گروه:
 در راستای ماموریت و چشم انداز مؤسسه عبارتند از:

توسعه�کمی�و�کیفی�تحقیقات�جمعیتی�در�حوزه�سامت�جمعیت�در�سطح�ملی؛��
توسعه�ظرفیت�ها�و�توان�پژوهشی�در�انجام�تحقیقات�با�کیفیت�در�حوزه�های�پژوهشی�گروه؛��
ایجاد�و�توسعه�ظرفیت�در�جهت�جذب�منابع�مالی�تحقیقاتی�برون�سازمانی�مرتبط�با�حوزه�های�گروه؛��
توسعه�و�گسترش�همکاری�تحقیقاتی�و�آموزشی�با�دانشگاه�ها�و�مؤسسات�تحقیقاتی�خارج�و�داخل�کشور.��

حوزه های تحقیقاتی گروه: 
جوانان�و�نوجوانان�و�خانواده�ها؛��
باروری�و�سامت�باروری�و�جنسی؛��
سامت،�مرگ�و�میر�و�طول�عمر؛��
نابرابری�در�بقا�و�سامت.��

نهادها و سازمان های همکار بیرونی:
وزارت�بهداشت�درمان�و�آموزش�پزشکی؛��
مؤسسه�ملی�تحقیقات�سامت؛��
سازمان�بهزیستی�تهران؛��
وزارت�ورزش�و�جوانان؛��
تأمین�اجتماعی؛��
وزارت�آموزش�و�پرورش.��

اعضای گروه: 
دکتر�فریده�خلج�آبادی�فراهانی�)سرپرست�گروه(���
دکتر�رضا�کیانی��
دکتر�محمد�ساسانی�پور��
اعظم�خوشنویس��

پژوهشکده جمعیت و توسعه
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 گروه جمعیت، اقلیم و محیط زیست
رشد و توسعه هر کشوری دو عامل اصلی دارد که بدون توجه به این دو عامل رشد واقعی و پایدار برای آن کشور محقق نخواهد شد. عامل اول، جمعیت 
و مؤلفه های آن و عامل دوم محیط زیست و خدمات اکوسیستمی آن می باشد. لذا بررسی، شناسایی و تحلیل روند موجود و آتی این دو عامل ضرورت 
گاهی بیشتر و شناخت مسائل پیچیده جمیعت و محیط زیست  استمرار توسعه پایدار و متوازن هر کشوری خواهد بود. برای دستیابی به این هدف، نیاز به آ
گاهی و شناخت بیشتر نسبت به مسائل جمعیتی و محیط زیستی کشور و نیز روابط متقابل بین این دو، تدوین و توسعه اهداف و فعالیت های  کشور است. آ
پژوهشی را ضروری می سازد تا بدین وسیله افراد و سیاست گذاران کشور متناسب با ظرفیت های موجود و آتی جمعیت و محیط زیست کشور برای حراست، 

حفاظت و بهره برداری از مواهب طبیعی و بستر اصلی توسعه همگام با توسعه مناسب و متناسب پیش ببرند.
با سایر گروه های موجود در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور  به صورت هماهنگ  اقلیم و محیط زیست  گروه جمعیت، 
می کوشد تا در راستای شناخت و تنظیم ارتباط بین جمعیت و منابع محیط زیستی کشور، مسائل مربوطه را شناسایی، واکاوی و تبیین نماید. این گروه 
سعی دارد تا نسبت به اثرات متقابل انسان، طبیعت و محیط زیست درک مناسب و جامعی ایجاد نموده و در خصوص بازشناسی چالش های محیطی و ارائه 
راه حل های واقع گرایانه برای رسیدگی به مسائل مربوط به جمعت و مسائل زیست محیطی گام بردارد. این امر برای سیاست گذاران و مدیران و نیز متصدیان 
مدیریتی و نیز آموزشی و پژوهشی کشور این امکان را فراهم می سازد تا در راستای تحقق اهداف عالی کشور به صورت دقیق و جامع برنامه ریزی نمایند تا 

در نهایت زندگی بهتری را برای جمعیت کنونی و آیندگان فراهم سازد. بدین منظور گروه جمعیت، اقلیم و محیط زیست اهداف زیر را دنبال می نماید:

اهداف راهبردی:
شناسایی�و�تحلیل��ارتباط�بین�پویایی�جمعیت�و�منابع�زیست�محیطی؛��
ارائه�پیشنهادات�و�سیاست�های�راهبردی�و�استراتژیک�در�خصوص�مدیریت�منابع�محیط�زیستی�و�متناسب�با�جمعیت.��

پژوهشکده جمعیت و توسعه
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مأموریت:
شناســایی�و�ارائــه�تحلیــل�کمــی�و�فضایــی�در�خصــوص�ارتبــاط�دوســویه�رونــد�پویایــی�جمعیــت�و�مصــرف�منابــع�محیط�زیســتی�اعــم�از�آب�وخــاک���

و�هــوا؛
بررسی�و�تحلیل�تأثیر�پویایی�جمعیت�بر�منابع�حیاتی�در�مقیاس�های�مختلف�و�ارائه�راهکار�و�سیاست�های�مدیریتی؛��
ــف�در�مقیاس�هــای��� ــی�مختل ــا�و�سیاســت�های�مدیریت ــه�راهکاره ــف�و�ارائ ــت�در�مقیاس�هــای�مختل ــی�جمعی ــع�در�پویای ــر�مناب ــل�تأثی بررســی�و�تحلی

مختلــف؛
ــت�در��� ــری�در�خصــوص�محیط�زیســت�و�جمعی ــام�معظــم�رهب ــی�مق ــق�سیاســت�های�اباغ ــتای�تحق ــای�همســو�در�راس ــه�سیاســت�ها�و�راهکاره ارائ

ــف. ــای�مختل مقیاس�ه

اعضای گروه:  
دکتر�علی�عزیزی���
دکتر�رسول�صادقی��
دکتر�امیرعباس�محمدی��

پژوهشکده جمعیت و توسعه
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 گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی
گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی به عنوان یکی از گروه های پژوهشی مؤسسه در راستای انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط با بندهای 5، 8 و 14 
سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری و همچنین اهداف برنامه سند راهبردی مؤسسه در زمینه شناخت مسائل مرتبط با موضوع اقتصاد 
جمعیت و سرمایه انسانی در کشور شکل گرفته است. هدف از تشکیل گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی دستیابی به درک و شناخت علمی از 
تغییرات و چشم اندازهای پیش روی سرمایه انسانی در ایران است. اعضای هیأت علمی این گروه درصدند اجرای سه برنامه جامع تحقیقاتی مصوب را 
ایران: فرصت ها، چالش ها« و »پویایی جمعیت و  نیروی کار در  الگوهای مصرف«، »تحوالت جمعیتی و عرضه  تحت عناوین »تغییرات جمعیتی و 

مشارکت اقتصادی زنان« طی پنج سال آینده در دستور کار خود قرار دهند و در چارچوب این برنامه ها فعالیت های خود را به انجام برسانند. 
هدف از برنامه جامع »تغییرات جمعیتی و الگوهای مصرف در ایران« بررسی ابعاد مختلف ظهور و گسترش الگوهای نوین رفتاری و نگرشی نظیر فرهنگ 
مصرفی در جامعه ایرانی است. در همین رابطه، انجام پژوهش هایی پیرامون تحوالت ارزشی-نگرشی و پیامدهای جمعیتی آن و بررسی ابعاد اقتصادی و 
کید بر تغییرات صورت گرفته در الگوهای مصرفی ضروری است. در برنامه جامع »تحوالت جمعیتی و عرضه نیروی کار  فرهنگِی تغییرات جمعیتی با تأ
در ایران: فرصت ها، چالش ها« نیز تالش می شود آسیب شناسی بازار نیروی کار در ایران از منظر مؤلفه های جمعیتی مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای 
عملی به منظور رفع معضالت در این حوزه ارائه شوند. در همین رابطه تبیین مسیرهای سیاست گذاری صحیح در بازار نیروی کار ایران و شناخت راه های 
بهبود رابطه بازار کار و آموزش عالی از دیگر اهداف تعیین شده در این برنامه هستند. همچنین در راستای محقق شدن برخی دیگر از اهداف گروه از قبیل 
شناخت مسائل نوظهور جمعیتی به ویژه در حوزه بازار کار زنان و مسأله نابرابری جنسیتی و شناسایی دالیل ناسازگاری سیاست های اقتصادی و اجتماعی 

دولت ها با واقعیت های جامعه، برنامه جامع »پویایی جمعیت و مشارکت اقتصادی زنان« تعیین شده  است.

ماموریت ها و اهداف راهبردی گروه:
توسعه�پژوهش�در�زمینه�تبیین�ارتباط�جمعیت�و�بهره�وری�نیروی�انسانی؛��
تولید�ادبیات�نظری�و�تجربی�پیرامون�تغییرات�اقتصادی�و�اجتماعی�در�جامعه�و�شناخت�ابعاد�جمعیتی�آن؛��
ایفای�نقش�در�پایش�سیاست�های�مربوط�به�اقتصاد�جمعیت�و�سرمایه�انسانی.��

حوزه های مطالعاتی گروه:
الگوهای�نگرشی�و�رفتاری�در�جامعه؛��
نابرابری�در�فرصت�های�شغلی؛��
بازار�کار�و�آموزش�عالی؛��
سیاست�های�بازار�کار.��

اعضای گروه:
دکتر�عادل�عبدالهی�)مدیر�گروه(���
دکتر�ملیحه�حداد�مقدم��
دکتر�نادر�مطیع�حق�شناس��
اعظم�یادگاری��

پژوهشکده جمعیت و توسعه
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 گروه توزیع فضایی جمعیت، مهاجرت داخلی و شهرنشینی 

معرفی گروه:
گروه مهاجرت و شهرنشینی در سال 1389 به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه مهاجرت های داخلی، خارجی و شهرنشینی و روستانشینی در ایران و همچنین 
است.  در کشور، شکل گرفته  و خارجی  داخلی  مهاجرتی  روندهای  و  و ساماندهی روستانشینی، شهرنشینی  برنامه ریزی  مؤثر جهت  راهکارهای  ارائه 
فعالیت های این گروه شامل انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه مهاجرت و شهرنشینی و روستانشینی، همکاری با سازمان های دخیل در 
جمع آوری داده های مهاجرت و سیاست گذاری در زمینه روستانشینی و شهرنشینی و مهاجرت های داخلی و خارجی است. ترجمه و تألیف کتاب های پایه 
و کاربردی در حوزه مهاجرت و شهرنشینی و روستانشینی، برگزاری کارگاه های آموزشی و در نهایت جلب حمایت و مشارکت سایر گروه ها و مؤسسات 

پژوهشی ذی ربط خارج از مرکز در انجام فعالیت های پژوهشی مشترک می باشد.

اهداف و رسالت های گروه:
انجام�مطالعات�بنیادی،�کاربردی�و�توسعه�ای�در�حوزه�مهاجرت�های�داخلی،�خارجی�و�شهرنشینی�و�روستانشینی؛��
شناخت�عمیق�مسائل�جمعیتی�برای�کمک�به�سیاست�گذاری�و�برنامه�ریزی�توسعه�پایدار�در�کشور؛��
همکاری�با�سازمان�های�مؤثر�برای�جمع�آوری�داده�ها�و�سیاست�گذاری�در�زمینه�مهاجرت�و�شهرنشینی�و�روستانشینی؛��
همکاری�و�مشارکت�علمی�با�سازمان�ها�و�نهادهای�علمی�و�سیاست�گذار�در�زمینه�مطالعات�مهاجرتی�و�شهرنشینی؛���
ترجمه�و�تألیف�کتاب�های�پایه�و�کاربردی�در�حوزه�مهاجرت�و�شهرنشینی�و�روستانشینی.��

حوزه تحقیقاتی گروه:
در حال حاضر برنامه جامع تحقیقاتی گروه برای پنج سال آینده که به تصویب شورای پژوهشی مؤسسه رسیده است، »تحلیل فضایی نابرابری های توسعه ای 

و مهاجرت های داخلی در ایران« است.  

اعضای گروه:
دکتر�ولی�اله�رستمعلی�زاده��
دکتر�سعیده�شهبازین��
قربان�حسینی��

پژوهشکده جمعیت و توسعه
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 گروه مطالعات خانواده

معرفی گروه: 
گروه مطالعات خانواده از سال 1391 با ماموریت گسترش تحقیقات در حوزه خانواده، و با هدف شناخت عمیق تحوالت اجتماعی و جمعیتی خانواده، 
شناخت وضعیت موجود خانواده و درك تحوالت کمی و کیفی آن، بررسی رفتارها و تمایالت باروری، ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای به سیاست گذاران 
و برنامه ریزان در حوزه خانواده تشکیل شد. این گروه در تالش است تا با انجام مطالعات بنیادی، توسعه ای و کاربردی، راهکارهای مناسب در راستای 

تشکیل خانواده، حفظ سالمت و تحکیم بنیان آن، سالمت و تحکیم بنیان خانواده ارائه نماید. 

محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی گروه: 
بر اساس رسالت ها، مأموریت ها و اهداف مؤسسه و همچنین سیاست های خانواده و جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص بالندگی و پویایی 
جمعیت و تحکیم بنیان خانواده، محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی گروه در قالب برنامه های جامع پنج ساله تدوین شده است. دو برنامه جامع پنج ساله اول 
این گروه مشتمل بر 1( بررسی روابط و پیوندها در خانواده؛ 2( باروری بوده که ذیل این برنامه های جامع هر ساله یک طرح پژوهشی اجرا شده است. این 
گروه دو برنامه جامع پنج ساله دوم نیز به تصویب رسانده و در نظر دارد ذیل این دو برنامه نیز هر ساله یک طرح پژوهشی اجرا شود.  این برنامه ها عبارتند از:

 برنامه جامع گروه مطالعات خانواده:
باروری�پایین�در�ایران:�علل،�پیامدها�و�الزامات�سیاستی؛��
بررسی�روابط�و�پیوندها�در�خانواده�و�پیامدهای�جمعیتی�آن؛��
پاسخ�های�سیاستی�به�باروری�پایین�در�ایران؛��
بررسی�مناسبات�نسلی�در�خانواده�در�زمینه�تغییرات�جمعیتی.��

اعضای گروه:  
دکتر�حجیه�بی�بی�رازقی�نصرآباد��
دکتر�فاطمه�مدیری��
علی�رحیمی��

پژوهشکده پویایی جمعیت 
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 گروه روش های آماری و مدل سازی جمعیت

اهداف و رسالت های گروه پژوهشی:

هدف اصلی این گروه پژوهشی، توسعه و کاربرد روش ها و مدل سازی آماری در تجزیه و تحلیل مباحث جمعیتی است؛ بدین منظور اهم  فعالیت  های این 
گروه پژوهشی به شرح ذیل می باشد:

اجــرای�طرح�هــای�پژوهشــی�بــا�هــدف�بررســی�و�ارائــه�روش�هــای�عملــی�و�کاربــردی�به�منظــور�کاهــش�خطاهــای�نمونه�گیــری�و�غیر�نمونه�گیــری�در���
طرح�هــای�آمارگیــری��و�به�طــور�کلــی�ارائــه��راهکارهایــی�بــرای�افزایــش�بهــره�وری�ایــن�طرح�هــا�در�مباحــث�جمعیتــی؛

مطالعه�و�بررسی�روش�های�پیشرفته�و�نوین�آماری�در�برآورد�پارامترها�و�مدل�سازی�مباحث�جمعیتی؛��
به�کارگیری�نرم�افزارهای�به�روز�مدل�سازی�در�حوزه�جمعیتی؛��
ارائه��مشاوره��مورد�نیاز�سازمان�ها�و�ارگان�های�مختلف�کشور�در�زمینه��اجرای�طرح�های�پژوهشی�در�مباحث�جمعیتی؛���
انجام�مشاوره�های�علمی�و�تبادل�تجربه�با�واحدهای�دانشگاهی،�مراکز�پژوهشی،�انجمن�ها�و�شخصیت�های�علمی�در�مباحث�جمعیتی؛��
�طراحی�و�مشاوره�آماری�برای�تولید�آمارهای�مورد�نیاز�سایر�گروه�های�پژوهشی�مؤسسه.��

اهداف اصلی برنامه جامع تحقیقاتی این گروه شامل سه عنوان کلی »روش های پیشرفته آماری در تحلیل داده های جمعیتی«، »روش های نوین تحلیل 
داده های طولی در مطالعات جمعیتی« و »تحلیل پویایی های جمعیت با روش های نوین آماری« می باشد. از اهداف جزئی برنامه جامع تحقیقاتی این گروه 
می توان به معرفی روش های مختلف مدل سازی داده های طولی و کاربرد آنها در مطالعات جمعیتی )معرفی و کاربرد مدل های آمیخته خطی برای تحلیل 
داده های پیوسته طولی در مطالعات جمعیتی، معرفی و کاربرد مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته برای تحلیل داده های طبقه بندی شده طولی در مطالعات 
جمعیتی، معرفی و کاربرد مدل های چند وضعی در مطالعه وقایع جمعیتی، معرفی و کاربرد مدل های مخاطرات رقیب در مطالعه وقایع جمعیتی(، معرفی 
و کاربرد مدل های معادالت ساختاری تعمیم یافته در مطالعات جمعیتی )معرفی و کاربرد مدل های معادالت ساختاری تعمیم یافته برای متغیرهای مستقل 
)درون زاد، برون زاد( کمی و کیفی، معرفی و کاربرد مدل های معادالت ساختاری تعمیم یافته برای متغیرهای پاسخ کیفی )اسمی و رتبه ای( و معرفی و 
کاربرد مدل های معادالت ساختاری تعمیم یافته برای داده های چندسطحی(، معرفی مباحث تشخیصی داده های داد ه های پرت و نقاط نافذ در مدل های 

پژوهشکده پویایی جمعیت 
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خطی تعمیم یافته و کاربرد آن در تحلیل داده های جمعیتی )معرفی مباحث تشخیصی داده های پرت در مدل های خطی تعمیم یافته و کاربرد آن در تحلیل 
یافته و کاربرد آن در تحلیل داده های جمعیتی(، استفاده از رویکرد  نافذ در مدل های خطی تعمیم  داده های جمعیتی، معرفی مباحث تشخیصی نقاط 
آینده پژوهی و سناریونویسی  پویایی سیستم(،  با رویکرد  بین استانی  پویایی های مهاجرت های  بررسی وقایع جمعیتی )مدل سازی  سیستمی و کل نگر در 
در مورد وقایع جمعیتی )مطالعات آینده نگر در حوزه سالمندی، مطالعات آینده نگر در حوزه سرمایه انسانی(، مدل سازی و پیش بینی وقایع جمعیتی با 
رویکردهای نوین و تحلیل حساسیت و ارائه راهکارهایی برای کاهش عدم قطعیت در پیش بینی های جمعیت شناسی در ایران، نگارش کتاب، برگزاری 
کارگاه )معرفی روش  نمونه گیری پاسخگومحور و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار RDSAT و معرفی روش های تحلیل سابقه رخداد وقایع، آشنایی 
با مبانی و روش های آینده پژوهی در مطالعات جمعیتی، کاربرد تفکر سیستمی در تحلیل پویایی های سیستم های پیچیده اقتصادی-اجتماعی( و انجام 

طرح های مشترک و برون سازمانی در حوزه های مختلف جمعیتی و پزشکی می باشد.

اعضای گروه:  
دکتر�آرزو�باقری�)مدیرگروه(���
دکتر�مهسا�سعادتی���
دکتر�سیده�زهرا�کانتری�بنادکی��
سید�سعید�قائمی��
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تأیید شورای نگهبان  از  فناوری )مصوب 1383/05/18 مجلس شورای اسالمی( پس  قانون، اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و 
و امضاء رییس جمهور به این وزارتخانه ابالغ شد. هیأت امناء به استناد ماده 10 قانون مذکور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات، دارای 
شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی معامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی که به تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر 
می رسد، اداره می شوند. اختیارات وزارت در امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حدود تعیین سیاست های عمومی اداره آنها، ارزیابی، 
نظارت و حمایت و پشتیبانی آنها، در چارچوب این قانون و مصوبات مراجع ذی صالح خواهد بود. مؤسسه مطالعات جمعیتی در چارچوب هیأت امنای 
منطقه دو پژوهشی فعالیت می کند. بسیاری از اقدامات اداری-استخدامی و فعالیت های پژوهشی، پس از تصویب در مؤسسه، برای اجراء نیازمند مجوز 

هیأت امناء می باشد.  اعضای هیأت امناء منطقه دو پژوهشی دارای 16 عضو حقوقی و حقیقی به شرح جدول ذیل می باشد: 

اعضای هیأت امنا منطقه دو پژوهشی
سمتاعضاءردیف

1

قی
قو
�ح
ای
عض

ا

رئیس�هیأت�امنا�و�وزیر�علوم،�تحقیقات�و�فناوریدکتر�منصور�غامی

رئیس�مرکز�هیأت�های�امنا�و�هیأت�های�ممیزه�دکتر�عبدالرضا�باقری2

معاون�پژوهش�و�فناوری�وزارت�علوم�و�رئیس�کمیسیون�دائمی�هیأت�امنادکتر�غامحسین�رحیمی�شعرباف3

معاون�وزیر�و�رئیس�سازمان�سنجش�آموزش�کشور�دکتر�ابراهیم�خدایی4

دبیر�هیأت�امنا�و�رئیس�مؤسسه�پژوهش�و�برنامه�ریزی�آموزش�عالیدکتر�نسرین�نورشاهی5

نماینده�سازمان�برنامه�و�بودجه�کشورخانم�فریبا�فهیم�یحیایی6

رئیس�پژوهشگاه�علوم�و�فناوری�اطاعات�ایراندکتر�سیروس�علیدوستی7

رئیس�مرکز�تحقیقات�و�سیاست�علمی�کشوردکتر�سید�سروش�قاضی�نوری8

رئیس�پژوهشگاه�تربیت�بدنی�و�علوم�ورزشیدکتر�علی�شریف�نژاد9

رئیس�مؤسسه�مطالعات�و�مدیریت�جامع�و�تخصصی�جمعیت�کشوردکتر�رسول�صادقی10

11

قی
حقی

ی�
ضا
اع

عضو�حقیقی�هیأت�امناءدکتر�جعفر�توفیقی

عضو�حقیقی�هیأت�امناءدکتر�سیدمحمدعلی�توکل�کوثری12

عضو�حقیقی�هیأت�امناءدکتر�حسین�غریبی13

عضو�حقیقی�هیأت�امناءدکتر�حسین�سلیمی14

عضو�حقیقی�هیأت�امناءدکتر�محمدتقی�نظرپور15

عضو�حقیقی�هیأت�امناءدکتر�ابوئی�اردکان16

معرفی هیأت امناء منطقه دو پژوهشی 
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معرفی کمیته ها و شوراهای مؤسسه

 معرفی هیأت رئیسه مؤسسه 
مورد  در  دارد،  برعهده  که  اختیاراتی  و  وظایف  طبق  و  می شود  تشکیل  هفته  دو  هر  گاهی  و  ماهانه  معمواًل  مؤسسه؛  رئیسه  هیأت  جلسات 
موضوعات مهم مالی، اداری، بودجه و پژوهشی تصمیماتی اتخاذ می نماید و به مصوبات فوق به واحدهای مرتبط جهت اجرا ابالغ می گردد. 
اعضای هیأت رئیسه مؤسسه شامل دکتر رسول صادقی، ریاست مؤسسه؛ دکتر فاطمه مدیری، معاون پژوهشی و دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مؤسسه است.
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 معرفی اعضای شورای پژوهشی مؤسسه
از ارکان اساسی تصمیم ساز، نقش مهمی در جهت گیری فعالیت های پژوهشی مؤسسه برعهده دارد. ازجمله وظایف و  به عنوان یکی  شورای پژوهشی 

اختیارات این شورا عبارتند از: 
مطالعه؛ اظهارنظر و ارائه پیشنهادات اصالحی در مورد نتایج طرح های پژوهشی؛ بررسی و تصویب خط مشی ها و برنامه  های علمی- پژوهشی مؤسسه؛ 
نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی؛ بررسی و تصویب سفرهای علمی و فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی مؤسسه؛ بررسی و 
تصویب تألیفات و انتشارات مؤسسه؛ و انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس مؤسسه به شورای پژوهشی محول 
می شود. شورای پژوهشی مؤسسه در سال 1399 دارای 7 عضو بوده است. حضور تخصص های مختلف و مرتبط با اهداف راهبردی و حوزه های فعالیت 

مؤسسه و نیز باال بودن سطح علمی و تجارب آنان، ازجمله نقاط قوت این شورا محسوب می شود. 
جریان  در  گرفتن  قرار  پژوهشی ضمن  شورای  اعضای  این جلسات،  در  تشکیل شد.  مؤسسه  در  پژوهشی  شورای  تعداد هشت جلسه   ،1399 سال  در 
برنامه ها و فعالیت های مؤسسه، در مورد موضوعات مختلف پژوهشی ازجمله تصویب طرح های پژوهشی، تمدید زمان اجرای طرح های پژوهشی، برگزاری 

کنفرانس های علمی، شرکت اعضای هیأت علمی در کنفرانس های ملی و بین المللی، تألیفات و انتشارات مؤسسه و ... تصمیم گیری نمودند. 

سمتاعضاء�)به�ترتیب�حروف�الفبا(ردیف

رئیس�شورا�و�رئیس�مؤسسهدکتر�رسول�صادقی1

دبیر�شورا�و�معاون�پژوهشی�مؤسسهدکتر�فاطمه�مدیری2

استاد�جمعیت�شناسی،�دانشگاه�تهران�دکتر�محمد�میرزایی3

دانشیار�اقتصاد،�مؤسسه�عالی�پژوهش�در�برنامه�ریزی�و�توسعهدکتر�غامعلی�فرجادی4

دانشیار�جمعیت�شناسی،�دانشگاه�علوم�پزشکی�شهیدبهشتیدکتر�حسن�عینی�زیناب5

دانشیار�جامعه�شناسی،�دانشگاه�تهران�دکتر�یونس�نوربخش6

دانشیار�آمار،�مؤسسه�مطالعات�و�مدیریت�جامع�و�تخصصی�جمعیت�کشوردکتر�آرزو�باقری7
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با توجه به اهمیت موضوع پژوهش به عنوان رکن اصلی وظایف اعضای هیأت علمی و نقش آن در ارزیابی فعالیت های ایشان و بر اساس 
آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، کمیته منتخب ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی در 
مؤسسه مطالعات جمعیتی شکل گرفته است. طبق آیین نامه، اعضای این کمیته آقایان دکتر رسول صادقی )رییس مؤسسه(، دکتر فاطمه مدیری 
)معاون پژوهشی و دبیر کمیته(، دکتر محمد میرزایی )نماینده رئیس مؤسسه و عضو کمیته( و دکتر سید محمدعلی توکل کوثری )نماینده 

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم( می باشند. 
مجالت،  در  شده  چاپ  مقاله های  پژوهشی،  طرح های  گزارش  )شامل  پژوهشی  و  علمی  فعالیت های  و  سوابق  ترفیع،  کمیته  جلسات  در 
مقاله های ارائه شده در سمینارها، پایان نامه های هدایت شده، و دروس تدریس شده( اعضای هیأت علمی مورد بررسی قرار گرفته و طبق 
کید بیشتر(،  آیین نامه، ترفیع سالیانه اعطاء گردیده است. به اعضای هیأت علمی در قبال یک سال »خدمت قابل قبول« در امور پژوهشی )با تأ
آموزشی و اجرایی و مشروط به کسب امتیازات الزم بر اساس آیین نامه، یک پایة ترفیع اعطاء می گردد.»خدمت قابل قبول« عبارت است از 
حضور فعال و تمام وقت در مؤسسه و انجام امور پژوهشی )طرح پژوهشی و چاپ مقاله های علمی- پژوهشی(، مدیریت و شرکت در کمیته ها 
و شوراهای مؤسسه و سایر امور اجرایی که از طرف مؤسسه به هر عضو هیأت علمی محول می شود. همچنین، تمدید قرارداد اعضای هیأت 
علمی پیمانی مؤسسه منوط به اخذ امتیاز الزم از کمیته منتخب ترفیع و همچنین رضایت از اخالق علمی و حرفه ای، رعایت نظم و مقررات، 

شرکت فعال در جلسات و نشست های مؤسسه می باشد.   
عالوه بر این، یکی از وظایف کمیته منتخب ترفیع مؤسسه، بررسی درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی )از استادیاری به دانشیاری 
و از دانشیاری به استادی( است. پس از تأیید عضو هیأت علمی در کمیسیون ماده یک، و ارسال درخواست ارتقای مرتبه و پرونده علمی و 
پژوهشی عضو هیأت علمی، جلسه کمیته منتخب ترفیع با حضور اعضای کمیته و سه نفر متخصص در حوزه مرتبط با تخصص عضو هیأت 
علمی، تشکیل شده و مواد دو، سه و چهار در پرونده علمی بررسی و پس از کسب امتیازات الزم در کمیته منتخب ترفیع، پرونده علمی 
به همراه مستندات برای کمیسیون تخصصی ارسال و پس از کسب امتیازات الزم در این کمیسیون، پرونده و صورت جلسات کمیته منتخب 
ترفیع و کمیسیون تخصصی برای تصمیم گیری نهایی به هیأت ممیزه ارسال می گردد. پس از تصویب اکثریت اعضای هیأت ممیزه، ارتقای 
مرتبه عضو هیأت علمی تأیید و اعالم می گردد. کمیته منتخب ترفیع مؤسسه در طول سال 1399 چهار جلسه برگزار کرده و 9 نفر از اعضای 

هیأت علمی پایه سالیانه دریافت کردند.

کمیته منتخب ترفیع اعضای هیأت علمی
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این کارگروه در مؤسسه مطالعات جمعیتی متشکل از دو نفر از اعضای هیأت علمی )دکتر عادل عبدالهی و دکتر علی عزیزی( و سه نفر از اعضای غیر 
هیأت علمی )آقایان فرشید ناظریان، محمدرضا صالحین و خانم رقیه صفی خانی( می باشد. این کارگروه به استناد ماده 6 دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه، 
فعالیت می نماید.  رتبه اعضای غیر هیأت علمی  ارتقاء  با  ارتباط  استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، در  آیین نامه  ماده 24  پیوست شماره 3، موضوع 
ارتقاء رتبه همکاران غیر هیأت علمی مؤسسه ارزیابی و تصمیم گیری نموده که طی آن 2 نفر )خانم حاتمی و آقای  کارگروه در سال 1399 در مورد 

مهدیقلی( از رتبه مهارتی به رتبه 3 ارتقاء یافته اند. 

هیأت اجرایی کارکنان غیر هیأت علمی
به استناد بند 8 ماده یک دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف اجرایی منابع انسانی آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی، هیأت اجرایی منابع انسانی مرجعی است که در چهارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی هیأت امناء بر اساس دستورالعمل پیوست 
شماره یک، متکفل مبنی بر اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیالتی و امور نیروی انسانی و سایر امور محول مؤسسه 
می باشد. اعضای هیأت اجرایی کارکنان غیر هیأت علمی در مؤسسه مطالعات جمعیتی عبارتند از: دکتر فریده خلج آبادی فراهانی )معاون توسعه مدیریت 
و منابع انسانی و رئیس هیأت اجرایی(، آقای ایمان کفائی مهر و آقای دکتر نادر مطیع حق شناس )کارشناس مجرب و عضو هیأت اجرایی(، آقای مجید 
جهان )نماینده ثابت هیأت امناء منطقه دو پژوهشی در هیأت اجرایی( و آقای فرشید ناظریان )دبیر و عضو هیأت اجرایی(، هیأت اجرایی مؤسسه در سال 

1399 تعداد چهار جلسه برگزار نمود که حاصل این جلسات، بالغ بر 14 مصوبه بوده است. 

کارگروه تخصصی ارزیابی ارتقاء رتبه اعضای غیرهیأت علمی 
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به منظور راهبری و سیاست گذاری در خصوص اجرای پژوهش های کاربردی و مسأله محور ارتباط و تعامل بیشتر مؤسسه با جامعه و صنعت و همچنین 
مشارکت حداکثری اعضای هیأت علمی در شناخت و رفع نیازها و مسائل جامعه و صنعت “شورای راهبردی سیاست گذاری ارتباط با جامعه و صنعت” 
در آبان ماه 1399 در مؤسسه با حضور اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی تشکیل شد. اعضای شورای راهبردی و سیاست گذاری ارتباط با جامعه و 

صنعت مؤسسه عبارتند از:

دکتر�رسول�صادقی�)رئیس�شورا(��

علیرضا�تراب�اقدامی�)دبیر�شورا(��

دکتر�فاطمه�مدیری�)عضو�شورا(��

دکتر�فریده�خلج�آبادی�فراهانی�)عضو�شورا(��

�دکتر�ملیحه�حدادمقدم�)عضو�شورا(��

دکتر�سیده�زهرا�کانتری�بنادکی�)عضو�شورا(��

�دکتر�ولی�اله�رستمعلی�زاده�)عضو�شورا(��

ایمان�کفایی�مهر�)عضو�شورا(��

�رضا�فرج�تبار�)عضو�شورا(��

جلسات این شورا به صورت ماهانه تشکیل و تقسیم کار و هماهنگی و پیگیری امور محوله دنبال می شود. ارتباطات و رایزنی ها با حدود 40 نهاد و مرکز 
مرتبط با مأموریت های مؤسسه در سال 1399 به عمل آمده که برخی از آنها منجر به تفاهم نامه، توافق نامه و یا انعقاد قرارداد پژوهشی شده است.

شورای راهبری و سیاست گذاری ارتباط با جامعه و صنعت   
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 در سال 1399 انتصاباتی در مؤسسه انجام گرفت که بر اساس آن:

خانم�دکتر�فاطمه�مدیری�به�عنوان�»معاون�پژوهشی�و�فناوری«��

خانم�دکتر�فریده�خلج�آبادی�فراهانی�به�عنوان�»معاون�توسعه�مدیریت�و�منابع�انسانی«���

جناب�آقای�ایمان�کفایی�مهر�به�عنوان�»مدیر�طرح�و�برنامه«��

انتصابات مؤسسه در سال 1399 
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و�جناب�آقای�دکتر�ولی�اله�رستمعلی�زاده�به�عنوان�»مدیر�امور�پژوهشی«�مؤسسه���

منصوب شدند. 

همچنین،�آقای�محمدعلی�روح�الهی�در�سمت�»مدیر�امور�مالی«�و�آقای�فرشید�ناظریان�در�سمت�»مدیر�امور�اداری�و�پشتیبانی«�ابقاء�شدند.���

انتصابات مؤسسه در سال 1399 
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 انتخاب عضو هیأت علمی و کارشناس پژوهشی برگزیده مؤسسه 
مؤسسه مطالعات جمعیتی به منظور حفظ و ارتقاء روحیه تالش و سخت کوشی در بین اعضای هیأت علمی مؤسسه و کارشناسان پژوهشی، هر ساله مراسم 
تقدیر از پژوهشگر برگزیده مؤسسه را برگزار می نماید. به مناسبت هفته پژوهش، روز چهارشنبه، 29 آذر ماه 1399، مراسمی با حضور تمامی همکاران در 
سالن کنفرانس مؤسسه برگزار گردید. در این مراسم، با توجه به امتیازات علمی و پژوهشی کسب شده در طول سال 1398، از میان اعضای هیأت علمی، 
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، عضو هیأت علمی گروه جمعیت و سالمت، به  عنوان پژوهشگر برگزیده و آقای علی رحیمی به عنوان کارشناس پژوهشی 

برگزیده مؤسسه در سال 1398 معرفی گردید و با اهدای لوح و جایزه از آنها تقدیر به عمل آمد. 

افتخارات مؤسسه در سال 1399
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 انتخاب کارمند نمونه 
نظر به اهمیت نقش کارکنان و کارشناسان در پیشبرد اهداف کالن مؤسسات پژوهشی، و به منظور ایجاد انگیزه در کارشناسان ستادی، دستورالعمل انتخاب 
کارمند نمونه شامل معیارهای انتخاب و شرایط آن در نیمه دوم سال 1399 تهیه و نهایی گردید و مقرر گردید هر ساله همزمان با روز کارمند، کارمند نمونه 
مؤسسه انتخاب و تقدیر گردد. بر این اساس، سرکار خانم رقیه صفی خانی، کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی، به عنوان کارمند نمونه سال 1399 

انتخاب و در مراسمی از ایشان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

افتخارات مؤسسه در سال 1399
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اجتماعــی  پژوهــی  »آینــده  پژوهشــی  انتخــاب طــرح   
ــوزه  ــر در ح ــش برت ــوان پژوه ــزد« به عن ــتان ی ــی اس فرهنگ
جشــنواره  نوزدهمیــن  در  فرهنگــی  سیاســت گذاری 
پژوهش  هــای برتــر فرهنگــی و هنــری و اجتماعــی اســتان یــزد

آقای  توسط  که  یزد  استان  فرهنگی  و  اجتماعی  پژوهی  آینده  پژوهشی   طرح 
در  اردکان  ابوئی  دکتر  آقای  و  بنادکی  کالنتری  دکتر  خانم  عباسی،  دکتر 
مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و به سفارش 
جشنواره  نوزدهمین  در  شد،  اجرا  یزد  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
 1399 آذرماه  در  یزد  استان  اجتماعی  و  هنری  و  فرهنگی  برتر  پژوهش  های 
به عنوان پژوهش برتر در حوزه سیاست گذاری فرهنگی معرفی و تقدیر گردید.

افتخارات مؤسسه در سال 1399
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 رونمایــی طــرح »تدویــن ســند جامــع و ملــی توســعه مناطــق 
ــگاه  ــه ای« در نمایش ــات منطق ــاس مالحظ ــر اس ــتایی ب ــرزی روس م

ــازار ــن ب ــاوری و ف ــش و فن ــتاوردهای پژوه دس

طرح پژوهشی »تدوین سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی بر اساس 
بیست ویکمین  در  بود  رسیده  اتمام  به   98 سال  در  که  منطقه ای«  مالحظات 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار آذر ماه 1399 جهت رونمایی 
انتخاب و در نمایشگاه رونمایی گردید. هدف این طرح، طراحی و تدوین سند 
جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی کشور بر اساس مالحظات منطقه ای 
بوده است. بدین صورت که با شناسایی وضعیت فعلی )پتانسیل ها و چالش ها( 
استخراج  همچنین  و  مطالعه،  مورد  استان های  سطح  در  مرزی  روستاهای 
اولویت های برآمده از اجتماعات مرزی، و بررسی جایگاه فعلی ایشان در بخش 
سیاست گذاری کشور، سند و راهبردهای توسعه مناطق مرزی روستایی استان ها 
مداخله ای  اقدامات  و  اجرایی  برنامه های  و  طراحی  میدانی  داده های  اساس  بر 
آذربایجان شرقی،  استان  هشت  برای  شده  طراحی  سندهای  است.  شده  تدوین 
آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان 
مناطق  و  روستایی  توسعه  معاونت  پروژه  این  کارفرمای  است.  بوده  رضوی 
محروم کشور و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و ناظر آن مرکز 
دکتر  پروژه  این  مجری  است.  بوده  جمهوری  ریاست  استراتژیک  بررسی های 
ولی اله رستمعلی زاده از اعضای هیأت علمی مؤسسه بوده و این پروژه در مؤسسه 

انجام شده است. 

افتخارات مؤسسه در سال 1399
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 فعالیت ها و عملکرد
  حـوزه پژوهشی
مـؤســسه
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معاونت پژوهشی و فناوری مؤسسه، عهده دار سیاست گذاری، برنامه ریزی، اداره و هدایت امور مربوط به فعالیت های پژوهشی در 
راستای سیاست های کالن و اهداف راهبردی و برنامه اقدام مؤسسه می باشد. این معاونت در سال های اخیر با تدوین خط مشی های 
اجرایی پژوهشی، انعقاد تفاهم نامه همکاری و ارتباطات علمی ـ پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی داخل و خارج از 
کشور، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، تغییر ساختار پژوهشی مؤسسه، فراهم نمودن تمهیدات الزم به منظور بهره گیری 
بهینه از امکانات، ظرفیت ها و توانایی های بالقوه مؤسسه در جهت اجرای پژوهش های بنیادی و کاربردی، تولید دانش، اشاعه و 

ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه جمعیت شناسی کشور، موفقیت های چشم گیری داشته است. 
در سال 1399، عالوه بر فعالیت های مختلف راهبردی و زمینه ساز در بخش پژوهش، گام های مؤثری نیز در راستای انجام پژوهش، 
انتشار یافته ها و تبادل اطالعات و تجربیات علمی برداشته شد. اهم فعالیت  های علمی ـ پژوهشی انجام شده در این معاونت شامل 
برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی، کمیته منتخب ترفیع، بررسی و پیگیری جذب اعضای هیأت علمی جدید در چارچوب 
برنامه راهبردی، بررسی و پیگیری ترفیع پایه سالیانه، اجرای اهداف و برنامه اقدام مؤسسه، انعقاد تفاهم نامه های همکاری، اجرای 
طرح های پژوهشی درون و برون سازمانی، تألیف و چاپ مقاالت در مجالت علمی معتبر داخلی و بین المللی، ارائه مقاالت در 
سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی، برگزاری سمینارها و همایش ها و برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی ـ تخصصی، 
مشارکت در جلسات سیاستی و برنامه ریزی، چاپ و انتشار مجله علمی- پژوهشی مطالعات جمعیتی و کتاب های تخصصی در 

حوزه جمعیت بوده است. گزارش تفصیلی هر یک از این فعالیت ها در ادامه گزارش آمده است.  

مقدمه
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معاونت پژوهشی و فناوری مؤسسه، عهده دار سیاست گذاری، برنامه ریزی، اداره و هدایت امور مربوط به فعالیت های پژوهشی در 
و  دانشگاه ها  با  پژوهشی  و  علمی  ارتباطات  ایجاد  می باشد.  مؤسسه  اقدام  برنامه  و  راهبردی  اهداف  و  سیاست های کالن  راستای 
مؤسسات تحقیقاتی داخل و خارج از کشور؛ برگزاری سمینارها و همایش های علمی؛ فراهم نمودن تمهیدات الزم به منظور بهره گیری 
بهینه از امکانات، ظرفیت ها و توانایی های بالقوه مؤسسه در جهت اجرای پژوهش های بنیادی و کاربردی؛ تولید دانش، اشاعه و ارائه 
دستاوردهای پژوهشی در حوزه جمعیت شناسی کشور؛ ایجاد تسهیالت در راستای ارتقای علمی و پژوهشی و ارتقای مرتبه اعضای 

هیأت علمی از دیگر وظایف معاون پژوهشی و فناوری است. 

 معاون پژوهشی و فناوری
دکتر فاطمه مدیری دانشیار گروه مطالعات خانواده، از آبان 1392 به عنوان عضو هیأت علمی در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و 
تخصصی جمعیت کشور در حوزه مطالعاتی جامعه شناسی خانواده،  جنسیت و زنان به فعالیت علمی و پژوهشی پرداخته است. ایشان 

از تاریخ 11 خرداد 1399 به مدت سه سال به عنوان معاون پژوهشی مؤسسه منصوب شدند.

معاونت پژوهشی و فناوری



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

44

دکتر رسول صادقی 
رئیس مؤسسه و دانشیار جمعیت شناسی 

دانشگاه تهران

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی  
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 

و دانشیار گروه جمعیت و سالمت

دکتر آرزو باقری
دانشیار و مدیر گروه روش های آماری 

و مدل سازی جمعیت

دکتر فاطمه مدیری 
معاون پژوهشی و فناوری و دانشیار گروه 

مطالعات خانواده

اعضای هیأت علمی مؤسسه

دکتر ولی اله رستمعلی زاده
مدیر امور پژوهشی و استادیار گروه توزیع 

فضایی جمعیت، مهاجرت داخلی و شهرنشینی

دکتر عادل عبدالهی
استادیار و مدیر گروه اقتصاد جمعیت و 

سرمایه انسانی
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دکتر نادر مطیع  حق شناس 
استادیار گروه  اقتصاد جمعیت و سرمایه 

انسانی

دکتر علی عزیزی 
استادیار گروه  جمعیت، اقلیم و محیط زیست

دکتر سیده زهرا کالنتری بنادکی  
استادیار گروه  روش های آماری 

و مدل سازی جمعیت

دکتر رضا کیانی 
استادیار گروه  جمعیت و سالمت

دکتر ملیحه حدادمقدم  
استادیار گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی

دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
دانشیار گروه مطالعات خانواده

دکتر مهسا سعادتی
دانشیار گروه  روش های آماری و 

مدل سازی جمعیت

اعضای هیأت علمی مؤسسه
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اوشا حاتمی
کارشناس مسئول امور پژوهشی

دکتر امیرعباس محمدی
کارشناس پژوهشی گروه جمعیت، 

اقلیم و محیط زیست

سیدسعید قائمی
و  آماری  روش های  گروه  پژوهشی  کارشناس 

مدل سازی جمعیت

اعظم یادگاری 
کارشناس پژوهشی گروه 

اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی

اعظم خوشنویس
کارشناس پژوهشی گروه 

جمعیت و سالمت

علی رحیمی
کارشناس پژوهشی گروه مطالعات 
خانواده و مدیر داخلی دوفصلنامه 

مطالعات جمعیتی

قربان حسینی
کارشناس پژوهشی گروه  توزیع فضایی، 

مهاجرت داخلی و شهرنشینی

کارشناسان پژوهشی مؤسسه
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بی تردید امروزه کشور ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند انجام تحقیقات و پژوهش های جمعیتی کاربردی و منطبق با ابعاد و مسایل نوپدید جمعیتی 
است. در این راستا، تحقیقات و پژوهش های جمعیتی کاربردی و مسأله محور می تواند نقش زیادی در توسعة بنیادی و کاربردی دانش جمعیت شناسی و 
همچنین هدایت برنامه ها و سیاست گذاری ها داشته باشد. در همین راستا حوزه های تخصصی که مؤسسه در آن پژوهش و فعالیت می کند، شامل هشت 

حوزه زیر می باشد: 

محورهای پژوهشی مؤسسه
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  انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی ـ پژوهشی 

توسعه همکاری های مشترک علمی ـ پژوهشی با مراکز علمی، سیاستی و اجرایی در سطح ملی و بین المللی، یکی از اهداف راهبردی مؤسسه مطالعات 
جمعیتی به شمار می رود. این همکاری ها می تواند ضمن بهره مندی مؤسسه از پتانسیل ها، توانمندی ها و تجارب مراکز پژوهشی و سازمان های مختلف، 
شرایط دسترسی آنها را نیز به ظرفیت ها و یافته های علمی مؤسسه فراهم نماید. این اقدامات راهبردی می تواند در جهت ترویج دانش جمعیت شناسی و 
انتقال دستاوردهای آن به سایر مراکز علمی، اجرایی و نهایتًا به سطح جامعه نیز مؤثر واقع شود. مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور در سال 1399، تعداد 10 

تفاهم نامه همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی منعقد نمود. 

  انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و دانشگاه علوم پزشکی بابل 

تبادل اطالعات و ایجاد زمینه های هماهنگی، تعامل، هم افزائی و ارتقاء سطح فعالیت های مؤسسه و  به منظور گسترش همکاری های مشترک در زمینه 
دانشگاه و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های دو طرف، تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و 
دانشگاه علوم پزشکی بابل منعقد و در تاریخ 7 تیر 1399 به امضای رؤسای مؤسسه و دانشگاه رسید. استفاده مشترک از ظرفیت های اطالعاتی، انجام 
ارتقاء سطح  و  هم افزائی  منظور  به  تعامل  و  تخصصی، گسترش همکاری  نشست های  و  همایش ها  برگزاری  در  پژوهشی، همکاری  مشترک  طرح های 

فعالیت های پژوهشی معطوف به سیاست گذاری عمومی در حوزه مسائل جمعیتی و سالمت از اهداف تفاهم نامه مذکور می باشد. 

       

فعالیت های راهبردی ـ اجرایی در حوزه پژوهش
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 توافق نامه پژوهشی مؤسسات مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشکده مطالعات فناوری

مستمر  همکاری  های  و  انسجام  هم  افزایی،  ایجاد  به منظور 
تسهیل  به  کمک  و  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  برای 
تحقیقاتی  طرح های  انجام  و  راهبردی،  مأموریت های 
کلی  سیاست های  با  مرتبط  حوزه های  در  مؤثر  و  هدفمند 
و  مطالعات  مؤسسه  مابین  پژوهشی  توافق نامه  جمعیت، 
پژوهشکده  و  کشور  جمعیت  تخصصی  و  جامع  مدیریت 
مطالعات فناوری منعقد و در نشستی در روز شنبه 11 مرداد 
1399 به امضای رؤسای مؤسسه و پژوهشکده رسید. در این 
توافق نامه تعداد 10 اولویت برای انجام پروژه های پژوهشی 
مشخص  فناوری  و  جمعیت  حوزه های  با  مرتبط  مشترک 

شده است.
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ــور و  ــت کش ــی جمعی ــع و تخصص ــت جام ــات و مدیری ــه مطالع ــی مؤسس ــی پژوهش ــای علم ــه همکاری ه ــاد تفاهم نام  انعق
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

راهبردی،  مأموریت های  تسهیل  و  وظایف  اجرای  راستای  در 
از  استفاده  برای  مستمر  همکاری های  و  انسجام  هم افزایی،  ایجاد 
ظرفیت های موجود و به منظور انجام طرح های تحقیقاتی هدفمند و 
تفاهم نامه  سیاست های کلی جمعیت،  با  مرتبط  در حوزه های  مؤثر 
 مابین مؤسسۀ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 
و پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج 
قاسم سلیمانی منعقد و در نشستی در روز سه شنبه 29 مهر 1399 
به امضاء معاونین پژوهشی مؤسسه و پژوهشگاه رسید. هم افزایی در 

پیشبرد مأموریت ها و وظایف علمی پژوهشی، ارتقای بهره وری و بهره برداری علمی و پژوهشی از طریق به اشتراک گذاری تجارب و دستاوردها و برقراری 
تعامل و همکاری پژوهشی مؤثر در حوزه های تخصصی از اهداف این تفاهم نامه بوده است.
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 انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و دانشگاه تبریز

و  فعالیت های مؤسسه  ارتقاء سطح  و  تعامل، هم افزائی  زمینه های هماهنگی،  ایجاد  و  تبادل اطالعات  زمینه  به منظور گسترش همکاری های مشترك در 
دانشکده و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانائی های دو طرف، تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و 
دانشگاه تبریز منعقد و مبادله  گردید. اهداف تفاهم نامه مذکور استفاده مشترک از ظرفیت های اطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای، تجربه و تخصص منابع 
انسانی دو مرکز؛ حمایت و انجام طرح های مشترک در دوره های زمانی مختلف برحسب توافق؛ همکاری در برگزاری همایش ها، کارگاه ها و نشست های 
علمی- سیاستی ملی و بین المللی در حوزه جمعیت و سالمت؛ گسترش همکاری و تعامل به منظور هم افزائی و ارتقاء سطح فعالیت های پژوهشی معطوف 

به سیاست گذاری عمومی در حوزه مسائل جمعیتی و سالمت در کشور بوده است.
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ــور  و  ــت کش ــی جمعی ــع و تخصص ــت جام ــات و مدیری ــه مطالع ــی مؤسس ــی پژوهش ــای علم ــه همکاری ه ــاد تفاهم نام  انعق
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــات وزارت فرهن ــر و ارتباط ــگ، هن ــگاه فرهن پژوهش

با هدف توسعة همکاری های علمی پژوهشی و بهره مندی از امکانات و توانمندی های یکدیگر، تفاهم نامه همکاری دوجانبه میان پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منعقد و در تاریخ 1399/8/28 به امضای 
طرفین رسید و مبادله گردید. همکاری متقابل در طراحی و اجرای طرح های پژوهشی؛ همکاری متقابل در اجرای نظرسنجی های مورد نیاز دو طرف؛ 
همکاری در برگزاری سمینار، همایش، سخنرانی، کارگاه و میزگردهای علمی؛ همکاری در ارزیابی علمی پروژه های تحقیقاتی از محورهای همکاری 

تفاهم نامه مذکور بوده است.
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ــور و  ــت کش ــی جمعی ــع و تخصص ــت جام ــات و مدیری ــه مطالع ــی مؤسس ــی پژوهش ــای علم ــه همکاری ه ــاد تفاهم نام  انعق
ــاروری ولیعصــر )عــج( ــات بهداشــت ب مرکــز تحقیق

و  تحقیقاتی  و  علمی  دستاوردهای  از  بهره مندی  و  سازمان یافته  ارتباط  برقراری  مشترک،  و همکاری های  پژوهشی  زمینه های  و گسترش  ایجاد  به منظور 
بالفعل طرفین، تقویت پژوهش های حوزه سالمت، فرزندآوری و باروری، تفاهم نامه ای بین مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر  بالقوه و  امکانات 
)عج( و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منعقد و در تاریخ 1399/9/9 به امضای طرفین رسید. طراحی و اجرای پروژه های 
تحقیقاتی در حوزه سالمت، مرگ ومیر، باروری و فرزندآوری؛ همکاری در اجرای طرح های پژوهشی مشترک در راستای سیاست های سالمت، خانواده 
و جمعیت؛ بهره گیری مشترک از سرمایه انسانی علمی و پژوهشی در راستای توسعه شبکه خبرگان؛ همکاری در فرایندهای علمی پژوهشی از قبیل داوری 
و نظارت بر پروژه های تحقیقاتی؛ همکاری و مشارکت در برگزاری فعالیت های مشترک فرهنگی، کارگاه های آموزشی، نشست های علمی تخصصی از 

محورهای همکاری در تفاهم نامه مذکور بوده است.
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 انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری میــان مؤسســه مطالعــات و مدیریــت جامــع و تخصصــی جمعیــت کشــور و شــرکت کارگــزاری 
بیمــه برکــت

از  بهره مندی  و  ارتباط سازمان یافته  برقراری  به منظور  و  تحقیقات  زمینه  توسعه همکاری های دو جانبه در  راستای  نظر گرفتن عالیق مشترک، در  با در 
دستاوردهای علمی و تخصص های مختلف علمی- تحقیقاتی و امکانات بالقوه و بالفعل طرفین، و همچنین ایجاد زمینه های هماهنگی، تعامل، هم افزائی 
و ارتقاء سطح فعالیت های مؤسسه و شرکت کارگزاری بیمه برکت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های دو طرف، این تفاهم نامه بین شرکت کارگزاری 
بیمه برکت و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منعقد و در تاریخ 1399/9/30 به امضای طرفین رسید. اهداف تفاهم نامه ایجاد 
همکاری بین طرفین در زمینه های علمی و پژوهشی و استفاده از تجارب، تخصص و امکانات مشترک متقابل و تبادل اطالعات مورد نظر در حوزه های 
مشترک است. حمایت و اجرای طرح های تحقیقاتی در حوزه های مشترک، بهره مندی از خدمات مشاوره ای در زمینه موضوعات علمی، پژوهشی و مورد 
نیاز، استفاده مشترک از ظرفیت های اطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای طرفین در فعالیت های پژوهشی، دوره های آموزشی، نشست ها و کرسی های علمی 
مشترک، تجربه و تخصص منابع انسانی و ... در حوزه های مشترک؛ همکاری در خصوص تألیف و انتشار مقاالت و مستندسازی فعالیت های شرکت 
کارگزاری بیمه برکت با همکاری با همکاری دو طرف؛ سایر همکاری های مورد نیاز که در طول اجرای این تفاهم نامه مطرح و مورد توافق طرفین قرار 

می گیرد، بوده است.

       



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

55

 انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و دانشگاه گلستان

و  فعالیت های مؤسسه  ارتقاء سطح  و  تعامل، هم افزائی  زمینه های هماهنگی،  ایجاد  و  تبادل اطالعات  زمینه  به منظور گسترش همکاری های مشترك در 
دانشکده و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانائی های دو طرف، تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و 
دانشگاه گلستان منعقد و مبادله  گردید. اهداف تفاهم نامه مذکور استفاده مشترک از ظرفیت های اطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای، تجربه و تخصص منابع 
انسانی دو مرکز؛ حمایت و انجام طرح های مشترک در دوره های زمانی مختلف برحسب توافق؛ همکاری در برگزاری همایش ها، کارگاه ها و نشست های 
علمی- سیاستی ملی و بین المللی در حوزه جمعیت و سالمت؛ گسترش همکاری و تعامل به منظور هم افزائی و ارتقاء سطح فعالیت های پژوهشی معطوف 

به سیاست گذاری عمومی در حوزه مسائل جمعیتی و سالمت در کشور بوده است.
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 انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشگاه دانش های بنیادی
این تفاهم نامه پیرو تفاهم نامه پژوهشگاه دانش های بنیادی با امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور )سازمان( در راستای 
استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که یکی از الزامات تعیین شده در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ششم می باشد، در مؤسسه 
مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منعقد  گردید. الزم به ذکر است بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یکی از الزامات تعیین شده در بند 
“پ” ماده 7 قانون مورد اشاره بوده که دولت موظف به انجام آن در طی سال های اجرای برنامه، شده است. مدت اعتبار این تفاهم نامه به مدت 5 سال از 

زمان انعقاد قرارداد بوده که با توافق کتبی طرفین قابل تمدید و اصالح می باشد.
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 انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشکده آمار

این تفاهم نامه به منظور توسعه همکاری های علمی و تحقیقاتی؛ ایجاد هم افزائی، تقویت ظرفیت های آموزشی و پژوهشی و توانمندسازی منابع انسانی، 
و شناخت و تحلیل داده ها و اطالعات آماری در نظام های علمی و کاربردی کشور به ویژه در حوزه جمعیت میان مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و 
تخصصی جمعیت کشور و پژوهشکده آمار منعقد و مبادله  گردید. اهداف تفاهم نامه مذکور، انجام مطالعات و پژوهش های مشترک در زمینه های مرتبط با 
کید بر سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری؛ طراحی و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی،  آمار رسمی به ویژه در حوزه جمعیت با تأ
همایش ها، نشست ها و سخنرانی علمی به صورت مشترک؛ استفاده مشترک از ظرفیت های اطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای، تجربه و تخصص منابع انسانی 
دو مرکز؛ بهره مندی از تجربیات، امکانات و تجهیزات طرفین در زمینه های آموزشی و پژوهشی؛ تقویت همکاری های علمی بین پژوهشکده  و مؤسسه ؛ به 
اشتراک گذاری محصوالت دو طرف )مانند کتاب ها، گزارش ها و طرح های پژوهشی(؛ همکاری در حوزه های مختلف پژوهشی مشترک نظیر مدل سازی 
جمعیت و روش های آماری، اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی، مهاجرت های داخلی و شهرنشینی، سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی؛ تسهیل 

دسترسی کارشناسان و پژوهشگران دو طرف به همه منابع موجود در کتابخانه و مرکز اسناد یکدیگر بوده است.
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برنامه جامع پژوهشی، حوزه عالئق و خط مشی فعالیت های علمی - تحقیقاتی اعضای هیأت علمی مؤسسه را مشخص می کند. هدف از تهیه و تدوین برنامه جامع تحقیقات 
در گروه های پژوهشی، تالش برای انسجام بخشی در فعالیت های پژوهشی، هدفمند کردن پژوهش و ارتقای کمی و کیفی فعالیت های تحقیقاتی در بین اعضای هیأت 
علمی گروه های پژوهشی مؤسسه است. با تدوین برنامه جامع پژوهشی، کلیه طرح های تحقیقاتی، مقاله های مورد حمایت برای ارائه در سمینارها، و راهنمایی پایان نامه های 
دانشجویی باید در راستای اهداف بیان شده در برنامه جامع تحقیقات اعضای هیأت علمی و گروه پژوهشی قرار داشته باشند. عالوه بر این، برنامه های جامع تحقیقات 
اعضای هیأت علمی و گروه های پژوهشی، یك بانک اطالعاتی از حوزه ها و زمینه های تحقیقاتی مؤسسه را تشکیل می دهد که از این اطالعات در برنامه ریزی های کالن 

مؤسسه و همکاری های پژوهشی با دستگاههای اجرایی، سازمانهای دولتی و مراکز خصوصی استفاده می شود.
اعضای هیأت علمی موظفند با توجه به زمینه تخصصی و عالئق تحقیقاتی، به طور انفرادی و در مواردی خاص به طور مشترک )همگرایی تخصص ها( برنامه جامع پژوهشی 

خود را تدوین و ارائه نمایند. 
در تدوین برنامه جامع پژوهشی باید از تمام توانایی های موجود و بالقوه و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری گروه پژوهشی استفاده شود. پس از تدوین و تصویب برنامه 
جامع تحقیقات، حوزه فعالیت های علمی- پژوهشی اعضای هیأت علمی در راستای اهداف تعیین شده در برنامه جامع پژوهشی به عنوان رکن اصلی جهت دهنده تحقیقات 

اعضای هیأت علمی و گروه پژوهشی قرار می گیرد. 
عنوان برنامه جامع پژوهشی اعضای هیأت علمی دوره زمانی

روش های پیشرفته آماری در تحلیل داده های جمعیتی  دکتر آرزو باقری

برنامه جامع 
پژوهشی 
5 ساله   

اعضای هیأت 
علمی مؤسسه
1400-1405 

پاسخ های سیاستی به باروری پایین در ایران  دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
سالمت باروری و جنسی در دوره نوجوانی و جوانی  دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

تحلیل فضایی نابرابری های توسعه ای و مهاجرت های داخلی در ایران  دکتر ولی اله رستمعلی زاده
روش های نوین تحلیل داده های طولی در مطالعات جمعیتی  دکتر مهسا سعادتی

تغییرات جمعیتی و الگوهای مصرف در ایران  دکتر عادل عبدالهی
وضعیت تأمین و رفاه اجتماعی سالمندان در ایران دکتر رضا کیانی

مناسبات نسلی خانواده در بستر تغییرات جمعیتی ایران  دکتر فاطمه مدیری
پویایی جمعیت و مشارکت اقتصادی زنان  دکتر نادر مطیع  حق شناس

تحوالت جمعیتی و بازار نیروی کار ایران: فرصت ها، چالش ها  دکتر ملیحه حدادمقدم
تبیین و تحلیل ارتباط بین پویایی جمعیت و منابع محیط زیستی دکتر علی عزیزی

کاربرد تفکر سیستمی و مدل سازی در تحلیل پویایی های جمعیت کشور دکتر سیده زهرا کالنتری

برنامه جامع پژوهشی اعضای هیأت علمی
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مورد(   15( برون سازمانی"  پژوهشی  "طرح های  مورد(،   19( درون سازمانی"  پژوهشی  "طرح های  قالب  در  تحقیقاتی  پروژه   34 تعداد   ،1399 سال  در 
 تصویب و یا خاتمه یافتند. از بین طرح های پژوهشی درون سازمانی سال 1399، 11 مورد اتمام یافته و 8 مورد در حال اجرا می باشند. از بین طرح های 
پژوهشی برون سازمانی، نیز 4 مورد به اتمام رسیده و 11 مورد نیز در حال اجرا می باشند. روند تعداد طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مؤسسه طی سال های 

1399 - 1392 به تفکیک درون سازمانی و برون سازمانی در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است. در ادامه، به معرفی این طرح ها پرداخته می شود. 

تعداد طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مؤسسه طی سال های 1399-1392 به تفکیک درون سازمانی و برون سازمانی

گزارش های پژوهشی و تحقیقاتی
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الف( اتمام یافته 

برآورد عمومیت ناباروری و شیوه مواجهه با آن در پنج استان منتخب ایران �
مجری: دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد

همکار: دکتر محمد جالل عباسی شوازی و دکتر میمنت حسینی چاوشی
ناظر: دکتر حسن عینی زیناب

هدف از این مطالعه بررسی تحوالت بی فرزندی در ایران و برآورد ناباروری در پنج استان منتخب ایران 
بررسی سالمت و جمعیت )سال 1379 و  نمونه دو درصدی سرشماری، طرح  منبع داده ها،  است. 
1389( و طرح تحوالت باروری )1396( در پنج استان گیالن، آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان، 
یزد و تهران است. تحلیل داده های نمونه دو درصد سرشماری نشان داد، علی رغم افزایش در میزان بی فرزندی گروه های سنی 39-15 ساله، بی فرزندی 
در سال های آخر باروری در کشور و بسیاری از استان ها به سطح بی فرزندی طبیعی نزدیک است، و تنها 3 تا 5 درصد از زنان بدون فرزند هستند. بر 
اساس داده های طرح بررسی سالمت و جمعیت در سال 1389 در جمعیت زنان 49- 15 ساله ازدواج کرده، 10/1 درصد از زنان، بی فرزندی خواسته 
دارند که فقط 0/3 درصد از آنها تمایلی به داشتن فرزند در آینده نداشتند. همچنین 3/6 درصد به طور ناخواسته بی فرزند هستند. نتایج برآورد ناباروری 
با استفاده از داده های پیمایش تحوالت باروری نشان داد، بر اساس تعریف پزشکی دامنه ناباروری از 7/4 درصد در استان یزد تا 22/3 درصد در استان 
سیستان وبلوچستان نوسان دارد. استان تهران 9/6 درصد، آذربایجان غربی8/6 درصد و گیالن 12/3 درصد می باشد. بر طبق تعریف سازمان بهداشت 
جهانی، دامنه ناباروری از 6/7 درصد در استان یزد تا 15/6 درصد در استان سیستان وبلوچستان نوسان دارد. در استان تهران 8/1 درصد، آذربایجان غربی 
6/7 درصد و استان گیالن، 10/9 درصد می باشد. عمومیت ناباروری در همه استان  ها بر طبق تعریف سازمان بهداشتی جهانی کمتر از تعریف کلینیکی 
است، به ویژه در استان سیستان وبلوچستان حدود 10 درصد کاهش می یابد. بر طبق تعریف جمعیت شناسی، دامنه ناباروری از 5/8 درصد در استان تهران 
تا 10/9 درصد در استان سیستان وبلوچستان نوسان دارد. در استان گیالن درصد ناباروری 7/8 درصد، آذربایجان غربی 4/8 درصد و یزد، 6/5 درصد 
می باشد. در این طرح همچنین مشخصه های اجتماعی - جمعیتی زنان نابارور، و ارتباط آنها با ناباروری و شیوه مواجهه افراد با ناباروری و مشکالت زنان 

نابارور بررسی شد. 

طرح های پژوهشی درون سازمانی 



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

61

  

بررسی تحوالت و روندهای مشاغل IT محور: اثرات تحوالت IT بر تغییرات مشاغل در ایران �

مجری: دکتر نادر مطیع حق شناس
ناظر: آقای سید علی هاشمی

در دو دهه گذشته، اقتصاد جهان شاهد تغییرات قابل توجهی در ساختار و پویایی بازار کار بوده است. در حال حاضر، 
تأثیرات انقالب صنعتی چهارم، با تمرکز بر توسعه تکنولوژیکی و رباتیک، هوش مصنوعی و ژنتیک که ممکن است 
کید قرار گرفته است. هرچند، هم زمان با انقالب تکنولوژیکی، کالن روندهای جمعیت شناختی و جهانی سازی هم وجود  بر بازار کار داشته باشد مورد تأ
دارند که ممکن است تأثیر بیشتر و طوالنی تری بر دنیای کار داشته باشند. در این میان، فناوری اطالعات نه تنها خود موجب تولید موقعیت های جدید شغلی 
شده، بلکه زمینه ساز تغییرات بنیادی در بسیاری از مشاغل دیگر هم بوده است. هدف اصلی مطالعه، بررسی دگردیسی مشاغل مبتنی بر فناوری اطالعات در 
کشور می باشد. روش تحقیق این پژوهش، مبتنی بر روش اسنادی- تحلیلی بوده است. یافته های مطالعه نشان داد که به دنبال موج گسترده تغییرات مشاغل 
مبتنی بر فناوری اطالعات در کشورهای مختلف جهان، کشور ایران در دو دهه گذشته نیز تحوالت قابل مالحظه ای را در این زمینه تجربه کرده است. سرعت 
تغییرات در مشاغل مبتنی بر فناوری اطالعات در کشور چشمگیر بوده و هم اکنون نیز تأثیر فناوری اطالعات بر تغییرات مشاغل جدید در کشور محسوس 
است. الزامات و پیامدهای شیوه دورکاری، وجود کسب و کارهای نوین دیجی کاال و اسنپ، نمونه های از این دگردیسی در ایران هستند که در این مطالعه 
مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی تغییرات ساختار طبقه بندی مشاغل مبتنی بر فناوری اطالعات در سال 1395 در مقایسه با سال 1375 نشان می دهد در گروه 
اصلی متخصصان، 9 عنوان شغلی و در گروه اصلی تکنسین ها و کمک متخصصان، 12عنوان شغلی به گروه واحدها اضافه شده است. نتایج نشان داد به طور 
اساسی موج چهارم فناوری که ویژگی آن انجام وظایف غیر عادی شناختی توسط ماشین و هوش مصنوعی است، هنوز در ایران محقق نشده است. همچنین، 
متأسفانه داده ای در خصوص تعداد مشاغل و حرفه های مبتنی بر فناوری اطالعات در سرشماری های عمومی کشور جمع آوری نشده است. پیش بینی شده 
در 20 سال آینده، تغییرات محسوسی در نوع و ماهیت مشاغل و حرفه های موجود در جهان و به دنبال آن در ایران ایجاد شود. مطالعه عوامل پیشران و سنجش 
میزان تحقق نقاط عطف پیش بینی شده در زمینه دگردیسی مشاغل مبتنی بر فناوری اطالعات در ایران به ویژه در سطح استان ها تا پنج سال آینده و نیز بررسی 

داللت های اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی آن ازجمله پیشنهادات تحقیقاتی این مطالعه هستند. 
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درک از خطر و معلومات اچ ای وی و بیماری های مقاربتی و تعیین کننده های  �
آن در دختران دانشجو در تهران

مجری: دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
ناظر: دکتر معصومه سیم بر

تجربیات  نقش  بر   کید  تأ با  اچ ای وی  از خطر  و درك  مقاربتی  بیماری  و  اچ آی وی  معلومات  تعیین کننده  بررسی عوامل  مطالعه  این  هدف 
جنسی قبل از ازدواج بود. برای دستیابی به هدف فوق، از تحلیل ثانویه داده های پیمایشی که در بین 1055 دانشجوی دختر در دانشگاه های 
آزاد و دولتی شهر تهران به روش نمونه گیری سهمیه ای مرحله ای انجام شده بود، استفاده شد. در این پیمایش یك نمونه معرف از رشته های 
مختلف و دانشگاه های مختلف در سال 1397 پرسشنامه آنالین را تکمیل نمودند. میانگین سنی دختران شرکت کننده در پیمایش 21/3 سال 
) SD 3/32= ( )طیف 40-17 سال( بود. این مطالعه نشان داد که در کل درك از خطر اچ ای وی در بین دختران پایین بود. تجربه جنسی متغیر 
تعیین کننده مهم تری از معلومات اچ ای وی برای درك از خطر اچ ای وی محسوب می شود. دختران معلومات بهتری از اچ ای وی در مقایسه 
با بیماری های مقاربتی دارند، ولی باورهای غلط در مورد اچ ای وی محسوس بود. پس از کنترل اثر سن و درآمد خانوار، غیر از خودبسندگی 
در کسب اطالعات جنسی، تجربه جنسی از عوامل تعیین کننده معلومات اچ آی وی می باشد. درك از خطر اچ ای وی بیشتر از اینکه متأثر از 
معلومات اچ ای وی باشد، از رفتار جنسی فرد متأثراست و با اطمینان می توان ادعا کرد که اطالعات درست و جامع در مورد اچ ای وی و بیماری 

مقاربتی برای جوانان ضروری است.



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

63

مطالعه تطبیقی سیاست ها و برنامه های افزایش باروری در کشورهای منتخب  �

مجری: دکتر رسول صادقی
فریده  دکتر  باقری،  آرزو  دکتر  نصرآباد،  رازقی  بی بی  حجیه  دکتر  مدیری،  فاطمه  دکتر  همکاران: 
خلج آبادی فراهانی، دکتر مهسا سعادتی، دکتر عادل عبدالهی، دکتر ولی اله رستمعلی زاده، دکتر نادر مطیع 

حق شناس 
ناظر: دکتر محمد میرزایی

باروری پایین به عنوان یک مسأله اجتماعی- جمعیتی، تبدیل به یک پدیده جهانی و موضوع سیاستی در قرن 21 شده است. امروزه، نیمی از جمعیت 
جهان در کشورهایی زندگی می کنند که میزان باروری کل مقطعی آن ها به زیر سطح جایگزینی )حدود 2/1 فرزند به ازای هر زن( کاهش یافته است. 
نگرانی های اقتصادی، جمعیتی )کاهش جمعیت و سالخوردگی(، ژئوپلیتیکی و هویتی )هویت ملی( منجر به اجرای سیاست های افزایش باروری 
عمدتًا در کشورهای توسعه یافته شده است. هدف این تحقیق، ارائه شواهد موجود در مورد انواع سیاست های مشوق باروری است. ما به مرور سیاست ها 
و برنامه های مشوق باروری در 17 کشور منتخب، شامل؛ فرانسه، نروژ، فنالند، سوئد، سوئیس، انگلستان، آلمان، ایتالیا، امریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، 
کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، مالزی، ترکیه پرداختیم. نتایج نشان داد که بیشتر سیاست ها و برنامه های افزایش باروری در قالب سیاست های دوستدار 
و حامی خانواده طراحی و اجرا شده است. در چارچوب این سیاست ها، ارائه مراقبت های بهداشتی، سیاست های آموزشی، مقررات مربوط به مسکن، 
مقررات مربوط به بازار کار، تدوین سیاست های مالیاتی، خدمات کمک  باروری، همگی شرایطی را فراهم می کنند که در آن مردم فرزندان خود را 
بدون دغدغه پرورش می دهند و محیطی را ایجاد می کنند که می تواند تصمیم به داشتن فرزند )یا فرزندی دیگر( را تشویق کنند. همچنین، نتایج بررسی 
نشان داد که موفقیت برنامه ها بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی پیرامونی افراد، سطح تحصیالت و سایر مشخصه ها دارد. چنانچه سیاست ها توان 
پاسخگویی به نیازهای مختلف افراد در موقعّیت های متفاوت زندگی را داشته باشند، می توانند اثرگذاری بیشتری در حمایت از انتخاب های باروری 
زنان و مردان داشته باشند. آن ها بایستی تعادل و سازگاری بین کار دستمزدی و فرزندآوری را تقویت کنند و در همان حال کمک ها و حمایت های 
مالی به خانواده های با درآمد پایین ارائه دهند. همچنین، این سیاست ها، هنگامی تأثیرات مثبتی بر باروری دارند که بتوانند چالش های مختلف ناشی 

از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بیولوژیکی و روانی مرتبط با فرزندآوری را کاهش دهند.  
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تحلیل نگرش های جنسیتی در حوزه اشتغال در میان مردان و زنان تهران �

مجری: دکتر عادل عبدالهی
ناظر: دکتر خدیجه سفیری

پژوهش حاضر درصدد تحلیل نگرش های جنسیتی در حوزه اشتغال در میان مردان و زنان در شهر تهران است. روش شناسی این مقاله مبتنی بر تحلیل ثانویه 
داده هایی است که قباًل در یک پیمایش صورت گرفته با عنوان بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی- اجتماعی عقالنیت و رفتار فرزندآوری در شهر تهران )عبدالهی: 
1395( گردآوری شده اند. پژوهش حاضر با تحلیل ثانویه بخشی از داده های پیمایش مذکور درصدد تحلیل نگرش های جنسیتی در حوزه اشتغال در میان 
مردان و زنان تهرانی است. بنابراین، جامعه مورد مطالعه در این پژوهش منطبق بر جامعه  آماری در پیمایش مذکور است. جامعه مورد مطالعه در پیمایش 
مذکور متشکل از زنان متأهل 15-49 ساله و مردان 59-20 ساله متأهل تهرانی است که 1158917 نفر )14/21 درصد( از جمعیت شهر تهران به این گروه های 
سنِی متأهل اختصاص یافته است. نتایج تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که با افزایش احساس ناامنی روانی در بین مردان، نگرش های جنسیتی آن ها 
مدرن تر )برابرخواهانه تر( می شود؛ با افزایش مادی گرایی در بین مردان، نگرش های جنسیتی آن ها مدرن تر )برابرخواهانه تر( می شود. مردانی که در مناطق کم 
برخوردار زندگی می کنند، نگرش های جنسیتی آن ها سنتی تر هستند. با افزایش اعتماد عمومی در بین زنان، نگرش های جنسیتی آن ها مدرن تر )برابرخواهانه تر( 
می شود. با افزایش مادی گرایی در بین زنان، نگرش های جنسیتی آن ها مدرن تر )برابرخواهانه تر( می شود. با افزایش تعداد سال های تحصیل زنان، نگرش های 
جنسیتی آن ها مدرن تر )برابرخواهانه تر( می شود. زنانی که در مناطق کم برخوردار زندگی می کنند، نگرش های جنسیتی آن ها مدرن تر هستند. با افزایش 
سن زنان، نگرش های جنسیتی آن ها مدرن تر )برابرخواهانه تر( می شود. سخن پایانی پژوهش حاضر این است که، تالش شود تا سیاست گذاری بر مبنای 
روایت های واقع بینانه از تغییرات و تحوالت ارزشی و نگرشی در جامعه تدوین شود. چرا که گفتمان سنتی مردانگی، برخالف فراگیری و سلطه ی تاریخی آن 
با شکل هایی از مقاومت و الگوهای جایگزین مواجه شده است و در پرتو ترویج ارزش های برابری جنسیتی است که می توان مسیر برابری فرصت ها و به دنبال 

آن افزایش سهم زنان در حوزه اشتغال را هموار کرد.
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شهر  � در  والدین  از  بزرگسال  فرزندان  شده  دریافت  حمایت های  بررسی 
تهران

مجری: دکتر فاطمه مدیری
ناظر: دکتر مجید کوششی 

در دهه های اخیر تغییرات جمعیت شناسی از قبیل افزایش امید زندگی، افزایش سن ازدواج، افزایش طالق و کاهش باروری منجر به 
تغییر ساختارهای بین نسلی در خانواده و پیچیده تر شدن آن شده است. این تحقیق پاسخی به این سؤاالت داشته که حمایت والدین از 
فرزندان بزرگسال در ابعاد مختلف به چه میزان است؟ و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با حمایت والدین از فرزندان بزرگسال کدامند؟ 
1000 نمونه به شیوه خوشه ای چند مرحله ای از 30 حوزه شهر تهران انتخاب شده و تجزیه تحلیل آن نشان داده: حمایت پدر و مادر از 
فرزندان بزرگسال در ابعاد مختلف یکسان نبوده است. به طوری که پند و نصیحت، عالقه مندی به زندگی شخصی و حمایت عاطفی از 
فرزندان بزرگسال، در سطح باال، و حمایت ابزاری و حمایت مالی از فرزندان بزرگسال در سطحی به مراتب پایین تر گزارش شده است. 
در همه ابعاد به استثنای حمایت مالی تفاوت معنادار در حمایت والدین وجود داشته و حمایت مادران بیش از پدران بوده است. دختر 
بودن، جوان تر بودن، متاهل بودن، غیرشاغل بودن، مرفه تر بودن والدین و فرزندان بزرگسال، تحصیالت باالتر والدین، سالمت باالتر 
والدین و فرزندان بزرگسال، حمایت باالتر فرزندان بزرگسال از والدین، نزدیک تر بودن جغرافیایی با حمایت بیشتر و و تضاد با والدین، 
تضاد زناشویی والدین، داشتن خواهر و برادر ناتنی، وجود طالق در والدین یا داشتن والدین ناتنی و افزایش سن والدین با حمایت کمتر 
والدین از فرزندان بزرگسال رابطه معنادار داشته است. نتایج رگرسیون های چند متغیره نشان داده ویژگی های اقتصادی اجتماعی والدین 

و فرزندان بزرگسال درصد کمی از حمایت والدین را تبیین می کنند و متغیرهای ساختاری و رابطه ای نقش بیشتری ایفا می کنند. 
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بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به جابجایی درون شهری در شهر تهران �

مجری: دکتر ولی اله رستمعلی زاده 
همکار: دکتر رضا نوبخت

ناظر: دکتر حسین محمودیان 

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت جابجایی محله ای و عوامل مؤثر بر تمایل به جابجایی درون شهری در شهر تهران 
است. روش پژوهش، تحلیل ثانویه داده های طرح »سنجش کیفیت زندگی در شهر تهران« است که در سال 1394 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 
را شهروندان باالی 18 سال شهر تهران تشکیل داده و حجم نمونه نیز شامل 45000 نفر از 334 محله واقع در 22 منطقه شهر تهران بوده است. یافته ها نشان 
می دهند که جابجایی های بین منطقه ای و بعد از آن، جابجایی های درون منطقه ای و درون محله ای، از مهمترین انواع جابجایی ها در شهر تهران بوده اند و 
به طور کلی، 83 درصد از افراد نمونه، یکی از انواع جابه جایی های درون شهری را تجربه نموده اند. در این بین، عمومیت با جابجایی بین منطقه ای بوده است. 
یافته های تحقیق نشان می دهند که جابه جایی سکونتی برای افرادی که سطح درآمدی و تحصیالت باالتر دارند و به دنبال بهبود وضعیت زندگی/افزایش متراژ 
منزل مسکونی هستند، باالتر است. طبق یافته ها، مهمترین عوامل ماندگاری سکونتی عبارتند از: افزایش تعداد خویشاوندان در یک محله، افزایش سن، تعداد 
فرزندان بیشتر و افزایش مدت زمان اقامت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، مدت اقامت، وضعیت مسکن، تعداد خویشاوندان و تعداد فرزندان در 
احتمال جابجایی درون محله ای و متغیرهای مدت زمان اقامت، سن و تعداد خویشاوندان، در احتمال جابجایی بین محله ای مؤثر هستند. نتایج این تحقیق 
همچنین نشان می دهد که با افزایش رضایت از جابجایی و معابر محله، رضایت از بهداشت و محیط زیست محله، رضایت از روابط و بافت اجتماعی محله، 

افزایش تعلق به محله، افزایش اعتماد به ارکان محله و افزایش رضایت از مسائل اجتماعی منطقه، احتمال ترک محله کاهش پیدا می کند. 
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بررسی ابعاد و پیامدهای جمعیتی کرونا- کووید 19 �

مجری: دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
همکار: دکتر محمد ساسانی پور 

ناظر: دکتر فریده خلج آبادی فراهانی 

در حالی که نگرانی های بشر از بیماری های همه گیر و جهان گیر تقریبًا مرتفع شده بود، پدیدار شدن و شیوع گسترده 
اپیدمی کووید-19 همه را غافلگیر کرد. در دسامبر سال 2019، شیوع یک بیماری تنفسی در ارتباط با یک کرونا ویروس جدید در شهر ووهان چین گزارش 
شد. این ویروس در سراسر جهان گسترش یافت و در مارس 2020 سازمان بهداشت جهانی بیماری ناشی از کرونا ویروس 2019 )کووید-19( را یک بیماری 
جهان گیر اعالم کرد )سازمان بهداشت جهانی، 2020(. شیوع گسترده و تفاوت های موجود بین کشورها و مناطق مختلف در همه گیری کووید-19، ارتباط 
بین پویایی جمعیت و اپیدمی را آشکار کرده است. عوامل جمعیتی نقشی اساسی در شکل گیری الگوی موارد مثبت و مرگ ناشی از کووید-19 در سراسر 
جهان دارد و از سوی دیگر این همه گیری می تواند بر روندهای جمعیت شناختی تأثیرگذار باشد. هدف از این تحقیق، بررسی پیامدهای جمعیت شناختی 
ویروس کرونا می باشد. در این مطالعه، تالش شد با مطالعه اسناد و مطالعات موجود ابتدا جایگاه بیماری های همه گیر در رویکردهای جمعیت شناختی مورد 
مالحظه قرار گیرد، سپس تأثیری که ویژگی های جمعیت شناختی و یا عوامل جمعیتی بر گسترش ویروس می توانند داشته باشند بحث شده است. عالوه بر 

آن با توجه به داده های موجود و در دسترس در سطح کشور آثار جمعیتی این ویروس بررسی شده است.
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مهاجرت بین المللی از ایران: تمایالت و عوامل پشتیبان �

مجری: دکتر عادل عبدالهی
همکار: مریم رضایی

ناظر: دکتر رسول صادقی

در دنیای امروز مهاجرت بین المللی به عنوان یکی از مهمترین عوامل پویایی و تغییرات جمعیت و ترکیب آن با هدف 
دستیابی به شرایط بهتر زندگی و برطرف کردن نیازها، مورد توجه محّققان و سیاست گذاران است. عوامل مختلفی زمینه ساز تمایل مهاجرت به خارج از کشور 
می باشند، شناخت این عوامل می تواند بر تمایالت و جریانات مهاجرتی در آینده تأثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف مطالعة پیش رو، شناخت میزان تمایل 
ایرانی ها به مهاجرت به خارج از کشور و تأثیر عوامل جمعیتی- زمینه ای و ساختاری بر آن می باشد. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیل ثانویة داده های خرد 
پیمایش مّلی سرمایة اجتماعی در سال 1397 است. تعداد نمونه مورد بررسی شامل 17078 نفر افراد 18 سال به باالی ساکن در 31 استان کشور است. براساس 
یافته های تحقیق، 42 درصد پاسخگویان تمایل به مهاجرت به خارج از کشور دارند و به عنوان مهاجرین بالقوه محسوب می شوند. عالوه بر این، نتایج نشان 
داد که افراد دارای تمایل به مهاجرت، اغلب مجرد، جوان )18 تا 49 سال(، با تحصیالت دانشگاهی، طبقة اجتماعی متوسط و ساکنین در شهرها هستند. 
همچنین، نتایج تحلیل های دومتغیره از رابطة عوامل ساختاری )رضایت اجتماعی، امید و نشاط اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی و ارزیابی وضعیت آینده 
کشور( نشان داد که تمامی این عوامل با تمایل به مهاجرت خارج از کشور رابطة منفی و معنادار دارند. در نهایت، براساس نتایج تحلیل چندمتغیره )رگرسیون 
لجستیک(، با کنترل متغیرهای جمعیتی و زمینه ای، تنها میزان امید و نشاط اجتماعی و ارزیابی از وضعیت آینده کشور، همچنان بر تمایل به مهاجرت خارج 
از کشور تأثیر معناداری دارند. از اینرو، فراهم کردن شرایط و بسترهای رضایت بخش و امیدوار کننده به ویژه برای جوانان تحصیل کرده دانشگاهی، می تواند 

در کاهش تمایالت مهاجرتی به خارج از کشور مؤثر باشند.
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محاسبه جداول امید مهاجرت استان های کشور به تفکیک جنس و محل سکونت طی دوره  �
1390-95

مجری: دکتر سیده زهرا کالنتری بنادکی
همکار: دکتر سعیده شهبازین

ناظر: دکتر ولی اله رستمعلی زاده

با وجود اینکه مهاجرت یکی از سه نیروی تغییرات جمعیتی است اما در مطالعات، کمتر از باروری و مرگ ومیر مورد توجه قرار گرفته است. اما در دهه های 
اخیر با تغییراتی که در جریان های جمعیتی مرگ میر و باروری رخ داده است، مهاجرت به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل تغییرات جمعیتی، در مرکز 
توجهات محققان قرا گرفته است. با توجه به تأثیرات مهاجرت داخلی بر جوامعی مانند ایران و تأثیرات آن بر برنامه ریزی های کشوری، گسترش مطالعات و 
ساخت شاخص هایی از مهاجرت داخلی که بتوان راهگشای سیاست گذاری های داخلی باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. داشتن تصوری درست و 
جامع از ساختار سنی و جنسی و حجم مهاجران، از اولویت ها و در واقع اصول برنامه ریزی های منطقه ای در کشور است. شاخص ها و نماهایی از مهاجرت 
که در حال حاضر وجود دارند و مورد استفاده قرار می گیرند معمواًل تنها نمایی از کل مهاجرت در دوره زمانی خاص ارائه می دهند. اطالعاتی بعد از رخ 
دادن مهاجرت؛ بدون به دست دادن نمایی از احتمال وقوع آنها در آینده. در این تحقیق تالش بر این است که مهاجرت داخلی در کشور بر اساس احتمال 
تعداد دفعات مهاجرت برای هر یک از گروه های سنی، آورده شود. این مهم با تکیه بر سطح کالن کشوری و بهره گیری از داده های سرشماری عمومی 

نفوس و مسکن کشور فراهم شده است.
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مرور نظام مند مطالعات سالمت جنسی جوانان در ایران در دو دهه ی اخیر �

مجری: دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
همکار: فاطمه کیانی علی آبادی

ناظر: دکتر رسول صادقی

در این پژوهش، شواهد مربوط به سالمت جنسی و تولید مثل )سالمت باروری و جنسی( جوانان در ایران از سال 2001 
تا 2019 بررسی شده و نیازها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه را ترسیم می کند. از میان 125 مقاله، 43 مقاله برای این مطالعه مورد بررسی قرار 
گرفت. یافته ها نشان داد که اگرچه اکثریت جوانان از رابطه جنسی قبل از ازدواج خودداری می کنند، اما اقلیت  قابل توجهی با یک ناهمگونی مهم مبتنی 
بر جنسیت و منطقه جغرافیایی درگیر روابط جنسی قبل از ازدواج هستند و اختالف جنسیتی در رفتار ها ی پرخطر جنسی آشکار است. در میان مردان، تعدد 
شرکای جنسی، استفاده نامنظم از کاندوم و سن کمتر در شروع روابط جنسی بیشتر از زنان است. ضروری است باورها و کلیشه های جنسیتی که زنان جوان 
گاهی و مهارت های مربوطه را گسترش داده و دسترسی به خدمات سالمت باروری و جنسی  را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهد، را اصالح نمود و آ
را امکان پذیر کرد. در حالی که دولت بسیاری از تعهدات را برای رفاه و بهزیستی جوانان پذیرفته است، اما توسعه سیاست های مرتبط با سالمت باروری و 
جنسی با تحقق این تعهدات فاصله زیادی دارد. موفقیت در آینده مستلزم افزایش شواهد تحقیقی در مورد سالمت باروری و جنسی جوانان و همچنین اراده 
سیاسی و تعهد راهبردی به سالمت باروری و جنسی برای جوانان است. چالش اساسی توسعه مداخالت آموزشی جامع و متناسب فرهنگی در زمینه سالمت 
باروری و جنسی و خدمات محرمانه برای جوانان است. با توجه به اهمیت خانواده ها و والدین، چنین برنامه ها و مداخالتی نیازمند درگیر کردن والدین و 

خانواده ها نیز دارد.
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           ب( در حال اجرا
 
روش های پارامتری، بازگشتی و شکنندگی در تحلیل سابقه رخداد وقایع جمعیتی   �

SAS با استفاده از نرم افزار

مجری: دکتر مهسا سعادتی 
همکار: دکتر آرزو باقری

ناظر: دکتر محمد اصغری جعفرآبادی

در بسیاری از مطالعات جمعیتی، اپیدمیولوژی و بالینی، پاسخ مورد نظر زمان تا رخداد واقعه است که اغلب با روش های تاریخچه رخداد واقعه )تحلیل بقا( 
تحلیل می شوند. در این مطالعات اغلب، پژوهشگران با داده هایی مواجه می شوند که به دالیلی نظیر هم گروه شدن افراد در گروه ها و یا تجربه رخداد چند 
واقعه از یک نوع، با یکدیگر همبسته اند. تحلیل معتبر این داده ها نیازمند استفاده از روش های پیشرفته آماری است؛ همچنین در تحلیل داده های غیرهمبسته 
نیز در صورت برقرار نبودن پیش فرض های الزم، برای دستیابی به نتایج صحیح باید از روش ها با کارایی باال استفاده کرد. از آنجا که کاربرد این روش های 
پیشرفته نیازمند آشنایی با نرم افزار آماری مناسب است، هدف از این طرح ارائه مدل های پیشرفته تحلیل بقا با استفاده از نرم افزار SAS می باشد که روش های 

مختلف تحلیل را با استفاده از این نرم افزار در قالب مثال های کاربردی در اختیار کلیه پژوهشگران در حوزه های مختلف قرار می دهد. 
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واکاوی چالش های سمت عرضه در بازار نیروی کار ایران  �

مجری: دکتر ملیحه حدادمقدم
ناظر: دکتر غالمعلی فرجادی

هدف توسعه اقتصادی،  افزایش استانداردهای سطح زندگی در کل یک اقتصاد است. بسیاری از استاندارهای 
سطح زندگی توسط درآمدهای افراد تعیین می شود )فیلدز، 1990( و این درآمدها به طور مستقیم از بازار نیروی 
کار دریافت می شود. بازار کار در بین بازارهای پنج گانه اقتصاد )بازار سرمایه، بازار پول، بازار تأمین اطمینان، بازارهای کاالها و خدمات و بازار کار(، در 
تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله اشتغال، جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و وجود 
عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید )امینی، 1394(. در طی سال های گذشته به منظور بهبود کارایی 

بازار نیروی کار، دولت ها خود را مکلف به حل مسائل بازار نیروی کار با بسیج مجموعه گسترده ای از ارزیابی های سیاستی یا برنامه ها نموده اند. 
هر بازاری در اقتصاد از دو وجه عرضه و تقاضا تشکیل شده  است و بازار نیروی کار ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. هر وجهی از این بازار با چالش ها 
و مشکالتی روبه روست که موجب شده است تا این بازار عالوه بر دو وجه پیش گفته، از مداخالتی با نام سیاست گذاری ها )با هدف اصالح مکانیزم 
بازار( هم بهره مند شود که این مداخالت در بازارها می توانند هر دو وجه عرضه و یا تقاضا را تحت تأثیر قرار دهند. اگر این مداخالت بدون شناخت دقیق 
نیروهای بازار باشد، می تواند به این چالش ها دامن بزند. شناسایی چالش های سمت عرضه در بازار نیروی کار ایران یکی از مقوالتی است که پرداختن به 
آن و کمک در جهت رفع آن نیازمند مطالعات همه جانبه نگر و گسترده در این حوزه است. اغلب این چالش های سمت عرضه، در سیاست گذاری هایی 
که تاکنون در بازار نیروی کار انجام گرفته، مغفول مانده است، در حالی که می توانند  به عنوان زیرساختی اثرگذار در بازار نیروی کار جهت تقویت این 
بازار عمل نمایند. سیاست گذاری بازار نیروی کار در ایران عمدتًا معطوف به تحریک سمت تقاضای این بازار بوده است. در این طرح برآنیم تا ضمن 

معرفی این چالش ها ، تصویری از سمت عرضه در بازار نیروی کار ایران را ارائه نماییم.
.
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بررسی رابطه پدیده خشکسالی با مهاجرت های داخلی در سه دهۀ اخیر �

مجری: دکتر علی عزیزی 
ناظر: دکتر رسول صادقی

متغیرهای محیط زیستی در فرآیندهای مهاجرت در مناطق خشک نقش مهمی ایفا می کنند. در این مناطق تغییر محیط شامل تغییرات زمانی و مکانی بارش، 
افزایش دفعات خشک سالی، کمبود طوالنی مدت آب و تخریب زمین می تواند مهاجرت را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی 
رابطه پدیده خشک سالی با مهاجرت های داخلی در سه دهۀ اخیر می باشد. بدین منظور در مرحله اول، با انجام مطالعات کتابخانه ای چارچوب نظری و 
پیشینه تحقیق تکمیل خواهد شد. در مرحله دوم، مطالعات اقلیمی صورت گرفته و اقدام به استخراج شاخص استاندارد خشک سالی می شود. در ادامه 
یافته های شاخص مورد نظر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و پهنه های حاصل از نظر شدت خشک سالی نیز مورد بررسی و طبقه بندی قرار می گیرد. در 
مرحله سوم، مطالعات مربوط به مهاجرت جمعیتی در سطح شهرستان از سال 1365 تا 1395 بررسی خواهد شد. در مرحله چهارم، با استفاده از تحلیل های 
فضایی موجود در سیستم اطالعات جغرافیایی رابطه بین دو داده فضایی شاخص خشک سالی و مهاجرت اکولوژیک جمعیت مورد بررسی قرار گرفته و 

نتایج کلی تحقیق منتج از مراحل قبلی ارائه می شود. 
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خود  � بر  مؤثر  عوامل  بررسی  در  تعمیم یافته  ساختاری  معادالت  مدل  کاربرد 
ارزیابی سالمت سالمندان شهر تهران 

مجری: دکتر آرزو باقری
همکار: دکتر مهسا سعادتی
ناظر: دکتر اشکان شباک 

متغیرهای نگرشی رتبه ای با سطوح طیف لیکرت در بسیاری از مطالعات در حوزه های علوم اجتماعی و رفتاری به منظور ساخت متغیرهای آشکار و پنهان 
در مدل سازی معادالت ساختاری )SEM( مورد استفاده قرار می گیرند. در اکثر مطالعات انجام شده بر روی سالمت خودارزیابی سالمندان، این متغیر 
به عنوان متغیر پیوسته در نظر گرفته شده و برای تحلیل آن از مدل های رگرسیون چندمتغیره و یا مدل معادالت ساختاری )SEM( متداول استفاده می شود. 
الزم به ذکر است که با در نظر گرفتن متغیرهای طبقه بندی شده )اسمی و رتبه ای( به صورت پیوسته، نتایج گمراه کننده ای از تحلیل و تفسیر داده ها به دست 
تعمیم یافته  ادغام مدل خطی  براساس  تعمیم یافته )GSEM( وجود دارد که  به نام مدل معادالت ساختاری  این شرایط، رویکرد دیگری  خواهد آمد. در 
)GLM( و نیز مدل معادالت ساختاری )SEM( می باشد. با توجه به اهمیت به کارگیری مدل مناسب در تحلیل سالمت خودارزیابی سالمندان به عنوان 
یک متغیر رتبه ای، هدف از طرح حاضر، برازش برآوردگرهای مدل معادالت ساختاری تعمیم یافته )GSEM( به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر این شاخص 
در شهر تهران می باشد که در آن از داده های یک پژوهش آمیخته کمی و کیفی که بر روی 598 سالمند 60 ساله و بیشتر از 22 منطقه تهران در سال 1394 

انجام شده است و نرم افزار Mplus  نسخه )3 . 7( استفاده می شود.  
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مطالعه  � مورد  سیستم  پویایی  رویکرد  با  بین استانی  مهاجرت های  مدل سازی 
استان تهران  

مجری: دکتر سیده زهرا کالنتری بنادکی
ناظر: دکتر محمد جالل عباسی شوازی

مهاجرت به عنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیت، در کنار باروری و مرگ ومیر سبب تغییر در ساختار سنی، جنسی و متوسط رشد ساالنه جمعیت 
مناطق می شود. در مراحل پایانی گذار جمعیت به علت باروری پایین و امید زندگی باال، نقش مهاجرت در شکل دهی ساختار جمعیتی جوامع پررنگ تر 
شده است. این مسأله برای تهران با توجه به ویژگی های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت باالتری برخوردار است. در این پژوهش، تالش بر 
این است که با دید سیستمی و کل نگر به پویایی های مهاجرت به تهران توجه کنیم و روابط تأثیرگذار بر مهاجرت ها را نه به صورت خطی و یک سویه بلکه 
به شکل حلقوی نشان دهیم. طراحی مدل مهاجرت با رویکرد پویایی سیستم به سیاست گذار کمک می کند تا عواملی که در تشدید پدیده مهاجرت یا 
توزیع متعادل جمعیت نقش دارند را بشناسد؛ تأخیرهای زمانی مختلف در شکل دهی رفتار متغیرهای مختلف را درک کند؛ روابط غیرخطی و بازخوردها 
را هنگام تصمیم گیری مدنظر قرار دهد. پویایی سیستم با شبیه سازی سناریوهای مختلف می تواند آینده های محتمل را پیِش  روی سیاست گذار ترسیم کند 

و او را برای حرکت به سمت شرایط مطلوب یاری کند.
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وضعیت پوشش مستمری بیمه ای و حمایتی سالمندان در ایران   �

مجری: دکتر رضا کیانی
ناظر: دکتر احمد میدری

امروزه یکی از موضوعات مهم در مطالعات سالمندی، وضعیت پوشش بیمه ای و حمایتی از سالمندان توسط صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و نهاد هاِی 
ارائه دهنده ی پوشش های حمایتی و عام المنفعه است. طبیعی است با افزایش تعداد سالمندان کشور، ضرورت رفع نیازهای خاص این گروه جمعیتی، در 
اولویت سیاست گذاری و برنامه ریزی ساختار رفاه اجتماعی کشور قرار گیرد. وضعیت پوشش های مستمری بگیری و حمایتی سالمندان در جامعه ی امروز 
ایران از آن جهت برای جمعیت شناسان واجد اعتبار است که می تواند در بهبود وضعیت سالمندی سالم و بهزیستی سالمنداِن جامعه نقشی اساسی ایفا 
نماید. پژوهِش حاضر درصدد ارائه ی شناختی نسبتًا جامع از وضعیت امروز پوشش مستمری بیمه ای و حمایتی سالمندان در کشور است. نتایج حاصل از 
این پژوهش می تواند در شناسایی زمینه های عدم برخورداری جامعه از سالمندان فاقد پشتیبانی مالی و همچنین کاهش امنیت اقتصادی در بین سالمندان 
راهگشا باشد. پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش آن است که با افزایش تعداد سالمندان کشور، چتر حمایتی نهادهای بیمه ای و حمایتی از سالمندان 
چگونه است؟ و آیا میزان این پوشش در سطح کشوری و استانی دارای وضعیت مطلوبی است؟ برای حصول به نتایج این پژوهش، اطالعات و داده های 
به سالمنداِن  ارائه دهنده خدمات حمایتی  نهادهای رسمی  ایران طی سال های 1395-1335و اطالعات  آمار  سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز 

نیازمند و صندوق های بازنشستگی و برآوردهای آماری دستگاه های متولی رفاه اجتماعی اخذ و بررسی گردیده است. 
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بررسی تحوالت فعالیت، اشتغال و بیکاری برحسب جنس در استان های کشور  �
از سال 1365 تا 1395  

مجری: دکتر نادر مطیع حق شناس
ناظر: دکتر غالمعلی فرجادی 

بازار کار بوده است.  تغییرات قابل توجهی در ساختار و پویایی  اقتصاد جهان شاهد  در دو دهه گذشته، 
صاحب نظران اقتصاد ایران معتقدند تغییرات مؤلفه های بازاِر کار در طی دهه گذشته از ویژگی های منحصر 
به فردی برخوردار بوده که کاماًل متفاوت از روندهای بلندمدت آن در طی چهار دهه گذشته بوده است. 
برنامه چهارم توسعه )1384 تا 1388( در شرایطی تدوین گردید که عدم تعادل هایی در برخی حوزه های بازاِر 
کار، ازجمله باال بودن میزان بیکاری جوانان و زنان نسبت به بیکاری کل کشور، افزایش قابل توجه فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار، افزایش دامنه تغییرات 
میزان بیکاری در سطح استان های کشور و وجود عدم توازن های منطقه ای در بازار کار دیده می شد. در کنار موارد پیش گفته وجود برخی نارسایی ها 
در زمینه سیاست های حمایتی نیز وجود داشته و دارد. این مسأله، خط استدالل این طرح را نشان می دهد. پرسِش اصلی طرح این است که سطح و روند 
تغییرات میزان های فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری بر حسب جنس در سطح استان های مختلف کشور در 30 سال اخیر چگونه است؟ این مطالعه 
درصدد است با رویکردی اکتشافی و مسأله محور،  به سؤاالت زیر پاسخ دهد: - وضع گذشته و موجود میزان های فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری بر 
حسب جنس در سطح استان های مختلف کشور چگونه است؟ - ساختار اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( در بین 
دو جنس چه تغییراتی کرده است؟ - تفاوت ها و مشابهت های میزان های فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری بر حسب جنس در استان های دارای الگوهای 
توسعه ای متفاوت چگونه است؟ - میزان ارتباط بین متغیرهای فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری با شاخص توسعه، میزان های شهرنشینی و روستانشینی 
چگونه است؟ - اثر ترکیب جنسی تغییرات درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادی استان های مختلف کشور بر مبنای ترکیب جنسی جمعیت سال 1395 
)استاندارد شده( در سال های 90-1365 چگونه است؟ - این مطالعه به روش تحلیل اکتشافی بوده و از روش تحلیل ثانویه و اسنادی بهره گرفته است. 
این بررسی تالش کرده با استفاده از نتایج سرشماری ها و نمونه گیری های فصلی اشتغال و نیروی انسانی در فاصلة زمانی 1395-1365 که توسط مرکز 
آمار ایران به دست داده شده به بررسی سطح و روند تغییرات میزان های فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری جمعیت در سطح استان های کشور بپردازد. 
برای سنجش میزان ارتباط متغیرهای فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری با شاخص توسعه، میزان های شهرنشینی و روستانشینی از روش های آماری به 
کمک نرم افزار SPSS و برای اندازه گیری اثر ترکیب جنسی، تغییرات درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادی بر مبنای ساختار جنسی جمعیت سال 1395 
)استاندارد شده( در سال های90-1365 )مدل معیار(، از تکنیک غیرمستقیم استانداردسازی میزان فعالیت اقتصادی براساس ترکیب جنسی جمعیت به 

تفکیک استان های کشور بهره گرفته است. 

رد 
حال 

اجرا
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تحلیلی بر کنش های متقابل فقر، توزیع درآمد و تخریب محیط زیست   �

مجری: دکتر علی عزیزی
ناظر: دکتر ولی اله رستمعلی زاده 

به عنوان مهم ترین  و تخریب روزافزون محیط زیست  نابرابری  فقر،  آستانه دهه دوم هزاره سوم،  در 
چالش های جامعه بشری خودنمایی می کند و بسیاری از دولت های ملی و نهارهای بین المللی را 
به چالش فراخوانده است. هرچند سران کشورهای مختلف جهان طی دهه های گذشته، نگرانی و 
دغدغه های خود را نسبت به موضوع فقر و تبعات ناشی از این پدیده را ازجمله تخریب فزاینده محیط زیست، در نشست ها و کنفرانس های متعدد 
ابراز نموده اند و حتی تعهداتی را برای مبارزه با این پدیده ی شوم )آرمان اول اهداف توسعه هزاره( متقبل شده اند، با این وجود این پدیده ی شوم 
همچنان در بسیاری از کشورها و مناطق جهان مشاهده می شود و علی رغم بهبود شرایط زندگی بشر در یك سده اخیر و پیشرفت های شگرف آن در 
ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فّناورانه، هنوز در جهانی از تفاوت های نگران کننده زندگی می کنیم، به طوری که با وجود این همه 
ذخایر غذایی و افزایش تولید مواد غذایی، خیل عظیمی از انسان ها گرسنه می مانند. در این پژوهش، سعی بر آن است تا بدین چالش پرداخته شود و 

کنش های متقابل فقر، توزیع درآمد و تخریب محیط زیست مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. 
 

رد 
حال 

اجرا
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الف( اتمام یافته 
 
آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی استان یزد  �

مجری: دکتر سیده زهرا کالنتری بنادکی
همکار: دکتر محمد جالل عباسی شوازی، دکتر محمد ابویی

کارفرما: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد 

تغییرات فرهنگی و پیامدهای آن، توجه مسئوالن و سیاست گذاران در استان را به خود جلب نموده، به منظور حفظ و تداوم فرهنگ اصیل یزد که 
میراث ملی و جهانی است، همچنین نیل به وضعیت مطلوب در آینده شناخت عمیق تحوالت فرهنگی و تدوین استراتژی ها و سیاست های فرهنگی 
و اجتماعی ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر، شناخت مسائل اجتماعی، جمعیتی و فرهنگی استان یزد و ساخت سناریوهای مختلف در مورد 
استان در دهه آتی با بهره گیری از روش آینده پژوهی است. سناریونویسی در این پژوهش به روش شوارتز و گوده انجام گرفت. خروجی این پژوهش 
شناسایی 90 متغیر اثرگذار بر آینده استان و اولویت دهی آنها بود که متغیرهای عملکرد نهادها و دستگاه های اجرایی، وجود و اجرای برنامه های 
آمایشی در سطح استان و شهرستان ها، انواع توریسم و توجه به محیط زیست به عنوان متغیرهای پیشران انتخاب شدند و در نهایت ساخت 4 سناریو 

دست به عصا، نگین ایران، نفس بریده و امید برای تبیین آینده استان تدوین گردید. 
 

طرح های پژوهشی برون سازمانی 
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 تحوالت جمعیتی شهر تهران در یک قرن اخیر: فرصت ها و چالش ها  �
مجری: دکتر رسول صادقی

همکاران: دکتر فاطمه مدیری، دکتر محمد ساسانی پور، رضا تیموری ارشد
کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

یکی از ابعاد مهم مدیریت و برنامه ریزی شهری، پویایی جمعیت و توزیع فضایی آن است. این پژوهش با استفاده از تحلیل ثانویه منابع مختلف 
داده ای به ویژه سرشماری های جمعیتی قصد دارد به این سؤاالت پاسخ دهد: شهر تهران چه تحوالت جمعیتی در قرن چهاردهم هجری شمسی تجربه 
کرده است؟ و اینکه تهران با چه ویژگی ها و مسائل و چالش های جمعیتی وارد قرن پانزدهم هجری شمسی خواهد شد؟. نتایج پژوهش نشان داد که 
تهران، در طول یک قرن از شهری با حدود 200 هزار نفر جمعیت به یکی از بزرگترین کالن شهرهای جهان تبدیل شده است. روزگار این شهر در 
ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی با انتهای آن بسیار متفاوت است، و پویایی جمعیت یکی از مهمترین اجزای این تفاوت است. آینده نیز قطعًا 
متفاوت خواهد بود، تاحدی به دلیل تغییرات جمعیتی که اکنون در حال شکل گیری است. بنابراین، تغییرات جمعیتی یکی از پیشران های عمده ی 
مؤثر بر تحوالت اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی شهر تهران است. به عالوه بر اساس نتایج این پژوهش، رشد شتابان جمعیتی، مهاجرپذیری باال، 
گسترش حومه و پیرامونی شدن منحط شهر، تغییر ترکیب جمعیت و تنوع قومی شکل گرفته ناشی از مهاجرت، توزیع فضایی نابرابر، الگوهای جدید 
تشکیل خانواده، باروری خیلی پایین، و سالمندی جمعیت، مسائل و چالش های جمعیتی تهران در آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی هستند. از اینرو، 
یکی از چالش های اصلی توسعه و مدیریت شهری در آینده، عواقب تغییرات جمعیتی خواهد بود. بر این اساس، توجه به مؤلفه های جمعیتی در 

برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی شهر، بسیار مهم و کلیدی است.
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الگوها و جریانات مهاجرتی به شهر مشهد در دو دهه اخیر �

مجری: دکتر ملیحه حدادمقدم 
همکار: دکتر سعیده شهبازین

کارفرما: شهرداری مشهد

منطقه  هر  در  متفاوتی  جمعیتی  روندهای  کشور،  مختلف  مناطق  اجتماعی-فرهنگی  تفاوت های  و  کشوری  ناموزون  توسعه  به  باتوجه 
سطح  داشتن  به دلیل  مشهد،  شهر  آن  به تبع  و  خراسان رضوی  استان  می دهد.  نشان  را  آنها  از  یک  هر  مستقل  مطالعه  لزوم  که  دارد  وجود 
مقصد  یک  به عنوان  همواره  مشهد،  شهر  در  )ع(  رضا  امام  مطهر  حرم  وجود  و  مجاور  استان های  به  نسبت  باالتر  اقتصادی-اجتماعی  توسعه 
سیاست گذاری های  و  برنامه ریزی  برای  مشهد،  شهر  مهاجرت  تحوالت  الگوی  شناخت  لذا  است.  بوده  توجه  مورد  مهاجران،  برای   جذاب 
جامع  ضرورت دارد. در این مطالعه تالش شده با بهره گیری از رویکردی کالن و با استفاده از روش تحلیل ثانویه داده های سرشماری 1375-95، 
اساس  بر  داده شود.  به دست  اقتصادی مهاجران،  اجتماعی  و  بر ویژگی های سنی-جنسی   کید  تأ با  الگوهای مهاجرت در شهر مشهد  و  روند 
یافته های به دست آمده، شهر مشهد به عنوان نخست شهر شهرستان مشهد و حتی استان خراسان رضوی، هر ساله سهم زیادی از مهاجران وارد شده 
)75 درصد( را در خود جای می دهد. بررسی الگوهای مهاجرتی این شهر نشان داد که همواره بیش از 40 درصد از مهاجران شهر مشهد به صورت 
مهاجران بین استانی و بیش از 85 درصد از جابجایی ها به صورت مهاجرت شهر به شهر بوده است. 5 استان تهران، سیستان وبلوچستان، خوزستان، 
خراسان شمالی و خراسان جنوبی از عمده ترین استان هایی هستند که همیشه بیشترین نسبت مهاجران این شهر را تشکیل می دادند. در کنار مهاجران 
داخلی، شهر مشهد هر ساله پذیرای حجمی از مهاجران خارجی نیز می باشد. عمده مهاجران خارجی شهر مشهد را مهاجران کشور افغانستان 
تشکیل می دهند که بین 3 تا 4/5 درصد از کل مهاجران مشهد را تشکیل می دادند. بررسی الگوی سنی-جنسی مهاجران مشهدی نشان از ثبات 
سنی مهاجران طی دوره های مورد بررسی دارد. در همه دوره های مورد بررسی همواره بیشترین سهم مهاجران وارد شده مربوط به گروه های سنی 
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34-20 ساله می باشد اما نسبت جنسی مهاجران این شهر کاماًل تغییر کرده است؛ از سهم مهاجران مردان کاسته و بر نسبت زنان افزوده شده است. 
همچنین مشخصات تحصیالت و سطح سواد مهاجران نیز این نتایج را به دست داد که نسبت مهاجران دارای تحصیالت عالی این شهر افزایش یافته، 

اما از نرخ اشتغال این مهاجران کاسته شده است. 
بر اساس نتایج این مطالعه حجم مهاجرت های این شهر مشکالت و مسائلی را برای مشهد فراهم کرده است. یکی از بهترین راهکارها برای حل این 
مسأله اجرای سیاست های بنگاه های پایدار اقتصادی، متناسب با پتانسیل و توانایی مناطق به ویژه در شهرها و مناطق کوچک تر، افزایش سرمایه گذاری 
بازگشت  همچنین  و  ساکن  افراد  مهاجرت  از  در شهرستان های کوچک تر جهت جلوگیری  اشتغال  فرصت های  فراهم کردن  و  اشتغال  زمینه  در 
مهاجران است. عالوه بر این ساماندهی مهاجران در شهر و برقراری شرایط مناسب برای اسکان آنها برای جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی و ایجاد 
سکونت گاه های غیررسمی و ایجاد واحدی مطالعاتی و برنامه ریزی در استانداری و شهرداری جهت پایش منظم مهاجران و ویژگی های سنی و 

جنسی آنها جهت برنامه ریزی های دقیق تر شهری پیشنهاد می شود. 
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بخش  � فعالیت های  سطح  و  اشتغال  بر  ارزی  تکانه های  اثر  واکاوی 
ساختمانی در شهر مشهد 

مجری: دکتر ملیحه حدادمقدم
همکار: دکتر پدرام داودی

کارفرما: معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

بخش عمده منابع بودجه ای شهرداری ها ازجمله شهرداری مشهد، از منابعی که مرتبط با فعالیت های بخش ساختمانی است، تأمین می شود. سطح فعالیت ها 
در بخش ساختمان، از جهات مختلفی تحت تأثیر تکانه های اقتصادی ازجمله تکانه نرخ ارز قرار خواهد گرفت. لذا ارزیابی اثر تکانه نرخ ارز بر فعالیت های 
بخش ساختمانی در مشهد، یکی از مسائل مهم پیِش  روی شهرداری خواهد بود چرا که به این مجموعه کمک می کند تا برآورد درستی از بودجه آتی خود 
داشته باشد. از سوی دیگر، دسترسی به منابع درآمدی مطلوب و پایدار یکی از دغدغه های اصلی امروز شهرداری ها محسوب می شود و نرخ بیکاری در 
شهر، ازجمله معیارهای اثرگذار بر درآمدهای پایدار شهری است و به همین منظور تأثیر تکانه نرخ ارز بر اشتغال بخش ساختمانی دارای اهمیت به سزایی 
خواهد بود. از این رو، این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تکانه های ارزی بر میزان فعالیت های بخش ساختمانی و اشتغال این بخش در مشهد، طراحی شد.

یافته های این تحقیق که بر مبنای تحلیل اطالعات فصلی سال های 1370 تا 1397 برای 25 متغیر بخش ساختمان، صنعت و اقتصاد کالن در قالب مدل 
FAVAR انجام گرفته است، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به ایجاد تورم، بروز رکود، افزایش بیکاری در شهر مشهد در کوتاه مدت و افزایش 

سهم اشتغال در بخش مسکن در بلندمدت است. در راستای این نتایج تکیه بودجه شهرداری به درآمدهای حاصل از صنعت ساخت وساز به ویژه به عنوان 
یک منبع درآمدی پایدار برای این نهاد توصیه نمی شود و بهتر است در دوره های بحران ارزی سرفصل های بودجه شهرداری متناسب با این پدیده تغییر یابد. 
همچنین پیشنهاد می شود عوارض دریافتی با توجه به تغییرات پیِش  رو در آینده صنعت ساخت وساز در مشهد تغییر یابد. به عالوه، نتایج حاکی از افت سطح 
فعالیت در بخش ساختمان و کاهش اشتغال در این بخش بالفاصله پس از تکانه ارزی بوده است و ممکن است این جمعیت بیکار به سمت شغل های 
غیرمولد و اقتصاد پنهان حرکت نمایند. برای اجتناب از آسیب های اجتماعی و اقتصادی این امر، پیشنهاد می شود با کاهش سطح فعالیت و اشتغال بخش 

ساختمان، شهرداری پروژه های عمرانی خود را افزایش دهد و با استخدام بیشتر نیروی کار بخش ساختمان از فعالیت این قشر حمایت نماید.
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ب( در حال اجرا

 
آسیا  � منتخب  کشورهای  در  جنسی  سالم  زیست  سیاست های  مروری  بررسی 

شامل کشورهای اسالمی و کاربرد آن در تدوین سیاست های زیست سالم جنسی 
در ایران 

مجری: دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
کارفرما: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

تغییرات،  این  می باشند.  تغییرات  این  مسئول  متعددی  عوامل  است که  داده  رخ  در جهان  اخیر  قرن  نیم  در  خانواده  در حوزه  تغییرات گسترده ای 
است. علی رغم  مردان  و  زنان  زیست جنسی  در  تغییرات  تغییرات،  این  از  یکی  است.  داشته  پی  در  برای جوامع مختلف  نیز  پیامدهای گوناگونی 
اینکه موضوعات جنسی با تابوی بسیاری در جامعه ایران همراه است، در دو دهه اخیر، مطالعات زیادی به بررسی مسائل جنسی جوانان و زوجین 
افراد،  سالمت  به  کشور  باالدستی  اسناد  توجه  همچنین  و  جنسی،  سالمت  و  زیست  موضوع  اهمیت  بر  مبنی  فوق  شواهد  به  توجه  با  پرداخته اند 
و  ایدئولوژی جنسی خاص  دارای  ایران  است که جامعه  بدیهی  است.  بسیار  اهمیت  حائز  فوق  موضوع  به  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  پرداختن 
با  متناسب  و  محلی  و  بومی  کاماًل  جنسی  سالمت  و  زیست  سیاست های  است  الزم  که  است  فردی  به  منحصر  اجتماعی  فرهنگی  مشخصه های 
ایران، تدوین و معرفی سیاست های  مناسب  بنابراین مهمترین چالش در حوزه سیاست گذاری زیست جنسی در  فرهنگ و قوانین طراحی گردد. 
حوزه  این  در  ارزشمندی  تجربیات  نیز  جهان  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  می باشد.  جنسی  زیست  سالمت  ارتقای  و  برای حفظ  بومی  و  فرهنگی 
کسب کرده اند که قبل از هر برنامه ریزی، مرور این سیاست ها و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها می تواند به طراحی بهتر و اثربخش این سیاست ها 
مشترک که  مذهبی  و  فرهنگی  زمینه های  با  اسالمی  آسیایی شامل کشورهای  برخی کشورهای  موفق  تجربیات  به خصوص  در کشور کمک کند. 

رد 
حال 

اجرا
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در  ایران  بازنگری  برای  مناسبی  الگوهای  می توانند  هستند،  هدف  مختلف  گروه های  برای  موفقی  و  مشخص  جنسی  سالمت  سیاست های  دارای 
پر کرد.  بر شواهد  مبتنی  به صورت  را می توان  زیست و سالمت جنسی  در حوزه  ترتیب خالءهای سیاستی  بدین  و  بوده  سیاست های جاری خود 

هدف این پژوهش عبارت است از: 
مقایسه برخی شاخص های سالمت جنسی در کشورهای منتخب؛. 1
مقایسه سیاست ها و قوانین مرتبط با زیست جنسی سالم شامل "تبعیض جنسی و سنی، سن قانونی ازدواج، تن فروشی، منع خشونت جنسی، ختنه . 2

دختران، ازدواج زودهنگام یا ازدواج زیر 18 سال؛
مقایسه سیاست های آموزش سالمت جنسی در مدارس و دسترسی به خدمات سالمت جنسی، تربیت جنسی، پورنوگرافی، با تمرکز بر ایران؛. 3
شناسایی خالءهای سیاست گذاری و راهبردهای پیشنهادی در جهت ارتقای زیست جنسی سالم در ایران. برای دستیابی به اهداف فوق، این مطالعه . 4

در دو فاز انجام می شود: فاز اول، یك مرور منظم و مفهومی است در 10 کشور منتخب آسیا که به صورت هدفمند بر اساس ویژگی کشورها، 
اشتراکات فرهنگی و منطقه ای و تنوع و در دسترس بودن اسناد مربوطه انتخاب شده اند. کشورهای منتخب برای این مطالعه عبارتند از آذربایجان، 
ترکیه، ایران، هند، پاکستان، نپال، چین، اندونزی، مالزی، تایلند. فاز دوم، به روش دلفی انجام می شود و راهبردهای استخراج شده از فاز اول مطالعه 

به 25 نفر از متخصصین ارائه و نتایج جمع بندی و نهایی خواهد شد. 
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چالش ها و سیاست های اشتغال و بازار کار در ایران �

مجری: دکتر ملیحه حدادمقدم
همکار: آقای علی نیکونسبتی

کارفرما: پژوهشکده مطالعات فناوری

بازار نیروی کار، ازجمله بازارهایی است که بخش قابل توجهی از مطالعات و ادبیات موجود در حوزه اقتصاد 
را به خود اختصاص داده است و همین مهم، نشان از اهمیت فزاینده و نقش آن در اقتصاد هر کشوری دارد. 
در ایران هم مطالعات فراوانی در این حوزه انجام شده است اما کمبود مطالعات جامع در این بخش علی رغم این موضوع، احساس می شود. این مطالعه 

قصد دارد تا در راستای این هدف کلی )فراهم آوردن مطالعاتی جامع در حوزه بازار نیروی کار( حرکت کند. 
کید قرار گرفته است. در بند هشتم از سیاست های کلی  اهمیت بازار نیروی کار در بسیاری از اسناد باالدستی ازجمله سیاست های کلی جمعیت مورد تأ
جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری »توانمندسازی جمعّیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش های 
با نیازهای جامعه و استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد«، مدنظر قرار گرفته  عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه ای و تخصصی 
است. این بند، اشاره به تقویت سمت عرضه نیروی کار دارد که برای رسیدن به این مهم، نیازمند اتخاذ سیاست هایی در بازار نیروی کار هستیم که در 
این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد. در بند دهم از سیاست های کلی جمعیت »حفظ و جذب جمعّیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد 
مراکز جدید جمعّیتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد 
فضای کسب و کار با درآمد کافی«، به تقویت سمت تقاضای بازار نیروی کار اشاره شده است که نیازمند به کارگیری سیاست های فعال و حمایتی در 
این سمت از بازار نیروی کار می باشد. همان طور که در سیاست های کلی جمعیت هم به آن اشاره شده است، بازار نیروی کار از دو بازوی عرضه و تقاضا 
تشکیل می شوند و شناسایی چالش های دو سمت عرضه و تقاضا در این بازار یکی از مقوالتی است که پرداختن به آن و کمک در جهت رفع آن ها نیازمند 
مطالعات همه جانبه نگر و گسترده در این حوزه است. از سوی دیگر، پرداختن به هر دو وجه عرضه و تقاضای نیروی کار که بازو های مؤثر در تعادل بازار 
نیروی کار هستند، منجر به فهم عمیق تری از مفهوم بیکاری که برون داد بازاِر کار است، خواهد شد. مفهوم بیکاری و میزان نرخ بیکاری همواره به عنوان 
هدف در برنامه های باالدستی )ازجمله برنامه های توسعه( ظهور پیدا می کند و نرخ بیکاری دو رقمی و پایدار بازار نیروی کار ایران خود گویای این مسأله 

است که این بازار نیازمند واکاوی و بررسی دقیق علمی است.

رد 
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ارزیابی عملکرد اتاق های مادر و کودک در ایستگاه های متروی شهر تهران �

مجری: دکتر عادل عبدالهی
کارفرما: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

احداث »اتاق مادر وکودک« اقدامی توسعه محور است که در راستای تقویت فضاهای عمومی و بازتوزیع این فضاها به نفع اقشار آسیب پذیر و به ویژه 
گروه های حساس نظیر زنان صورت گرفته است. گسترش این مکان ها به فضاهای مختلف شهری راهکاری مهم برای مشارکت بیشتر زنان در حوزه 
عمومی است. میزان برخورداری اتاق های مادر و کودک از کیفیت محیطی، سهولت دسترسی ذی نفعان و کیفیت خدمات ارائه شده، مسأله ای است 
که نیاز به ارزیابی و مطالعه دارد. هدف اصلی این مطالعه »ارزیابی عملکرد اتاق های مادر و کودک در ایستگاه های متروی شهر تهران« است. روش 
تحقیق مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر روش کیفی است. به طور کلی تعداد 12 اتاق مادر و کودک در ایستگاه های متروی شهر تهران وجود دارند. 
براساس مشاهدات میدانی صورت گرفته می توان گفت که ایستگاه های امام خمینی، تجریش، عبدل آباد، چهارراه ولیعصر و بهشت زهرا کلیدی ترین و 
پرمخاطب ترین ایستگاه ها هستند و جمعیت شناور در آن ها بیشتر از ایستگاه های دیگر هست. داده های این مطالعه از طریق مشاهدات میدانی و مصاحبه 

عمیق با مدیران مربوطه و مراجعه کنندگان به اتاق های مادر و کودک گردآوری و با استفاده از روش تحلیل موضوعی تحلیل می شوند.

رد 
حال 

اجرا
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تجربه زیسته زنان شاغل در شهرداری تهران در برقراری توازن میان نقش های  �

شغلی و خانوادگی با تأکید بر مقوله فرزندآوری

مجری: دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
کارفرما: معاونت اجتماعی شهرداری تهران

تعارض نقش های شغلی و خانوادگی به عنوان یکی از تبیین های اساسی باروری پایین  مورد توجه محققان قرارگرفته است. الگویی کـه در بسـیاری از 
کشـورها مشـاهده می شود این است که نسبت باالیی از زنان پیش از ازدواج کار می کننـد، پـس از ازدواج بـه کار خود ادامه می دهند، و باروری خود را بر 
اساس شرایط کاریشان تنظیم می کننـد. اینکـه تا چه حد آنها باروری خود را پایین بیاورند، بستگی به درجه تعارض و حمایت های خـانوادگی و اجتماعی 
دارد. در سال های اخیر مطالعات متعددی موضوع ترکیب کار و خانواده را در کشور مورد بررسی قرار داده اند. تعادل کار- خانواده در ارتباط با مقوله 
فرزندآوری در بین زنان شاغل در ادارات، سازمان ها و یا شهرداری ها که نوع شغل، ساعات کار و محیط کاری متفاوتی دارند، کمتر مورد توجه محققان 
بوده است. این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی، تجربه زیسته زنان شاغل در شهرداری از ایفای همزمان نقش های شغلی و خانوادگی در ارتباط با مقوله 
فرزندآوری را مورد واکاوی قرار می دهد. روش نمونه گیری هدفمند و داده ها از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری می شود. یافته های مطالعه می تواند به 
گسترش دانش موجود درباره سازگاری کار- خانواده کمک  کند و بستر الزم را برای بررسی درک تعارض کار خانواده از سوی زنان شاغل در شهرداری 
فراهم کند. در شرایطی که کاهش باروری به تغییر رویکردهای سیاست گذاری و ابالغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری منجر شده 

است، نتایج این مطالعه هم از نظر علمی و هم کاربردی در حوزه سیاست گذاری خانواده و جمعیت حائز اهمیت است. 

رد 
حال 

اجرا
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بررسی استراتژی ها و برنامه های مواجهه با سالمندی �

مجری: دکتر سیده زهرا کالنتری بنادکی
همکار: دکتر ناهید کیانی 

کارفرما: پژوهشکده مطالعات فناوری  

توسعه اقتصادی منتج از مدرنیته منجر به کاهش باروری و افزایش امید زندگی در سطح جهان شده است. به طوری که به تدریج سهم جمعیت سالخورده 
در جهان افزایش پیدا کرد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، به دنبال افزایش امید زندگی و کاهش باروری بعد از انفجار جمعیتی دهه 55-65، سهم 
کودکان از جمعیت کاهش یافته و سهم سالمندان رو به افزایش گذاشته است. این افزایش سن و سالخوردگی جمعیت می تواند مسائل و چالش های 
مهمی در پی داشته باشد. این چالش ها باید به عنوان راه هایی برای تغییر دادن حال و خلق آینده ای متفاوت دیده شوند. با تدوین استراتژی های مناسب، 
سیاست گذاری، مداخله و اقدامات مناسب در زمان حال می توان با اطمینان پنجره ای رو به دهه های آتی گشود که آینده ای را به ما نشان دهد که متعلق به 
تمام سنین است. هدف اصلی این پژوهش ارائه تصویری روشن از برنامه ها و سیاست های مواجه با سالمندی و ارائه پیشنهاداتی برای رسیدن به سالمندی 

موفق است.

رد 
حال 
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سه  � در  ملی  داده های  تحلیل  ایران:  در  فرزندآوری  و  طالق  ازدواج،  تغییرات 

دهه ی اخیر

مجری: دکتر فاطمه مدیری
همکاران: دکتر میالد بگی، دکتر صدیقه رمضانی

کارفرما: پژوهشکده مطالعات فناوری

در دهه های اخیر به دنبال رشد اقتصادی، افزایش سطح آموزش و پرورش، مهاجرت ها، افزایش دانش فناوری، وجود رسانه ها و ارتباطات جهانی و ... تقریبًا 
همه جوامع تغییرات سریع و مستمری در ارکان گوناگون زندگی اجتماعی، ازجمله تغییر در خانواده را احساس و تجربه کرده اند. این تغییرات موجب شده، 
خانواده که تا قبل از انقالب صنعتی دارای سبک و سیاق ثابت و قابل پیش بینی بود، شکل های متفاوتی به خود بگیرد. اما تأثیر مدرنیته به دلیل تاریخ متفاوت 
اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در همه جوامع یکسان نبوده و بالطبع تغییرات فرهنگی نیز یکنواخت نبوده و از نظر زمانی، جهت، شدت و ترتیب 
در جوامع گوناگون و همچنین در یک جامعه در حوزه های مختلف، متفاوت بوده است. مطالعات متعدد در حوزه ازدواج، طالق، باروری و ارزش ها 
و نگرش های حوزه خانواده انجام شده ولیکن کمتر به روند تغییرات، بررسی چالش ها و الزامات سیاستی پرداخته شده که این مهم در این تحقیق انجام 
خواهد شد. از آنجا که پژوهش در حوزه ارزش ها، باورها و رفتار مردم در جهت درک تحوالت و از سویی پیش بینی تغییرات آن متضمن انجام مطالعات 
مستمر در طی سال های مختلف می باشد، این مطالعه به بررسی نگرش ها و رفتارها، در سه بعد ازدواج، طالق و فرزندآوری در گذر زمان خواهد پرداخت. 
همچنین در ادامه  چالش های این ابعاد مطرح شده و تالش خواهیم کرد که پیشنهادات سیاستی در راستای رفع چالش ها ارائه شود. لذا این پرسش های 
اساسی مطرح می شود که وضعیت خانواده ایرانی در ازدواج، طالق و فرزندآوری به لحاظ نگرشی و رفتاری چگونه است؟ روند تغییر و تحوالت چگونه 

بوده است؟ چالش های این سه بعد کدامند؟ و چه پیشنهادات سیاستی در برون رفت از این چالش ها می توان مطرح نمود؟

رد 
حال 

اجرا
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بررسی زمینه های تعلق به محله در شهر تهران و اثرات آن بر پایداری اجتماعی،  �

فرهنگی و جمعیتی محالت؛ با تأکید بر ابعاد و ویژگی های محله خوب

مجری: دکتر ولی اله رستمعلی زاده
ناظر: شکوفه اکبری

کارفرما: دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی معاونت اجتماعی شهرداری تهران

در این پژوهش با به کارگیری رهیافت های جامعه شناختی و توسعه ای، به شناخت زمینه های شکل گیری تعلق به محله در میان شهروندان تهرانی پرداخته 
خواهد شد. در این پژوهش با وجود توجه به مفاهیم تعلق به مکان، با برداشتن یک گام به عقب، تعلق به مکان از نگاه شهروندان تهرانی مطالعه می شود. 
همچنین در این بین به مفهوم محله خوب هم پرداخته خواهد شد. در نهایت اثرات تعلق به محله و ویژگی های محله خوب در پایداری اجتماعی، فرهنگی 
و جمعیتی محالت بررسی و مطالعه می شود. در این تحقیق از روش کیفی تحلیل مضمون/ تماتیک بهره برده خواهد شد. در این روش با استفاده از فنون 
مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی به گردآوری اطالعات پرداخته و اطالعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزارهای تحلیل کیفی و در قالب روش تحلیل 
مضمون تحلیل خواهند شد. مشارکت کنندگان تحقیق شامل زنان و مردان از گروه های مختلف سنی و با ویژگی های مختلف و از سنین باالی 18 سال به 
باال خواهند بود. در این پژوهش سعی بر این خواهد بود که مشارکت کنندگان از انواع محالت جدید، قدیمی، بینابین و با ویژگی های توسعه ای مختلف 

انتخاب شوند. 
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و  � روندها  تحوالت،  تهران؛  شهرداری  و  شهر  در  شهری  پژوهش  سال  یکصد 

چشم اندازهای آینده

مجری: دکتر ولی اله رستمعلی زاده
ناظر: دکتر هاشم آرام

کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

در این پژوهش به بررسی تحوالتی که در یکصد سال اخیر در پژوهش های شهری  که در شهر و شهرداری تهران صورت گرفته است پرداخته می شود. 
بنابراین هدف این پژوهش جمع آوری و بررسی مطالعات انجام شده در خصوص شهر تهران در یکصد سال اخیر با عنایت ویژه به تحقیقاتی است که در 
شهرداری تهران انجام گرفته است. در این راستا به دسته بندی و مشخص کردن تحوالت پژوهشی با عنایت به حوزه ها و دهه های مختلف اقدام خواهد شد 
تا تاریخچه و روند تحوالت در حوزه پژوهش های شهری تهران مشخص شود و متعاقب آن، تحوالت رویکردی، مفهومی و موضوعی در مطالعات به دست 
آید. در این پژوهش از روش کتابخانه ای )اسنادی( استفاده خواهد شد. به گونه ای که با مراجعه به اسناد )گزارش ها، کتاب ها، پروژه های پژوهشی و ...( 
در زمینه مطالعات شهری در شهر تهران، ابتدا این مطالعات جمع آوری و سپس با عنایت به ساختار و محتوایی که از آن برخوردار هستند، روند تحوالت 

بررسی خواهد شد. در اینجا بر حسب نیاز از مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا بهره برده خواهد شد.
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و  � باروری  طالق،  )ازدواج،  خانواده  فرهنگی  تغییرات  ابعاد  تحلیل  و  وضعیت 

همسرگزینی(

مجری: دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد
کارفرما: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

در طول یک قرن گذشته تحوالت ساختاری گوناگون نظیر نوسازی، صنعتی شدن، شهرنشینی، گسترس سطح تحصیالت، به سرعت ساختارهای سنتی 
جامعه را دستخوش تغییر قرار داده است. نهاد خانواده یکی از نهادهایی است که ساختار و کارکردهای آن تأثیر شگرفی از این تغییرات پذیرفته است. 
در پرتو این تغییرات خانواده سنتی در ایران، در ابعاد مختلف نگرشی، رفتاری و کارکردی طی چند دهه گذشته دگرگونی های محسوسی داشته است. 
هدف اصلی این گزارش توصیف ابعاد فرهنگی خانواده در حوزه ازدواج، طالق و باروری در ایران است. در این راستا تالش می  شود، ضمن مرور برخی 
از تحوالت اخیر و روندهای تغییرات رفتاری و نگرشی در حوزه ازدواج و خانواده در ایران، برخی از ابعاد فرهنگی خانواده شناسایی شود. به این منظور 
براساس داده ها و شواهد در دسترس، ابعادی از ازدواج شامل زمان بندی و برخی الگوهای همسرگزینی، تعامالت دختران و پسران و نیز از هم گسیختگی آن 
از طریق بررسی روندهای طالق مورد توجه قرار می گیرد. عالوه بر آن روند تحوالت باروری، زمان بندی موالید، بی فرزندی و تک فرزندی مورد کنکاش 
قرار می گیرد. بررسی نگرش افراد در مورد ازدواج و طالق؛ موانع و محدودیت های ازدواج و فرزندآوری و عوامل مؤثر بر طالق و نگرش های جنسیتی 
از موضوعات دیگری است که این مطالعه به آن می پردازد. با توجه به اینکه تداوم افزایش سن ازدواج، افزایش طالق و کاهش نرخ ازدواج و باروری از 
چالش های کنونی جمعیتی کشور است و در سال های اخیر توجه محققین و سیاست گذاران حوزه جمعیت و خانواده را به خود معطوف نموده است، نتایج 
این پژوهش عالوه بر اینکه به لحاظ علمی شناخت و دانش ما را نسبت به تغییرات خانواده و فرزندآوری افزایش می دهد، می تواند در حوزه سیاست گذاری 

خانواده و جمعیت نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

رد 
حال 
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تدوین سند ملی مدیریت مهاجرت های داخلی در ایران �

مجری: دکتر رسول صادقی
ناظر: دکتر شهال کاظمی پور، دکتر ستار پروین

کارفرما: سازمان اجتماعی کشور، وزارت کشور

مهاجرت، فرایندی پویا و برخاسته از شرایط در حال تغییر اجتماعی است که می تواند نه تنها افراد مهاجر، 
بلکه جامعه مبدأ و مقصد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. افزایش مهاجرت ها و جابجایی های جمعیتی به ویژه به 
سمت مرکز، یکی از مسائل و چالش های اجتماعی و جمعیتی کشور است. با این وجود، هنوز سند مّلی جهت مدیریت و ساماندهی مهاجرت های داخلی 
در کشور تدوین و اجرا نشده است. این درحالی ست که نیاز به چارچوب های قانونی برای مدیریت و ساماندهی مهاجرت های داخلی، به حداقل رساندن 
پیامدهای منفی و چالش های مهاجرتی و به حداکثر رساندن منافع و فرصت های مهاجرتی بیش از پیش وجود دارد. باتوجه به پیچیدگی فرایند مهاجرت، 
روند فزاینده جریانات مهاجرت های داخلی در کشور، و ابعاد و الگوهای مختلف آن و همچنین، استناد به اسناد باالدستی، به ویژه، سیاست های کلی 
جمعیت و برنامه ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، در این پژوهش سند مّلی مهاجرت برای تعیین سیاست ها و راهبردهای مدیریت مهاجرت های 
ترسیم  و  راهبردها،  و  سیاست ها  تدوین  پشتیبان،  علمی  اسناد  تهیه  و  مطالعات  بخش؛  سه  شامل  سند  تدوین  فرایند  می شود.  تدوین  کشور  در  داخلی 
نگاشت نهادی و مشارکت دستگاه های مسئول در تدوین برنامه های اقدام است. این فرایند در چارچوب هفت مرحله شامل؛ بررسی تجارب جهانی و 
برنامه های مدیریت مهاجرت های داخلی در سایر کشورها، مرور و تحلیل محتوای  تنظیم و اجرای سندهای مهاجرت، مرور سیاست ها و  منطقه ای در 
الگوهای  و  تحلیل فضایی و خوشه ای جریانات  ایران،  در  پژوهش ها در حوزه مهاجرت های داخلی  و  باالدستی، مرور حیطه ای مطالعات  اسناد  کیفی 
مهاجرت های داخلی در ایران، پانل خبرگان و متخصصان، و تدوین سیاست ها، راهبردها و برنامه های اقدام در مدیریت و ساماندهای مهاجرت های داخلی 
انجام می گیرد. از اینرو، این پژوهش بر اساس اسناد و فعالیت های پشتیبان، به تدوین ارکان جهت ساز )چشم انداز، جهت گیری های کالن و حوزه های 
 کلیدی( و تدوین سند راهبردی )اهداف و راهبردها( برای دوره زمانی 20 ساله 1420-1400 و در نهایت تدوین برنامه اول اقدام ده ساله برای دوره زمانی

 1410-1400 می پردازد. 

رد 
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اجرا



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

95

 
سند چشم انداز اجتماعی و فرهنگی استان یزد �

مجری: دکتر سیده زهرا کالنتری بنادکی
کارفرما: فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد

توسعه پایدار و توسعه فرهنگی، مفاهیم مهمی هستند که در دوره های اخیر از جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی های ملی و استانی برخوردار بوده اند. هیچ 
تحولی بدون توسعه و تکامل اجتماعی و فرهنگی مطلوب و مقدور نیست. لذا برنامه ریزی برای رسیدن به وضع متعالی در این حوزه از اهمیت باالیی 
برخوردا است. مدیران استان یزد با درک این مهم تالش کردند تا با انجام پروژه هایی با رویکرد تفکر استراتزیک مسیر دستیابی به آینده مطلوب را هموار 
سازند. لذا در امتداد پروژه آینده پژوهی فرهنگی اجتماعی استان یزد که پیشتر توسط محققین مؤسسه انجام گرفته بود و در آن اولویت های استراتژیک این 
حوزه تعیین و سناریوهای مختلف در مورد آینده استان طراحی شده بود، استان نیازمند یک سند چشم انداز و برنامه راهبردی مدون در حوزه اجتماعی 
نیز  مختلف  مسائل  مدیریت  برای  چاره اندیشی  و  استان  کالن  جهت گیری  استراتژیک  اولویت های  و  چالش ها  شناسایی  کنار  در  تا  است  فرهنگی  و 
صورت گیرد و سیاست هایی برای رسیدن به وضع مطلوب پیشنهاد گردد. در پروژه حاضر، چشم انداز محورهای مورد بررسی تعیین، اهداف راهبردی و 
شاخص های اندازه گیری آنها مشخص می گردد و سیاست هایی برای تحقق اهداف راهبردی و مرتفع کردن چالش های اساسی پیشنهاد می گردد. برای نیل 
به این مقصود اسناد باالدستی ملی و استانی بررسی شده از روش های مطالعه تطبیقی و تجربه سایر کشورها و استان ها برای رسیدگی به موضوعات مشابه 
بهره گرفته شده، مصاحبه عمیق با خبرگان و گروه کانونی نیز انجام می گیرد. در نهایت برای اولویت دهی به سیاست ها از روش تحلیل عملکرد-اهمیت 

IPA، استفاده می گردد.

رد 
حال 

اجرا



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

96

در سال 1399، دو کتاب به فارسی و یک فصل کتاب به انگلیسی تألیف و منتشر شده است.

 تألیف کتاب
ادغام و پیشرفت آموزشی کودکان پناهنده در جمهوری اسالمی ایران �

تألیف: دکتر رسول صادقی   
انتشارات: مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش  

این کتاب ارزشمند که در مهرماه 1399 چاپ و منتشر شده است، براساس داده ها و شواهد آماری 
میزان های  نظیر  مختلف  شاخص های  قالب  در  و  نسلی  و  ساختاری  رویکردهای  از  استفاده  با  و 
و  ادغام  وضعیت  بررسی  به  تحصیلی  بین نسلی  تحرک  و  تحصیلی،  پوشش  و  ثبت نام  باسوادی، 

پیشرفت آموزشی کودکان پناهنده در جمهوری اسالمی ایران در دو دهه اخیر پرداخته است. 

شاخص دیده بان سالمندی در ایران 1395 �

تألیف: دکتر نسیبه زنجری و دکتر رسول صادقی    
انتشارات: مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا  

در  ایرانی  زیستن سالمندان  به سنجش  منتشر شده است،  و  تیرماه 1399 چاپ  در  این کتاب که 
سطح ملی و استانی با استفاده از شاخص دیده بان سالمندی در ابعاد مختلف شامل؛ امنیت درآمدی، 

وضعیت سالمت، ظرفیت و توانمندی، و مناسبت سازی محیط می پردازد. 

کتاب / فصل کتاب
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�مهاجرت�های�داخلی�در�کشورهای�آسیا��
)Internal Migration in the Countries of Asia(�

تألیف: دکتر رسول صادقی، دکتر محمدجالل عباسی شوازی، دکتر سعیده شهبازین   
انتشارات:  اشپرینگر  

فصل کتاب مهاجرت های داخلی در ایران )Internal Migration in Iran(، در سال 2020 تألیف 
شده است. 

تألیف فصل کتاب
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نمودار ذیل، تعداد مقاالت چاپ شده ی مؤسسه در مجالت علمی معتبر داخلی و بین المللی طی سال های 1399-1392 را نشان می دهد. در سال 1392 
تعداد 14 مقاله با درج نام مؤسسه در مجالت علمی معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسید. این تعداد در سال 1397 به 60 مقاله رسیده و در سال 1399 

نیز  53 مقاله بوده است. از این تعداد 41 مقاله در مجالت داخلی و 12 مقاله در مجالت بین المللی چاپ و منتشر شده است. 
سرانه مقاالت چاپ شده به ازای هر عضو هیأت علمی مؤسسه، طی سال های 1399-1392 از 1/4 به 4/4 افزایش یافته است. 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و بین المللی طی سال های 1392-1399

سرانه مقاله های چاپ شده به ازای هر عضو هیأت علمی مؤسسه، 1392-1399

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و بین المللی
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 الف( مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی

تغییرات . 1 میان روند  بررسی همبستگی فضایی-زمانی  بابک خیاط رستمی )1399(.  بهرام ملک محمدی،  علی عزیزی،  پارسا، وحید،  امینی 
کاربری زمین و نوسانات کمی آب زیرزمینی در دشت اردبیل، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 22، شماره 7، صص 317-301.

ادهمی، جمال، قربان حسینی، علیرضا قاسمی و راضیه وطن پرست )1398(. روند و جریان های مهاجرتی استان مرزی کرمانشاه طی دو دهۀ . 2
اخیر، فصلنامه جمعیت، دوره 26، شماره 107 و 108، بهار و تابستان 1398. )منتشر شده در سال 1399(

حسینی، قربان و رسول صادقی )1399(. تحلیل جریان های مهاجرتی از استان های مرزی ایران، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 9، . 3
شماره 3)پیاپی 34(، پاییز 1399، صص 199-165.

خانی، سعید و قربان حسینی )1398(. بررسی عوامل برانگیزنده تمایل به ثبت وقایع جمعیتی در استان کردستان، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، . 4
دوره 5، شماره 1)پیاپی 9(، بهار و تابستان 1398، صص 31-63. )منتشر شده در سال 1399(

کید بر نقش نگرش و تجربه جنسی قبل از ازدواج در دختران . 5 خلج آبادی فراهانی، فریده )1399(. اهمیت ازدواج و تعیین کننده های آن با تأ
دانشجو در تهران، دو فصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 6، شماره 2)پیاپی 12(. 

خلج آبادی فراهانی، فریده )1399(. واکاوی عوامل ساختاری- اجتماعی زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت در بین جوانان در تهران، . 6
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 51. 

داز، بی بی سارا، عطا غفاری گیالنده و علی عزیزی )1399(. تحلیل تغییرات فضای سبز شهر گرگان با استفاده از متریک های سیمای سرزمین، . 7
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 22، شماره 5، پیاپی 96، صص 181-167.

مردان . 8 و  زنان  در  آن  با  آمدن  کنار  راهبردهای  و  ناباروری   )1399( کریمی  مژگان  و  علی مندگاری  ملیحه  رازقی نصرآباد، حجیه بی بی، 
مراجعه کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد، فصلنامه خانواده پژوهی، دوره 16 شماره 64، صص 492-473.

رازقی نصرآباد، حجیه بی بی، میمنت حسینی چاووشی و محمدجالل عباسی شوازی )1398(. بررسی عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول . 9
با استفاده از مدل های سابقه رخداد وقایع، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 5، شماره 2، پیاپی 10، صص 127-156. )منتشر شده در سال 1399(

رازقی نصرآباد، حجیه بی بی، ملیحه علی مندگاری و زینب رضوانیان )1399(. تعیین کننده های جمعیتی_اجتماعی و اقتصادی سالمندی . 10
فعال در بین بازنشستگان برخی اداره های دولتی شهرستان بابل، فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دوره 9، شماره 4، صص 

 .76-51

فهرست مقاالت منتشر شده در مجالت علمی داخلی
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مرور . 11 یک  ایران:  در  خانواده  نهاد  کارکردی  و  ساختاری  چالش های  و  تحوالت   .)1399( نصرآباد  رازقی  بی بی  حجیه  و  علی  رحیمی، 
نظام مند، فصلنامه جمعیت، دوره 26، شماره 109-110، صص 90-55.

رستمعلی زاده، ولی اله و قربان حسینی )1398(. موانع سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق مرزی روستایی ایران، مجله توسعه محلی . 12
)روستائی-شهری(، دوره 12، شماره 2، صص 355-378. )منتشر شده در سال 1399(

اقتصادی و اجتماعی جوانان روستایی )مورد مطالعه . 13 بر مشارکت  قربان حسینی )1399(. بررسی عوامل مؤثر  رستمعلی زاده، ولی اله و 
شهرستان های هشترود و اسکو(، مجله راهبرد توسعه، سال 16، شماره 3)پیاپی 63(، صص 206-175.

رستمعلی زاده، ولی اله و قربان حسینی )1399(. بررسی وضعیت مهاجرت در مناطق روستایی شهرستان های مرزی ایران، مجله علوم و . 14
فنون مرزی، دوره 9، شماره 1)پیاپی 32(، صص 207-177.

رستمعلی زاده، ولی اله و فریبا پروینیان )1399(. گونه  های پس انداز و پیامدهای توسعه ای آن در میان زنان شهر تهران، مجله زن در توسعه و . 15
سیاست، دوره 18، شماره 3، صص 380-357.

رستمعلی زاده، ولی اله و رضا نوبخت )1398(. بررسی وضعیت جابجایی درون شهری در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن، دوفصلنامه مطالعات . 16
جمعیتی، دوره 5، شماره 2، صص 35-62. )منتشر شده در سال 1399(

رستمعلی زاده، ولی اله و آذین رضاییان قراگوزلو )1399(. عوامل بازدارنده مشارکت اقتصادی زنان از سوی خانواده در جامعه محلی )مطالعه . 17
روستای بهده شهرستان پارسیان(، فصلنامه زن و جامعه، دوره 11 شماره 1)پیاپی 41(، صص 78-53.

زنجری، نسیبه، اعظم الملوک الساق، رسول صادقی و مهسا نوری )1397(. عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی سالمندان تهرانی، پژوهشنامه . 18
مددکاری اجتماعی، دوره 4، شماره 16، صص 101-126. )منتشر شده در سال 1399( 

زندی، لیال، رسول صادقی و عباس عسکری ندوشن )1398(. ساختار فضایی مهاجرت های بین استانی در ایران: کاربرد مدل های لگاریتم . 19
خطی، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال چهاردهم، شماره 28، صص 69-111. )منتشر شده در سال 1399(. 

سبزه، بتول و رسول صادقی )1399(. عوامل مؤثر بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، فصلنامه . 20
ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 61.  

شکریانی، محسن، نبی مرادپور، رسول صادقی )1399(. نابرابری فضایی در خدمات بهداشتی  ـ درمانی در شهرستان های استان گلستان، مجله . 21
علوم جغرافیایی )جغرافیای کاربردی(، دوره 16، شماره 33، صص 64-56.

 برگزاری نشست های علمی ـ تخصصی
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صادقی، رسول، نصیبه اسمعیلی و محمدجالل عباسی شوازی )1399(. بررسی رابطه تحصیالت و مهاجرت های بین شهرستانی در . 22
ایران، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 30، پاییز و زمستان 1399.

مطالعات . 23 فصلنامه  ایران،  در  باروری  استانی  و  فردی  همبسته های  چندسطحی  تحلیل   .)1399( اسمعیلی  نصیبه  و  رسول  صادقی، 
راهبردی زنان، شماره 88. 

عبدالهی، عادل )1399(. بررسی عوامل جمعیتی و اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر امید به آینده در شهر تهران، دوفصلنامه مطالعات . 24
جمعیتی، دوره 6، شماره 1)پیاپی 11(، صص 342-315.

عبدالهی، عادل )1398(. تعامل عناصر محلی و جهانی در تحول هویت فرهنگِی کردستان ایران: مطالعه ای در باب هوراماِن تخت، . 25
مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 13، شماره 3، صص 81-109. )منتشر شده در سال 1399(

عبدالهی، عادل و علی رحیمی )1399(. برساخت اجتماعی کرونا و سیاست های مقابله با آن، فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی، . 26
دوره 1، شماره 2، صص 63-43.

عبدالهی، عادل )1399(. تحلیل کیفی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احداث پارکینگ طبقاتی میدان شهید باقری، فصلنامه ارزیابی . 27
تأثیرات اجتماعی، دوره 1، شماره 1، صص 64-43.

غفاری گیالنده، عطا، ابراهیم فیروزی مجنده، علی عزیزی و ساسان نیکفال مغانلو )1399(. ارزیابی مطلوبیت سایت های مسکن مهر . 28
شهر اردبیل به لحاظ دسترسی به خدمات عمومی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 10، شماره 37، صص 174-157.

به سقط جنین، . 29 تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان  رسول صادقی )1399(.  نورالدین، نگار رمضی و  فراش، 
مطالعات راهبردی زنان، دوره 22، شماره 3)پیاپی 87(، صص 130-109.   

فراش، نورالدین، حمیدرضا ربیعی  دستجردی و رسول صادقی )1398(. مروری بر جدایی گزینی فضایی در جمعیت شناسی، مجله . 30
بررسی های آمار رسمی ایران، دوره 30، شماره 2، صص 429-460. )منتشر شده در سال 1399(

فراش، نورالدین، حمیدرضا ربیعی دستجردی، محمود قاضی طباطبایی، رسول صادقی )1399(. تحصیالت و جدایی گزینی فضایی در . 31
کالن شهر تهران، فصلنامه توسعه محلی، دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399.

قالوند، محسن، عادل عبدالهی، محمد سلطانی فر، منصور شریفی )1399(. تحلیل و تبیین امر روزمره در فضاهای عمومی شهری . 32
مطالعه موردی: فضای کافه های شهر دزفول، فصلنامه شهر پایدار، دوره 3، شماره 3، صص 106-96.

کالنتری بنادکی، سیده زهرا و سعیده شهبازین )1399(. برآورد ُامیِد مهاجرت مناطق شهری و روستایی ایران 1395، دوفصلنامه . 33
مطالعات جمعیتی، دوره 6، شماره 2)پیاپی 12(.
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مدیری، فاطمه )1399(. بررسی حمایت فرزندان بزرگسال از والدین و عوامل اثرگذار بر آن در شهر تهران، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره . 34
6، شماره 2)پیاپی 12(.

مرشدی، ابوالفضل، ملیحه علی مندگاری، حجیه بی بی رازقی نصرآباد و الهام کونانی )1399(. شاخص توسل جویی؛ تکمله ای بر مدل های . 35
سنجش دینداری در ایران: تحقیقی تجربی در شهر یزد، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 9، شماره 2، صص 692-665.

مطیع حق شناس، نادر )1399(. بازشناسی رویکرد دینی در زمینه اشتغال زنان در ایران: چالش ها، فرصت ها و الزامات سیاستی، فصلنامه . 36
پژوهش های میان رشته ای زنان، دوره 2، شماره 1، صص 49-35.

مطیع حق شناس، نادر، رضا معینی و بهناز نوری )1399(. تعیین کننده های جمعیت شناختی الگوی سبک زندگی سالمت محور سالمندان . 37
قرچک: همبسته ها و الزامات سیاستی، فصلنامه جمعیت.

میرزایی، محمد، نادر مطیع حق شناس، غالمعلی فرجادی و مجید کوششی )1399(. مقایسه الگوی سنی– جنسی تمایل به تغییر شغلی دانش . 38
آموختگان دارای آموزش عالی و آموزش عمومی در ایران، فصلنامه جمعیت.

میرزایی، محمد، رسول صادقی، نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد، حبیب الله صادقی )1399(. تأثیر آلودگی هوا بر اختالل در سالمتی در شهر . 39
اهواز در سال 1395، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره 15، شماره 29، صص 94-61.

نوبخت، رضا، رسول صادقی و ولی اله رستمعلی زاده )1399(. بررسی نقش انواع شبکه ها در ماندگاری اقامتی نیروی کار مهاجر در . 40
منطقه صنعتی پارس جنوبی، فصلنامه توسعه محلی، دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399. 

فضایی، . 41 اقتصادسنجی  رهیافت  مهاجرت:  خالص  و  بیکاری  بین  رابطه  بررسی   .)1399( ملیحه حدادمقدم  و  قربانی  فهیمه  الهام،  نوبهار، 
فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی.
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 ب( فهرست مقاالت منتشر شده در مجالت علمی بین المللی

1. Abdollahi, A.; M. Saadati & A. Bagheri (2019). Childlessness Survival Time; A case study in Tehran 
(Iran). International Journal of Biology and Biomedicine, 4: 15-20.

2. Bagheri, A & M. Saadati (2019). Application of classification tree approach to analysis youth marriage 
age gap. Social Determinant of Health, 5(4):70-75. DOI: http://dx.doi.org/10.22037/sdh.v4i1.20410.

3. Bagheri, R.; R. Shuib; P. Karupiah; F. Farvid & F. Khalajabadi-Farahani (2020). A qualitative examina-

tion of men’s participation in contraceptive use and its barriers in Tehran, Journal of Biosocial Science, 14 
October 2020, pp: 1-19. 

4. Gharacheh, M.; F. Khalajabadi Farahani; M. Mirghafourvand; L. Janani & F. Ranjbar (2020). A mul-

ticenter randomized controlled trial protocol to evaluate the effectiveness of an educational intervention on 
fertility knowledge, intention and behavior among Iranian new couples, BMC Public Health, 20(1): 1917. 

5. Ghalavand, M.; A. Abdollahi; M. Sharifi & M. Soltanifar (2021). Sociological Explanation of Everyday 
Life among Young People (Case Study: the Cafes in Dezful). Sociological Studies of Youth, 12(40), 9-26. 
doi: 10.22034/ssyj.2021.680214

6. Khalajabadi Farahani, F. (2020). Adolescents and Young People’s Sexual and Reproductive Health in 
Iran: A Conceptual Review, The Journal of Sex Research, 57(6): 743-780. 

7. Razeghi Nasrabad, H.B.; MJ. Abbasi-Shavazi & M Moeinifar (2020). Are we Facing a Dramatic Increase 
in Voluntary and Involuntary Childlessness in Iran That Lead to Lower Fertility? Crescent Journal of Medical 
and Biological Sciences, 7(2): 212–219.

8. Saadati, M.; A. Bagheri & H.B. Razeghi Nasrabad (2019). Modeling Children Ever Born and Ideal Num-

ber of Children by Classification Tree. Journal of Research & Health. 2019; 9(7):598-605. http://dx.doi.
org/10.32598/JRH.1267.1.

9. Solhi, M.; F. Ebadi Fard Azar; F. Khalajabadi Farahani & J. Yoosefi Lebni (2020). Exploring the Con-

sequences of Early Marriage among Kurdish Women: A Qualitative Study in Western Iran, Research Square 
Journal,  10.21203/rs.3.rs-55314/v1



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

104

10. Motamedi, M.; M. Shahbazi; E. Merghati-Khoei; M. Salehi; A. Hajebi; S. Rahimi-Naghani; S. Shah; K. Kamali & 
F. Khalajabadi Farahani (2021). Perceived Barriers to Implementing Sexual Health Programs from the Viewpoint 
of Health Policymakers in Iran: A Qualitative Study. Journal of Sexuality Research and Social Policy. https://doi.
org/10.1007/s13178-021-00540-7.

11. Yoosefi Lebni, J.; M. Solhi; F. Ebadi Fard Azar & F. Khalajabadi Farahani (2020). Qualitative study of social 
determinants of child marriage in Kurdish regions of Iran: Evidence for health promotion interventions, Journal of 
Education & Health Promotion, 9(1): 242. 

12. Yoosefi Lebni, J.; F. Khalajabadi Farahani; M. Solhi & F. Ebadi Fard Azar (2021). Causes and Grounds of Child-

birth Fear and Coping Strategies Used by Kurdish Adolescent Pregnant Women in Iran: A Qualitative Study, Journal 
of Reproduction and Infertility, 22(1): 47-56.



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

105

اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشی مؤسسه مطالعات جمعیتی عالوه بر چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی، همواره در تالشند یافته های تحقیقاتی 
خود را، در قالب سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی، با سایر محققین به اشتراک بگذارند و از یافته های تحقیقاتی این محققین نیز بهره مند شوند. 
نمودار ذیل، عملکرد مناسب مؤسسه در بخش سمینارها و کنفرانس های داخلی و بین المللی طی سال های 1399-1392 را به تصویر کشیده است. 
به  توجه  با  آن  از  پس  و  داشته،  بخش وجود  این  در  بسیار چشمگیر  افزایش  سال 1394  تا  سال 1392  از  می شود،   مشاهده  ذیل  نمودار  در  چنانکه 
محدویت های مالی و مسائل ارزی و نیز متأثر از بروز همه گیری ویروس کرونا و کاهش برگزاری گردهمایی های علمی، تعداد مقاالت ارائه شده در 

سمینارها کاهش داشته است.  

تعداد مقاالت ارائه شده مؤسسه در سمینارها و 
کنفرانس های داخلی و بین المللی 

طی سال های 1392-1399

سرانه مقاله های ارائه شده 
به ازای  هر عضو هیأت علمی مؤسسه 

طی سال های 1392-1399

مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های داخلی و بین المللی
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  فهرست مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی

باقری، آرزو، مهسا سعادتی و عادل عبدالهی )1399(. بررسی میزان اضطراب اجتماعی ناشی از بیماری کرونا در شهر نقده، همایش . 1
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برگزاری نشست های علمیـ  تخصصی یکی از روش های مؤثر و کارآمد در تبادل یافته های علمی و پژوهشی می باشد. مؤسسه مطالعات جمعیتی با برگزاری 
این گونه نشست ها تالش می کند جدیدترین یافته های علمی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مؤسسه را در اختیار سایر پژوهشگران و نهادهای علمی و 
سیاستی قرار دهد و از جدیدترین یافته های پژوهشی محققان خارج از مؤسسه نیز بهره ببرد. در سال 1399، مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور تعداد 17 

نشست علمی-تخصصی در داخل و خارج مؤسسه برگزار کرده است. در ادامه، به مهم ترین نکات مطرح شده در این نشست ها اشاره می شود.

الف. نشست های علمی ـ تخصصی برگزار شده در داخل مؤسسه  

 نشســت علمی-تخصصــی »سیاســت ها و برنامه هــای افزایــش بــاروری در 
ــران«  ــا در ای ــت آنه ــان و کاربس ــب جه ــورهای منتخ کش

این نشست علمی و تخصصی که با حضور اعضای هیأت علمی کارشناسان پژوهشی مؤسسه 
برگزار   1399 ماه  اردیبهشت   30 در  کشور  جمعیت  تخصصی  و  جامع  مدیریت  و  مطالعات 
شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر رسول صادقی، رئیس مؤسسه، ضمن گرامیداشت روز مّلی 
هیأت  اعضای  کشور،  جمعیتی  مطالعات  مؤسسه  خطیر  مسئولیت  و  مهم  نقش  به  جمعیت، 
علمی و پژوهشگران آن در شناخت و درک تخصصی مسائل جمعیتی، رصد تحوالت جمعیتی 
و انجام پژوهش های کاربردی و مسأله محور به ویژه پس از ابالغ سیاست های کلی جمعیت 
توسط مقام معظم رهبری )مدظّله العالی( در 30 اردیبهشت ماه 1393 اشاره کردند. در ادامه، 
و  اندک  بودجه  ازجمله  جمعیتی  پژوهش های  انجام  فراروی  چالش های  و  مسائل  به  ایشان 
حمایت های ناکافی اشاره کردند. بدیهی است که عملی شدن سیاست های ابالغی جمعیت 
تنگناهای  اینحال، علی رغم  با  بدون شناخت عمیق مسائل جمعیتی کشور امکان پذیر نیست. 
موجود، در سال های اخیر، برنامه های جامع پژوهشی اعضای هیأت علمی و بیش از 40 طرح 
پژوهشی کاربردی و مسأله محور در چارچوب بندهای مختلف سیاست های کلی جمعیت در 

مؤسسه اجرا شده است. عالوه بر این، سمینارها و نشست های علمی ـ تخصصی متعددی پیرامون مسائل و سیاست های جمعیتی کشور برگزار شده که 
در این نشست نیز به ارائه نتایج مطالعه تطبیقی سیاست ها و برنامه های افزایش باروری در کشورهای منتخب جهان پرداخته می شود.

 برگزاری نشست های علمی ـ تخصصی 
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 در ادامه ایشان به مسأله باروری پایین و چالش سیاستی آن در قرن 21 اشاره کردند. امروزه شرق آسیا، اروپای جنوبی و بخش هایی از اروپای 
مرکزی، شرقی و جنوب شرقی سطوح بسیار پایین باروری دارند و در نتیجه سیاست های حمایت از خانواده و فرزندآوری را در اولویت برنامه های خود قرار 
داده اند. نگرانی های اقتصادی، جمعیتی )کاهش جمعیت و سالخوردگی(، ژئوپلیتیکی و هویتی، نقش زیادی در تدوین و اجرای سیاست های حمایت از 
افزایش باروری و فرزندآوری داشته است. جمهوری اسالمی ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای با باروری پایین، سیاست های جدید جمعیتی را رسمًا 
در 30 اردیبهشت 1393 با ابالغ مقام معظم رهبری )مدظله العالی( آغاز کرد. این سیاست ها که در 14 بند تدوین شده، یکی از مترقی ترین و جامع ترین 
سندهای سیاستی موجود در حوزه جمعیت است که رویکردی پویا و سیستمی به مسائل و فرصت های جمعیتی کشور داشته و ابعاد مختلف اقتصادی، 
اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی و محیط زیستی مرتبط با جمعیت را در نظر گرفته است. با این حال، اصل و سنگ بنای سیاست های کلی جمعیت که در 

بند اول آن نیز آمده است، افزایش باروری به باالتر از سطح جانشینی است.
در ادامه جلسه اعضای هیأت علمی مؤسسه به ارائه و بحث پیرامون سیاست ها و برنامه های افزایش باروری در 16 کشور منتخب جهان )شامل فرانسه، 
با  تایلند، سنگاپور، مالزی، ترکیه( پرداختند. مرور مطالعات  ایتالیا، امریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی،  نروژ، فنالند، سوئد، انگلستان، آلمان، 
شواهد تجربی از کشورهای منتخب و مداخالت سیاستی آنها نشان داد بیشتر سیاست ها و برنامه های افزایش باروری در قالب سیاست های حامی و 
دوستدار خانواده طراحی و اجرا شده است. تخصیص بودجه )حتی تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی( برای اجرای سیاست های حمایت از خانواده و 
فرزندآوری؛ حمایت از پژوهش های جمعیتی در شناخت ایده ال ها و موانع فرزندآوری؛ ارائه گسترده، کیفیت باال و دسترسی وسیع به خدمات مراقبتی 
کودکان؛ بهره مندی هر دو والد از مرخصی والدینی؛ مشّوق های مالی یک بار پرداخت نظیر پاداش تولد؛ ارائه یارانه و خدمات گسترده کمک  باروری؛ 
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شرایط باثبات بازار کار و سیاست های سازگاری/ تلفیق امور شغلی و خانواده ازجمله برنامه ها و سیاست های این کشورها در زمینه افزایش باروری بوده 
کید شد که موفقیت سیاست ها و برنامه ها به بودجه و برنامه های اجرایی منسجم و پایدار دولت از یک سو، و شرایط  است. در پایان و جمع بندی نشست تأ
اقتصادی و اجتماعی افراد، سطح تحصیالت و سایر مشخصه های مردم از سوی دیگر بستگی دارد. همچنین اینکه هر کشوری باید بسته های سیاستی 
با نهادها و ساختارها و واقعیت های اقتصاد سیاسی خودش، تدوین و اجرا نمایند. به عالوه، سیاست ها و استراتژی ها بایستی مبتنی بر اجماع  متناسب 
عمومی و اجتماعی باشند تا اثرگذار باشند. چنانچه سیاست ها توان پاسخگویی به نیازهای مختلف افراد در موقعّیت های متفاوت زندگی داشته باشند، 
امکان اثرگذاری بیشتری بر افزایش باروری دارند. مشوق های مالی فرزندآوری معمواًل برای زنان با تحصیالت پایین، و طبقات اجتماعی پایین و مناطق 
روستایی و در مقابل، مشوق ها و حمایت های اجتماعی فرزندآوری برای زنان شاغل و با تحصیالت باالتر اثرگذار است. از این رو، سیاست های جدید 

جمعیتی، زمانی اثرات مثبتی بر باروری دارند که بتوانند ابعاد تشویقی و حمایتی فرزندآوری را توأمان دنبال کنند.

  نشست علمی- تخصصی »ناهمخوانی تحصیل- شغل در بازار کار ایران«

شغل  تحصیل-  »ناهمخوانی  عنوان  با  تخصصی  علمی-  نشست  پژوهش،  هفته  آغاز  با  همزمان 
اقتصاد دانشگاه  آقایان دکتر سلیمی فر )استاد تمام  با حضور  ایران« به صورت وبینار  بازار کار  در 
فردوسی مشهد(، آقای دکتر ملک الساداتی )استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد(، دکتر رسول 
اعضای  سایر  مؤسسه(،  علمی  هیأت  )عضو  حدادمقدم  ملیحه  دکتر  مؤسسه(،  )ریاست  صادقی 
هیأت علمی مؤسسه، کارشناسان و دانشجویان رشته های مختلف، در تاریخ 1399/09/23 برگزار 
گردید. در ابتدای این نشست، آقای دکتر رسول صادقی، ضمن تشکر از سخنرانان نشست، اهمیت 
نشست  ادامه،  در  فرمودند.  خاطرنشان  را  جمعیتی  مسائل  در  آن  جایگاه  و  بحث  مورد  موضوع 
مازاد  فرانیاز،  پیرامون موضوع »مازاد عرضه تحصیالت  آقای دکتر ملک الساداتی  با صحبت های 
تقاضا برای تحصیالت فرونیاز« آغاز شد. ایشان ضمن بررسی نظریات مرتبط در حوزه ناهمخوانی 
بررسی عوامل  به  ناهمخوانی تحصیل- شغل،  انواع روش های سنجش  تشریح  و  تحصیل- شغل 
مؤثر بر ناهمخوانی تحصیل- شغل در ایران نیز پرداختند. دکتر ملک الساداتی تصریح نمودند که 
بخش تقاضای بازار نیروی کار، دارای تأثیر بزرگ تری نسبت به بازوی عرضه این بازار در این حوزه 

می باشد.
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ادامه نشست با صحبت های آقای دکتر سلیمی فر دنبال شد. مفهوم و پیشینه تئوریِک ناهمخوانی تحصیل- شغل، تغییرات عرضه و تقاضای نیروی کار با 
تحصیالت عالی در اقتصاد ایران و عوامل مؤثر بر ناهمخوانی تحصیل- شغل در شهرستان های کشور از محورهای مهمی بود که در سخنرانی ایشان عنوان 
شد. در پایان این مباحث، آقای دکتر سلیمی فر از مدرک گرایی  آحاد جامعه، به عنوان معضلی ریشه ای نام بردند. در بخش پایانی این نشست، خانم دکتر 
ملیحه حدادمقدم به بررسی داده های مرتبط با این موضوع در کشورهای اروپایی و آفریقای جنوبی مبادرت نمودند. در این بخش ضمن بررسی انواع 
ناهمخوانی های سطح تحصیالت و رشته تحصیلی در کشورهای فوق الذکر، این ناهخوانی ها میان گروه های مختلف اقتصادی اجتماعی ازجمله زنان و 
مردان، کارگران تمام وقت و نیمه وقت و کارگران دارای قرارادادهای موقتی و دائمی بررسی شد. عوامل اثرگذار بر ناهمخوانی ها در این کشورها، آخرین 
پاسخ  و  پرسش  ایران«،  کار  بازاِر  در  شغل  تحصیل-  »ناهمخوانی  تخصصِی  نشست  پایان بخش  شد.  پرداخته  آن  به  نشست  این  در  که  بود  مبحثی 

شرکت کنندگان و سخنرانان جلسه بود.

ــاب روش هــای     نشســت علمــی - تخصصــی »معرفــی و نقــد کت
پیش بینی جمعیت«

کتاب روش های پیش بینی جمعیت توسط سه متخصص جمعیت شناسی، استنلی 
کی اسمیت، ِجف تیمن و دیوید ای سوانسون نوشته شده است که نسخه انگلیسی 
آن توسط انتشارات اسپرینگر در سال 2013 منتشر شد. این کتاب توسط دکتر حاتم 
حسینی دانشیار جمعیت شناسی و دکتر میالد بگی استادیار جمعیت شناسی گروه 
علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان ترجمه شده و انتشارات مؤسسه مطالعات 
و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در سال 1398 آن را منتشر کرده است. 
در جلسه نقد و بررسی کتاب، که در مورخه 23 آذر 1399 برگزار شد ابتدا جناب 
آقای دکتر صادقی به اهمیت و جایگاه پیش بینی های جمعیتی در جمعیت شناسی 
دانست.  ارزشمند  بسیار  را  فارسی  زبان  به  کتاب  این  انتشار  و  ترجمه  و  پرداخت 
در ادامه، دکتر حاتم حسینی به معرفی کتاب و فصول آن پرداختند. ایشان اشاره 
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کردند که کتاب در 14 فصل سازماندهی شده است و با تمرکز بر روش شناسی پیش بینی های جمعیت در مقیاس استانی و محلی، ابزار الزم را برای انجام 
روش های مختلف پیش بینی جمعیت در اختیار مخاطب قرار می دهد. در این راه نمونه های متعددی از پیش بینی ها در دنیای واقعی ارائه شده است که 

نشان دهنده کاربرد متنوع این کتاب می باشد.
کتاب در ابتدا برای کسانی که با اصطالحات و مفاهیم پایه جمعیت شناختی مانند حجم، توزیع و ترکیب جمعیت، مؤلفه های تغییر جمعیت، معادله توازن و 
سنجه های آماری پایه آشنا نیستند، توضیحاتی ارئه می کند. سپس نویسندگان به توصیف منابع داده ها و تکنیک های کاربردی چهار روش اصلی پیش بینی 
جمعیت پرداخته اند که عبارتند از: روش ترکیبی، روش برون یابی روندی، مدل های ساختاری و مدل های شبیه سازی ُخرد. برای هر روش، مؤلفه های رشد 
جمعیت، منابع داده ها، نحوه تدوین فرضیات، تعیین معیارهای ارزیابی و تعیین کننده های دقت پیش بینی مورد بحث قرار گرفته است. ایشان اشاره کردند 
که در بخشی از کتاب، پیشنهاداتی برای مقابله با تأثیر جمعیت های خاص )دانشجویان دانشگاه، زندانیان زندان، ساکنان خانه های سالمندان، پرسنل نظامی 
و افراد تحت تکفل آن ها(، شرایط ویژه و داده های ناکافی یا غیرقابل اعتماد ارائه می شود. همچنین تکنیک هایی را برای کنترل مجموعه ای از پیش بینی ها 

و ارزیابی دقت و تورش آن ها پیشنهاد می کند.
آقای دکتر حسینی به این نکته اشاره کردند که یکی از ویژگی های مهم کتاب این است که نقاط قوت و ضعف روش های مختلف پیش بینی را مدنظر 
می دهد و توجه ویژه ای به مشکالت مرتبط با انجام پیش بینی ها در سطوح جغرافیایی کوچک دارد. به این منظور مثال های متعددی بیان می شوند که اگرچه 
از مثال ها و منابع داده های جمعیتی ایاالت متحده استفاده شده است، اما محققان سایر کشورها می توانند نمونه های مناسبی را برای جمعیت های مدنظر 
خود جایگزین کنند یا از داده های ارائه شده در این کتاب استفاده نمایند. به طور کلی کتاب درکی جامع از متداول ترین روش های پیش بینی جمعیت ارائه 
می دهد و همچنین بسیاری از موضوعات پیچیده را که بر ساخت، تفسیر، ارزیابی و استفاده از آن ها تأثیر می گذارد، در اختیار خوانندگان قرار خواهد داد. 
این دستورالعمل ها می تواند به تحلیلگران کمک کند تا روی موضوعات مربوطه تمرکز کنند، انتخاب های منطقی داشته باشند و از اشتباهات رایج در انجام 

پیش بینی ها جلوگیری کنند. 
در پایان جلسه، شرکت کنندگان به طرح سؤاالتی پرداختند و مترجمین به آنها پاسخ دادند. 
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نشست علمی- تخصصی »روش های پیشرفته آماری در مطالعات جمعیتی«      
در روز دوشنبه 24 آذرماه 1399 با همکاری مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و پژوهشکده آمار، نشست علمی - تخصصی 
به صورت وبینار با عنوان روش های پیشرفته آماری در مطالعات جمعیتی برگزار شد. سخنران اول نشست خانم دکتر آرزو باقری، دانشیار و مدیر گروه 
روش های آماری و مدل سازی جمعیت مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور با عنوان »تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوری با 
استفاده از جنگل تصادفی بقا و درخت بقا« بود که به موضوعات زیر پرداختند: »داده های زمان تا وقوع رخداد یک واقعه که از نوع داده های بقا هستند، 
در تمام حوزه های علمی مانند علوم اجتماعی و پزشکی کاربرد دارند. اغلب برای مطالعه داده های بقا که شامل داده های سانسور شده نیز هستند، از مدل 

رگرسیونی مخاطرات متناسب کاکس و مدل های تعمیم یافته آن استفاده می شود. 
بزرگ  داده های  مجموعه  جمع آوری  امکان  امروزه،  فناوری  پیشرفت  با  همچنین، 
اختیار  در  را  وسیعی  اطالعات  یک سو  از  داده ها  بزرگ  است. حجم  فراهم شده 
از  استفاده  چگونگی  چالش  با  را  آنان  دیگر  سوی  از  و  می دهد  قرار  پژوهشگران 
آنها مواجه می نماید. در نتیجه، به منظور بهره مندی از اطالعات، نیاز به مدیریت و 
سازماندهی صحیح داده ها ضروری به نظر می رسد. درختان بقا رویکرد ناپارامتری 
نیمه پارامتری )پارامتری( مانند مدل رگرسیونی مخاطرات  جایگزین برای مدل های 

متناسب کاکس می باشند. 
آقای دکتر عربی، استادیار گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز نیز در 
دومین سخنرانی این نشست که با عنوان »پیش بینی زایمان های زودرس به کمک 
نوزادان  تولد  مورد  »در  کردند:  اشاره  زیر  موارد  به  شد  انجام  ماشین«  یادگیری 
را  تولدها  تا ده درصد کل  از سی و هفت هفتگی( که حدود 5  قبل  )تولد  نارس 
شامل می شود، عمومًا مشکالت عدیده جسمی و روانی را موجب می شود که در 
مواردی این مشکالت ممکن است تا آخر عمر همراه فرد باشد. هدف انجام این 
پژوهش،  استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین در پیش بینی وقوع زایمان زودرس 
بود تا با شناسایی عوامل مؤثر بر این پدیده، بتوان به پیشگیری به هنگام این بیماری 
صورت  کانادا  در  شده  متولد  تازه  نوزاد  هزار   300 روی  بر  مطالعه  این  پرداخت. 
گرفت،  مهمترین عوامل مؤثر بر زایمان زودرس با استفاده از الگوریتم بروتا )یکی 
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از ابزارهای یادگیری ماشین(  شناسایی شد و در ادامه مدل های مختلف این تکنیک شامل درخت تصمیم،  جنگل   تصادفی،  شبکه های عصبی مصنوعی 
و رگرسیون لجستیک با برآوردگر انقباضی پسین، به منظور پیش بینی این بیماری برازش شد. نتایج نشان داد که روش های شبکه های عصبی مصنوعی و 
رگرسیون لجستیک با برآوردگر انقباضی به دلیل داشتن بیشترین مساحت زیر منحنی )AUC( در داده های آزمایشی،  باالترین دقت را در میان سایر مدل ها 

داشتند. همچنین جهت کاهش اریبی از روش بیش نمونه گیری SMOTE در داده های آموزشی استفاده شد«. 
خانم دکتر مهسا سعادتی دانشیار گروه روش های آماری و مدل سازی جمعیت مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در سخنرانی 
سوم این نشست با عنوان »تحلیل فواصل موالید با استفاده از مدل های بازگشتی بقا« به موضوعات ذیل پرداختند: فاصله موالید، متغیری مهم در شناسایی 
شتاب باروری، باروری کل و سالمت و بهداشت مادر و فرزند می باشد، از این رو مورد توجه محققان علوم اجتماعی، پزشکی و بهداشتی قرار دارد و 
تحلیل صحیح آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. فواصل موالید وقایع بازگشتی هستند زیرا یک زن می تواند فرزندآوری را چندین بار، یکی پس از 
دیگری و به صورت متوالی تجربه نماید و در نتیجه این فواصل با یکدیگر همبستگی دارند. استفاده از روش های متداول آماری نظیر مدل های کالسیک 
بقا )رگرسیون کاکس و مدل های پارامتری بقا( در تحلیل این فواصل نتایج ناکارایی به دنبال دارد و کاربرد این مدل ها در تحلیل وقایع بازگشتی که در 
آن ها استقالل میان وقایع از مهمترین پیش فرض ها برای تولید نتایج معتبر است، نتایج گمراه کننده ای به دنبال خواهد داشت. در تحلیل این متغیر مدل های 
ادامه سخنرانی، خانم دکتر  به دلیل در نظر گرفتن همبستگی میان فواصل کارا هستند. در  بقا شامل مدل های تصحیح واریانس و شکنندگی  بازگشتی 
سعادتی به نتایج پژوهشی که در سال 1398 انجام گرفته بود پرداخت. فواصل موالید اول تا سوم زنان 49- 15 ساله متأهل ساکن در شهر تهران با استفاده 
از انواع روش های تحلیل سابقه رخداد واقعه شامل مدل های کالسیک و بازگشتی بقا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از مدل 

کاکس و پارامتری بقا تنها در صورتی که هدف، مطالعه زمان ازدواج تا اولین فرزندآوری باشد از کارایی مناسبی برخوردار است. 
در پایان آقای دکتر محمد شیری مدیر گروه پردازش داده ها و اطالع رسانی و استادیار گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده آمار ایران در سخنرانی با عنوان 
به موارد ذیل اشاره نمودند: »سالمندی جمعیت یکی  اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالخوردگان مناطق 22 گانه شهر تهران«،  »بررسی ویژگی های 
از مهمترین فازهای گذار ساختار سنی است. ایران پس از 1415 وارد فاز سالمندی جمعیت خواهد شد. این مهم در آینده یکی از مهمترین مسأله های 
اجتماعی- جمعیتی خواهد بود که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سالمت را در پی دارد. لزوم برنامه ریزی برای مواجهه با پیامدهای این مسأله اجتماعی 
و جمعیتی همواره یکی از دغدغه های سیاست گذاران بوده است. شناخت دقیق و همه جانبه ابعاد سالمندی چه در مفهوم فردی آن و چه در قالب یکی از 
فازهای گذار ساختار سنی پیش زمینه هر نوع برنامه ریزی و سیاست گذاری است. این امر جز با دسترسی بر داده ها و اطالعات دقیق و با گستره موضوعی 
باال امکان ناپذیر است. در این ارائه، منابع آماری موجود داده های سالمندی با تکیه بر منبه داده های ثبتی/ اداری، سرشماری عمومی نفوس و مسکن و 

آمارگیری های نمونه معرفی و نقش روش های آماری پیشرفته در مواجهه با نقائص موجودیت داده مورد بررسی قرار گرفت. 
در پایان جلسه، تعدادی از شرکت کنندگان سؤاالتی را مطرح کردند و سخنرانان به آنها پاسخ دادند. 
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  نشست علمی- تخصصی »مهاجران افغانستانی در آموزش و بازار کار ایران«

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، نشست علمی - تخصصی»مهاجران افغانستانی 
ایران« به صورت وبینار در روز چهارشنبه 26 آذرماه توسط  بازار کار  در آموزش و 
مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور با حضور آقایان دکتر 
غالمعلی فرجادی، اقتصاددان و دانشیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی، و دکتر رسول صادقی، دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس 

مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور برگزار شد.
 در ابتدای جلسه آقای دکتر صادقی، به این نکته اشاره کردند که مهاجرت و حرکات 
قرن  نیم  در  اما  دارد،  بشر  تاریخ  پهنای  به  دیرینه  سابقه   مرزها، گرچه  بین  جمعیتی 
اخیر است که حجم و میزان آن افزایشی سریع، مطالعه و سیاست  گذاری آن اهمیت 
و  مباحثات  در  کلیدی  و  مهم  موضوع  به  مهاجرت  امروزه  است.  یافته  فزاینده ای 
مهاجرت  است.  شده  تبدیل  بین المللی  و  داخلی  عرصه  در  عمومی  سیاست های 
افغانستانی  ها یکی از بزرگترین جابجایی  ها و حرکات مهاجرتی تاریخ معاصر است. 
از  )بیش  افغانستان  جمعیت  یک سوم  حدود  شمسی،  هجری   1360 دهه  اوایل  در 
هفت میلیون نفر( کشور خود را ترك کردند و عمدتًا به کشورهای همسایه، ایران و 
پاکستان، مهاجرت کردند. حضور چهار دهه مهاجران افغانستانی در ایران با تغییرات 
اجتماعی قابل توجهی همراه بوده است. بنابراین، بررسی برخی از ابعاد این تغییرات 

نظیر ادغام آموزشی و شغلی مهاجران افغانستانی در جامعه ایران یکی از مهمترین حوزه های تحقیقاتی و سیاست گذاری است که در این جلسه به ارائه 
یافته ها و نتایج پژوهشی انجام گرفته در سال های اخیر در این زمینه پرداخته می شود. 

در ادامه جلسه، آقای دکتر فرجادی، سخنرانی خود را پیرامون وضعیت اشتغال مهاجران افغانستانی و تأثیر آن بر بیکاری در ایران آغاز کردند. ایشان به 
میزان مشارکت اقتصادی باالتر مردان مهاجر افغانستانی در مقایسه با مردان ایرانی اشاره کردند و گفتند در مقابل، برای زنان، میزان مشارکت اقتصادی 
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ایرانی  ها بیشتر از زنان افغانستانی است. همچنین، در درون اجتماع افغانستانی ها مردان نسل اول بیشتر از مردان نسل دوم و در مقابل زنان نسل دوم بیشتر 
از زنان نسل اول از مشارکت اقتصادی در بازاِر کار برخوردارند. میزان های باالتر مشارکت اقتصادی و پایین تر بیکاری مردان افغانستانی، بیانگر اهمیت 
استراتژی های معیشتی در میان مهاجران افغانستانی می باشد. با این حال، مهاجران افغانستانی تأثیری بر افزایش بیکاری در ایران ندارند، زیرا بیکاری در ایران 
عمدتًا در استان های غربی کشور و در میان افراد با تحصیالت دانشگاهی شیوع بیشتری دارند، در حالی که مهاجران افغانستانی در مشاغل سطح پایین و 
بدون مهارت مشغولند و همچنین، مهاجران حضور کمرنگی در مناطق غرب کشور که بیکاری باالیی را تجربه می کنند، دارند. بنابراین، با توجه به اینکه 
نسبت زیادی از مهاجران افغانستانی، بی سواد یا تحصیالت پایینی دارند، اکثریت آنها کارگران غیرماهری هستند و مشاغلی را انجام می  دهند که نیازی 
به مهارت ندارد. با توجه به این شرایط، نمی  توان میزان بیکاری را که عمدتًا در میان افراد تحصیل کرده و نیروی کار ماهر کشور است را ناشی از حضور 

نیروی کار افغانستانی در ایران قلمداد کرد. 
سپس آقای دکتر صادقی، با سخنرانی پیرامون ادغام آموزشی و تحصیلی مهاجران افغانستانی در ایران به خدمات ارزشمند جمهوری اسالمی ایران در 
ایران،  افغانستانی در جامعه  آموزشی مهاجران  ادغام  نشانگرهای مهم  از  اشاره کردند. یکی  افغانستانی  به کودکان  آموزش  چند دهه گذشته در حوزه 
افزایش محسوس و سریع میزان باسوادی آنها در نتیجه دسترسی به آموزش رسمی است. هنگام ورود پناهندگان افغانستانی به ایران )سال 1358(، کمتر 
از 10 درصدشان باسواد بوده  اند. اما بعد از چهار دهه میزان باسوادی آنها به 64 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. همچنین، تفاوت های بین  نسلی 
اول  نسل  به  نسبت  تفاوت چشمگیری  با  داده است. نسل دوم مهاجران  ایران رخ  افغانستانی در  میان مهاجران  آموزش در  به لحاظ سواد و  محسوسی 
قرار گرفته و به لحاظ میزان باسوادی به ایرانی  ها نزدیک شده است. به عالوه، جوانان افغانستانی در ایران در مقایسه با والدین خود تحرک صعودی قابل 
چشمگیری در حوزه آموزش و تحصیل داشته اند. همچنین، تعداد روزافزونی از مهاجران افغانستانی به آموزش عالی دسترسی پیدا کرده و در حال حاضر 
حدود 35 هزار دانشجوی خارجی که عمدتًا افغانستانی هستند در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند. علی رغم بهبود وضعیت و پیشرفت آموزشی 
و تحصیلی کودکان و فرزندان پناهندگان در ایران، شکاف آموزشی و تحصیلی با همتایان ایرانی هنوز وجود دارد. در تحلیل این تفاوت ها و نابرابری  ها 
چهار عامل مهم و کلیدی را می توان شامل؛ خاستگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده، هنجارهای فرهنگی، اثرات نهادی و سیاست ها و حمایت های مالی 

اندک بین  المللی برشمردند.
در پایان جلسه، تعدادی از شرکت کنندگان سؤاالتی را مطرح کردند و سخنرانان به آنها پاسخ دادند.
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  نشست علمی- تخصصی » ازدواج و روابط قبل از ازدواج در دختران«

این نشست علمی - تخصصی توسط گروه جمعیت و سالمت مؤسسه مطالعات 
روز  در  پژوهش  هفته  مناسبت  به  کشور  جمعیت  تخصصی  و  جامع  مدیریت  و 
این  برگزار گردید. سخنرانان  وبینار  به صورت  آذرماه 1399   26 مورخ  چهارشنبه 
وبینار دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه جمعیت و سالمت مؤسسه 
مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و دکتر مرضیه ابراهیمی، 
عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
شهید بهشتی بودند. ابتدا دکتر فاطمه مدیری، معاون پژوهشی مؤسسه به عنوان دبیر 
وبینار، با خوش آمدگویی و سخنان مقدماتی در مورد اهمیت خانواده و عمومیت 
باالی ازدواج در ایران وبینار را آغاز نمودند. سپس خانم دکتر ابراهیمی در مورد 
اهمیت موضوع و ضرورت پرداختن به ازدواج و روابط قبل از ازدواج بر اساس 
ازدواج  از  قبل  با موضوع روابط  شواهد پژوهشی و رویکردهای مختلف برخورد 
و  تنگاتنگ  ارتباط  به  توجه  با  فراهانی،  دکتر  خانم  ادامه،  در  نمودند.  سخنرانی 
و  اهمیت  کاهش  ازدواج،  در  تأخیر  )شامل  ازدواج  حوزه  تغییرات  بین  متقابل 
ارزش ازدواج( با روابط جنسی قبل از ازدواج در جوانان، به ارائه نتایج پژوهشی 
در خصوص اهمیت ازدواج و تعیین کننده های آن در دختران دانشجو در تهران با 
کید بر نقش نگرش و تجربیات جنسی قبل از ازدواج پرداختند. در این پیمایش  تأ
که در سال 1397 انجام شد، نشان دادند که علی رغم اهمیت باالی ازدواج از نگاه 

دختران دانشجو، اولویت ادامه تحصیل بر ازدواج بیشتر و همچنین برخی نگرش های آزاد جنسی نیز در دختران مشهود بوده است. مهمترین تعیین کننده 
اهمیت ازدواج در دختران شامل پایبندی مذهبی، نگرش جنسی مبتنی بر پاکدامنی )حفظ بکارت( و چشم انداز ضعیف نسبت به فرصت ازدواج بود. در 
نهایت پیشنهاد این پژوهش این بود که سیاست های ازدواج عالوه بر فراهم کردن شرایط اقتصادی تشکیل خانواده، می تواند سازگار کردن مقوله ازدواج و 
ادامه تحصیل در دختران، تقویت باورهای مذهبی و اهمیت پاکدامنی باشد. در ادامه خانم دکتر ابراهیمی، در مورد آسیب شناسی روابط قبل از ازدواج در 
دختران بر اساس یافته های پژوهش های کیفی در بین دختران دانشجو، سخنرانی نمودند. در پایان، سخنرانان به سؤاالت شرکت کنندگان در وبینار پاسخ 

دادند و جمع بندی نمودند. 
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  نشست علمی- تخصصی »بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی پاندمی کرونا«

مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور با همکاری دانشگاه 
و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  »بررسی  موضوع  با  را  تخصصی  نشستی  کردستان 
جمعیتی پاندمی کرونا« در تاریخ 30 آذر 1399 به صورت وبینار برگزار نمود. در 
اولین سخنرانی ارائه شده در این نشست دکتر عادل عبدالهی مدیر گروه اقتصاد 
مکانیسم های  موضوع  به  جمعیتی  مطالعات  مؤسسه  انسانی  سرمایه  و  جمعیت 
ارتقای تاب آوری اجتماعی و اقتصادی در مواجهه به پاندمی کرونا پرداخت. ایشان 
با اشاره به گسترش روزافزون تنش های اجتماعی و اقتصادی و اجتناب ناپذیر شدن 
ریسک ها  و  پیامدهای خطرات  کنترل  و  تعدیل  بر  و خطرات جهانی  ریسک ها 
و  ُخرد  مقیاس  در  اجتماعی  و  اقتصادی  تاب آوری  به  توجه  و همچنین ضرورت 
بحران ها  از  ایرانیان  تاریخی  تجربه  به  اشاره  با  عبدالهی  دکتر  کرد.  کید  تأ کالن 
و  اجتماعی  تاب آوری  ارتقای  مکانیسم های  غیرطبیعی،  و  طبیعی  مشکالت  و 
اقتصادی در مواجهه به پاندمی را تشریح نمود. ازجمله مکانیسم هایی مطرح شده: 
اطالع رسانی به موقع و همه جانبه به اقشار مختلف جامعه؛ توانایی ارزیابی خطر، 
افراد آسیب  پذیر و دامنه آسیب ها؛ مدیریت مشارکتی بحران و استفاده از مکانیسم 
سرمایه اجتماعی جهت افزایش توان سازگاری جامعه به پیامدهای این همه گیری 
از  آن ها  بهره برداری  نحوه  و  خارجی  کشورهای  تجربه  به  ادامه  در  کرد.  اشاره 
کید  مکانیسم های مذکور در مقابله با اپیدمی کرونا پرداخته شد. در پایان ضمن تأ

کید کرد که ضروری است زمینه  بر تقویت مطالعات اجتماعی با رویکرد جامعه شناسی مصائب جمعی و استفاده از تجارب سایر کشورها بر این نکته تأ
جلب مشارکت و همکاری مردم در مقابله با پاندمی کرونا و همچنین زمینه های ارتقای مهارت های شغلی و حرفه ای به ویژه در بین گروه های آسیب پذیر 

برای ارتقای تاب آوری اقتصادی و اجتماعی در برابر سایر بحران های احتمالی تقویت شود.
بود که توسط آقای دکتر حسین دانش مهر، جامعه شناس و مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه  بهبود یافتگان عنوان دومین سخنرانی  استیگمای  کرونا و 
کردستان ارائه شد. ایشان با ذکر این نکته که شیوع ویروس کووید 19، پیامدهایی چون تمایزگذاری و فاصله اجتماعی در میان افراد جامعه را به دنبال 
داشته است، هدف از سخنرانی خود را ارائه روایتی علمی و میدانی از بهبودیافتگان مبتال به بیماری کرونا و تجربه ی آن ها از طرد اجتماعی عنوان کرد. 
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دکتر دانش مهر تشریح کرد که چگونه تجربه ی طرد اجتماعی از جانب بیماران مبتال به کووید 19، پیامدهای مخربی چون از دست دادن پایگاه اجتماعی، 
انزواطلبی، اخراج از حلقه های گروهی و تشدید ترس و اضطراب درونی و در نهایت، رشد تنش و التهاب اجتماعی در سطح گسترده را به همراه داشته 
است. ایشان در پایان توضیح داد که چگونه وضعیت پیش آمده منجر به سوء استفاده برخی سودجویان و دامن زدن به بحران موجود در خصوص احتکار 

کاالهای بهداشتی-درمانی و متعاقبًا گران فروشِی این اجناس شده است.
پاندمی کرونا، عدم قطعیت و رفتارها و تصمیمات جمعیتی عنوان سخنرانی بود که در این نشست توسط دکتر سعید خانی، جمعیت شناس و عضو هیأت 
علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان ارائه شد. ایشان، در ابتدای سخنان خود ضمن ارائه تصویری از همه گیری کرونا در جهان و بیان جدید و 
کاماًل متفاوت بودن این پاندمی نسبت به اپیدمی های گذشته، به اثرگذاری وسیع آن بر افراد، خانواده ها، جوامع، شهرها، اقتصاد، ساختارهای سیاسی و 
حتی حوزه های مختلف پژوهش اشاره کرد. دکتر خانی با برجسته کردن این نکته که ساختار سنی جمعیت تعیین کننده مهمی برای باالتر بودن مرگ های 
ناشی از کرونا است، نقش میانجی گرهای اقتصادی، بهداشتی، ساختار خانوادگی و روابط بین نسلی در جوامع را نیز برای اثرپذیری بیشتر یا کمتر از این 
بیماری اساسی دانست. در ادامه، اثرات مستقیم کرونا بر پدیده های جمعیتی شامل افزایش تعداد مرگ ها به ویژه در سنین سالخوردگی، کاهش سال های 
امید زندگی در سالخوردگی، و کاهش تعداد و سهم سالخوردگان از جمعیت را یادآور شدند. همچنین، به اثرات احتمالی کرونا بر سایر پدیده های جمعیتی 

از قبیل ازدواج و طالق، حاملگی های ناخواسته، سقط جنین، نرخ های باروری و نیز مهاجرت های بین المللی و داخلی اشاره کردند.
از نظر دکتر خانی، یکی از چارچوب های مهمی که در شرایط حاضر می تواند برای تبیین تصمیمات و رفتارهای جمعیتی ازجمله ازدواج، تشکیل خانواده، 
فرزندآوری و حتی مهاجرت سودمند باشد، چارچوب »ترسیم روایت های آینده« است. وی با اشاره به افزایش سرعت، پویایی و نوسانات روزافزون حاصل 
از جهانی شدن، امواج جدید تحوالت فّناوری و اخیرًا بیماری کرونا، فراگیر شدن ریسک و به ویژه ابهام یا بی اطمینانی در سراسر جنبه های زندگی روزمره 
را از ویژگی های جامعه امروز دانستند. وی با بیان اینکه پاندمی کرونا بخشی از این عدم قطعیت بوده و بر ابهام و بی اطمینانی های افراد به شدت افزوده 
است، ترس، اجتناب اجتماعی، احساس عدم کنترل و ناتوانی مردم در پیش بینی احتمال وقوع وقایع را از نتایج آن دانست و اظهار کرد که در این شرایط، 
انتخاب در بین گزینه های موجود و شکل گیری استراتژی برای افراد دشوارتر می شود و کنش گران بر اساس روایت های خود از آینده، یعنی آینده های 
خیالی تعبیه شده در عناصر اجتماعی و تعامالت شان تصمیم گیری و عمل می کنند. همچنین، به مصادیقی از پیامدهای عدم قطعیت ها همچون افزایش 
بیکاری، نداشتن چشم انداز شغلی پایدار، تعطیلی شرکت ها، کاهش ساعت کار خود کارفرمایان و کاهش درآمد، مشاغل موقت و کم درآمد، مشکالت 
مالی برای برآوردن احتیاجات ضروری چون اقساط وام، اجاره و مواد غذایی و ... با اشاره به مطالعاتی که اخیرًا در کشورهای غربی انجام گرفته، یادآور 
شدند که این شرایط همگی به طور منفی بر نگرش ها، انتخاب ها و تصمیمات و رفتارهای ازدواج، فرزندآوری و مهاجرت تأثیر می گذارند. در پایان جلسه، 

تعدادی از شرکت کنندگان سؤاالتی را مطرح کردند و سخنرانان به آنها پاسخ دادند. 
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ــهری و  ــوار ش ــت خان ــان سرپرس ــادی زن ــاه م ــر رف ــام ب ــه و برج ــای همه جانب ــر تحریم ه ــی »اث ــی- تخصص ــت علم    نشس
روستایی در ایران«

زنان سرپرست  مادی  رفاه  بر  برجام  و  تحریم های همه جانبه  اثر  وبینار تخصصی 
خانوار شهری و روستایی در ایران در تاریخ 1399/10/24 توسط دکتر حیدری 
برگزار شد. ایشان با اشاره به اینکه در دهه اخیر همانند بسیاری از کشورهای در 
به  است  بوده  افزایش  به  رو  ایرانی  خانوار  سرپرست  زنان  جمعیت  توسعه،  حال 
موجود  آمارهای  و  مطالعات  داشتند که،  اظهار  ادامه  در  پرداخت.  مباحث  ارائه 
فراوانی  اجتماعی  و  اقتصادی  چالش های  با  جمعیتی  گروه  این  می دهد  نشان 
از وضعیت  این حال همچنان جنبه های گوناگونی  با  می کند.  نرم  پنجه  و  دست 
ناشناخته است. طی دوران مذکور  اقتصادی-اجتماعی مادران سرپرست خانوار 
اقتصادی  وضعیت  بر  اقتصادی  ظالمانه  و  همه جانبه  تحریم های  نامطلوب  اثرات 
خانوارهای ایرانی بیش از پیش خودنمایی کرده  است. دکتر حیدری اشاره داشتند 
مادی خانوارهای  رفاه  تغییرات  بررسی روند  که در مطالعه حاضر هدف اصلی، 
پسابرجام  همچنین  و  همه جانبه  تحریم های  سال های  طی  ایرانی  زن-سرپرست 
می باشد. به بیان دقیق تر، تغییرات مذکور با اتکا به معیار مصرف واقعی خانوار، 
ایرانیان  خانوار  بودجه  داده های  از  مستخرج  مادی،  رفاه  اصلی  به عنوان شاخص 
شهری و روستایی مورد مطالعه قرار می گیرد. ایشان با اشاره به نتایج این مطالعه 
وجود  بر  مبنی  شواهدی  مذکور  مطالعه  نتایج  اول،  وهله  در  که،  داشتند  اظهار 
ناهمگنی رفاهی بین مادران سرپرست خانوار ارائه می دهد. چنین یافته ای روشن 

می سازد که جنسیت سرپرست خانوار به تنهایی معیاری مناسب برای تشخیص وضعیت رفاهی نیست. به عالوه مدل های رگرسیون کوانتایلی داللت بر 
کاهش معنی دار رفاه مادی خانوارهای با سرپرست زن طی دوران تحریم های همه جانبه دارد. این کاهش اما در میان زنان سرپرست روستایی و همچنین 
زنان سرپرست دهک های پایینی رفاهی شدیدتر بود ه است. از سوی دیگر، اما بررسی تغیرات رفاه مادی در دوران پسا برجام نشان از تغییر معنی داری در 
رفاه مادی زنان سرپرست ایرانی ندارد. به عبارت دیگر می توان گفت در دوره پسا برجام تنها روند نزولی رفاه مادی زنان سرپرست شهری و روستایی متوقف 

شده  است. پایان  بخش این نشست تخصصِی، پرسش و پاسخ شرکت کنندگان و سخنران جلسه بود. 
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  نشست علمی- تخصصی »پنجره جمعیتی و توسعه اقتصادی در ایران«

نشست علمی- تخصصی با عنوان »پنجره جمعیتی و توسعه اقتصادی در ایران« 
با حضور آقای دکتر عالء الدین ازوجی، مدیر کل دفتر سیاست گذاری و توسعه 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای دکتر رسول صادقی، دانشیار 
جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور به عنوان 
اقتصاد  گروه  علمی  هیأت  عضو  حدادمقدم،  ملیحه  دکتر  و  نشست  سخنرانان 
به صورت مجازی در 24  دبیر نشست  به عنوان  انسانی مؤسسه  جمعیت و سرمایه 
برگزار  دانشجویان  و  اساتید، محققان  از  نفر  با مشارکت حدود 60  اسفند 1399 
از  تشکر  ضمن  حدادمقدم،  ملیحه  دکتر  خانم  نشست،  این  ابتدای  در  گردید. 
سخنرانان و حاضران نشست، اهمیت موضوع مورد بحث و جایگاه آن در مسائل 
آقای  با سخنرانی  ادامه، نشست  فرمودند. در  را خاطرنشان  اقتصادی  و  جمعیتی 
و سرمایه  پنجره جمعیتی  »تغییرات ساختار سنی،  پیرامون موضوع  دکتر صادقی 
انسانی در ایران« آغاز شد. ایشان در این بخش از نشست به بررسی مفاهیم اساسی 
و مهم پیرامون پنجره جمعیتی، ساختار سنی جمعیتی حاِل  حاضِر ایران، وضعیت 
پنجره جمعیتی و لزوم استفاده از این فرصت در ایران پرداختند. آقای دکتر صادقی 
به این نکته مهم اشاره فرمودند که پنجره جمعیتی مانند یک شمشیر دولبه عمل 
فراوانی  منبع فرصت های  این ویژگی،  دارای  برای کشورهای  می کند و می تواند 
مانند رشد اقتصادی باشد اما اگر از این فرصت استفاده نشود، وجود حجم باالی 

جمعیت در سن کار، می تواند منجر به تهدیدهایی همچون بیکاری باال و ظهور و گسترش مسائل اجتماعی برای اینچنین جوامعی باشد.
ادامه نشست با صحبت های آقای دکتر ازوجی دنبال شد. آقای دکتر ازوجی در مطالعاتی که پیرامون استفاده مؤثرتر از پنجره جمعیتی انجام داده بودند به 
این نتیجه دست یافتند که افراد باید زودتر وارد بازار کار شوند و دیرتر خارج شوند. متأسفانه در حال حاضر مدرک گرایی و تمایل افراطی به تحصیالت 
عالی موجب شده است که جوانان در سن کار در مقایسه با کشورهایی که از فرصت پنجره جمعیتی به خوبی استفاده کرده اند، دیرتر به بازاِر کار وارد شده 
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و به دالیلی زودتر از این بازار نیز خارج می شوند. دوره ورود به بازاِر کار و خروج از آن در ایران به طور متوسط برابر 24 سال است که در زمره کمترین 
مازادهای کاری در جهان قرار می گیرد. اگر این دوره طوالنی تر شود، به دنبال آن رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی هم افزایش پیدا خواهد کرد و 
در کنار همه این اثرات مثبت اقتصادی، معضل ورشکستگی و کسری بودجه صندوق های بازنشستگی هم مرتفع می شود. در ادامه ایشان خاطرنشان کردند 
که نرخ مشارکت اقتصادی پایین به ویژه برای زنان هم یکی از دالیلی است که کشور ما موفق به استفاده از فرصت پنجره جمعیتی نشده اند. پایان  بخِش 

نشست تخصصِی »پنجره جمعیتی و توسعه اقتصادی در ایران«، پرسش و پاسخ شرکت کنندگان و سخنرانان جلسه بود. 

مهاجرت هــای  تحلیــل  و  »بررســی  تخصصــی  علمــی-  نشســت    
ــران« ــر ای ــد ب ــا تأکی ــک ب اکولوژی

کید بر ایران در تاریخ 19 اسفندماه  وبینار بررسی و تحلیل مهاجرت های اکولوژیک با تأ
جمعیت  تخصصی  و  جامع  مدیریت  و  مطالعات  مؤسسه  در   19 الی   17 ساعت   1399
کشور برگزار گردید. در این وبینار دکتر فرزام پوراصغر به عنوان سخنران اول، ریشه ها و 
مورد  را  در سازمان فضایی کشور  فعالیت  و  بارگذاری های جمعیت  نابسامانی های  علل 
مؤثر  عوامل  شامل  اصلی  بخش  سه  در  مطروحه  مباحث  دادند.  قرار  کنکاش  و  بحث 
نقاط قوت  و  ایران  در  منطقه ای  تعادل های  از عدم  در سازمان فضایی کشور، تصویری 
در  مؤثر  غیرارادی  و  ارادی  عوامل  ادامه  در  شد.  ارائه  کشور  فضایی  سازمان  ضعف  و 
وضعیت فعلی سازمان فضایی کشور تبیین شد. سپس پتانسیل های پیش رو و از دست رفته 
مورد اشاره قرار گرفت. در نهایت تأثیر پراکنش فضایی جمعیت کشور در رابطه با منابع 

زیست محیطی به ویژه منابع آب مطرح شد.
در ادامه دکتر علی عزیزی نیز به تبیین مهاجرت های اکولوژیک و علل و پیامدهای آن 
کید بر ایران پرداختند. در این خصوص مفاهیم مربوط به مهاجرت های اکولوژیک  با تأ
امنیتی،  و  سیاسی  زیست محیطی،  اکولوژیکی،  پیامدهای  کنار  در  آن  سابقه  و  علل  و 
اقتصادی و در نهایت اجتماعی مورد بحث قرار گرفت. در بحث موردی، در ابتدا و در 
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سطح بین المللی به کشور سوریه اشاره شد و نقش منابع و بستر اکولوژیک به ویژه خشک سالی در زمینه سازی بروز ناآرامی و جنگ داخلی در این کشور 
مورد اشاره قرار گرفت. در خصوص مسائل داخلی نیز نیرومحرکه تاالب هامون و خشک سالی های رخ داده در منطقه سیستان به عنوان نمونه ای از مناطق 
کم جمعیت کشور متأثر از بستر اکولوژیک مورد بحث قرار گرفت. همچنین وضعیت دریاچه ارومیه نیز به عنوان پتانسیل بالقوه اکولوژیکی برای رخداد 

مهاجرت های اکولوژیک در مناطق پرجمعیت کشور بررسی و بحث شد.
در نهایت و در ادامه مباحث خانم خواجه زاده با توجه به نقش خشک سالی به عنوان قوی ترین محرک اکولوژیک در جابه جایی های جمعیت در کشور 
کید  ایران، تأثیر خشک سالی در مهاجرت داخلی ایران را مورد کنکاش قرار دادند. خانم خواجه زاده با توجه به تحقیق عملی که انجام داده بودند، تأ
داشتند که خشک سالی یکی از عوامل جابه جایی جمعیت در کشور می باشد لیکن تعیین این ارتباط با توجه به عوامل متعدد تا حدودی پیچیده می باشد.

 

  ب. نشست های علمی ـ تخصصی برگزار شده در خارج از مؤسسه

  نشست علمی- تخصصی »سیاست های جمعیتی کشور«

اجتماعی  انسانی و مطالعات  پژوهشگاه علوم  توسط  در نشست سیاست های جمعیتی کشور که 
جهاد دانشگاهی و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در 12 خرداد 1399 برگزار شد، آقای دکتر 
دوره  ای  هر  در  برنامه  های جمعیتی  و  سیاست ها  تدوین  که  داشتند  بیان  مؤسسه،  رئیس  صادقی، 
مستلزم شناخت جهات آسیب  زا و مسأله  آفرین روندهای جمعیتی از یک سو، و فرصت های برآمده 
مستلزم  مراحل گذار جمعیتی  و  دوره  ها  همه   هرچند  است.  دیگر  از سوی  تحوالت جمعیتی  از 
سیاست گذاری است، ولی شاید سیاست گذاری در هیچ دوره  ای به اندازه  سال های اخیر و آتی، 
حساس، الزم و در صورت موفقیت، مؤثر نباشد. بر این اساس و باتوجه به شواهد روندهای اخیر 
جمعیتی و چشم اندازهای آن، و همچنین مسائل نوظهور جمعیتی، جمهوری اسالمی ایران اقدام 
به بازنگری سیاست های جمعیتی کرد و رسمًا در 30 اردیبهشت 1393 سیاست های کلی جمعیت 
توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد. این سیاست ها که در 14 بند تدوین شده یکی از مترقی ترین 
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و جامع ترین سندهای سیاستی موجود در حوزه جمعیت است که رویکردی پویا و سیستمی به مسائل و فرصت های جمعیتی حال حاضر و آینده کشور 
داشته و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی و محیط زیستی مرتبط با جمعیت را در نظر گرفته است. فرصت پنجره جمعیتی و توانمندی 
جمعیت در سنین فعالیت، تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش باروری به باالتر از سطح جایگزینی، مدیریت مهاجرت و جابجایی های داخلی و 
بین المللی، سالمندی جمعیت و استفاده از ظرفیت و توانمندی سالمندان، ارتقاء سالمت جمعیت و کیفیت زندگی از موضوعات مورد توجه در این سند 
به لزوم اجرای سیاست های کلی جمعیت در کشور در چارچوب  ادامه آقای دکتر صادقی  به عنوان اهداف راهبردی پرداخته شده است. در  سیاستی، 
بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی، و مقابله با چالش های کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت و همچنین روند در حال افزایش سالخوردگی جمعیت 

پرداخته و در نهایت به موانع اجرایی سیاست های کلی جمعیت اشاره کردند.

  نشست علمی- تخصصی »بررسی ابعاد و پیامدهای مهاجرت«

و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  توسط   1399 خردادماه   24 تاریخ  در  تخصصی  علمی-  نشست  این 
مطالعات اجتماعی، سازمان امور اجتماعی و مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور برگزار شد. 
در این نشست تخصصی، دکتر رسول صادقی رئیس مؤسسه و دکتر ولی اله رستمعلی زاده مدیر 

پژوهشی مؤسسه به ارائه سخنرانی پرداختند.
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  نشست علمی- تخصصی »مسائل و سیاست های جمعیتی در ایران«

در نشست شورای فرهنگ عمومی کشور، که در 18 شهریور 1399 برگزار شد، آقای دکتر صادقی، رئیس مؤسسه، به همراه خانم دکتر مدیری، معاون 
پژوهشی مؤسسه، شرکت داشتند. در این جلسه، آقای دکتر صادقی با اشاره به موانع پیش رو ازدواج در کشور تصریح کرد: روند کاهشی ازدواج با روند 
رو به رشد طالق همراه بوده است. نسل های جدید نگرش متفاوتی نسبت به طالق دارند و این اتفاقات در روند نزولی باروری تأثیر داشته است. وی 
ادامه داد: روند تحوالت سریع اجتماعی در کشور باعث شده است که تحوالت باروری در کشور سیر نزولی پیدا کند. عواملی چون بستر شهرنشینی، 
ناامنی اقتصادی و بازار کار، هزینه های زندگی، تغییر ارزش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاست های کاهش باروری و فرزندپروری افراطی در این 

روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. ایشان خاطرنشان کرد در حال حاضر ساالنه یک 
میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود، این روند در سال های آتی با کاهش 500 
هزار نفری و در سال 1430 با رسیدن به رقم صفر روبرو خواهد بود. وی افزود: در 
بین تمام اتفاقات نباید از تمایل به مهاجرت هم غفلت کنیم، قشر دانشگاهی ما به 
این سمت تمایل پیدا کرده که این بیانگر خروج قشر جوان از کشور خواهد بود که 
به دنبال خود کاهش ازدواج و فرزندآوری را هم به همراه دارد و در مجموع جمعیت 
کشور با کاهش روبرو می شود، بنابراین باید بسته های سیاستی حمایتی متناسب با 

شرایط جوانان اتخاذ و اجرایی شود.
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  نشست علمی- تخصصی »بررسی تغییرات اجتماعی و طالق در ایران«

در نشست بررسی تغییرات اجتماعی و طالق در ایران که در 25 آبان 1399 توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه 
اجتماعی جوانان، وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، آقای دکتر صادقی، رئیس مؤسسه، ضمن مروری 
بر روندهای طالق به بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی رخ داده در جامعه ایرانی در دو دهۀ اخیر و 
پیامدهای آن بر افزایش طالق پرداختند. ایشان در تبیین افزایش طالق بر تحوالت خانواده، ساختارهای 
اجتماعی، فرهنگ، ارزش ها و نگرش ها در جامعه ایرانی متمرکز شدند. در پایان نشست ایشان پیشنهادات 

سیاستی جهت کاهش و تعدیل روندهای روبه افزایش طالق به ویژه در بین جوانان مطرح کردند.

  نشست علمی- تخصصی »تحوالت و وضعیت مهاجران خارجی در ایران: فرصت ها و چالش ها«
نشست تحوالت و وضعیت مهاجران خارجی در ایران: فرصت ها و چالش ها، توسط دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی، سازمان امور اجتماعی 
کشور در 8 آذر 1399 برگزار شد. در این نشست آقای دکتر صادقی، رئیس مؤسسه، ضمن ارائه روندها و تحوالت مهاجران افغانستانی در ایران بیان داشتند 
که نگرش منفی به شرایط فعلی و آینده افغانستان، فرهنگ مهاجرتی و همچنین دیاسپورا و شبکه های مهاجرتی فرامّلی افغانستانی در کشورهای همسایه، 
ازجمله ایران، نقش زیادی در شکل گیری مهاجرت به خارج در میان ذهنیت افغانستانی ها دارند. بر اساس پیمایش مردم افغانستان، در سال 2018، حدود 
43 درصد مردم افغانستان عمدتًا به دالیل ناامنی و بیکاری تمایل زیادی به مهاجرت از افغانستان دارند. از اینرو، مهاجرت ها )بیشتر به شکل غیرمتعارف( 
به ایران تداوم دارد. این وضعیت در کنار ظهور نسل های دوم و سوم مهاجران افغانستانی در ایران، سیاست گذاری را به امری پیچیده تبدیل کرده است 
و گزینه بازگشت نمی تواند تنها گزینه باشد. از این رو، سیاست گذاری مهاجرتی باید مبتنی بر شواهد علمی باشد. داده ها و تحلیل های مهاجرتی، پایه و 
اساس سیاست گذاری های مهاجرتی هستند. شواهد نشان می دهد که برنامه مشخصی در ارتباط با مهاجران افغانستانی و نسل های دوم و بعدی آنها غیر از 
بازگشت وجود نداشته و آن هم تاحدودی ناموفق بوده است. در همین ارتباط، پیشنهاد می شود که سند و برنامه راهبردی در ارتباط با مهاجران خارجی در 

ایران تدوین شود و باتوجه به تنوع گروه ها و نسل های مختلف مهاجران به جای یك سیاست خاص، بسته سیاستی تدوین و اجرا شود.
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  نشست علمی- تخصصی »علوم اجتماعی و آینده شغلی«

در نشست علوم اجتماعی و آینده شغلی که در 12 آذر 1399 که به مناسبت روز علوم 
اجتماعی توسط دانشگاه یزد برگزار شد، آقای دکتر صادقی، رئیس مؤسسه، ضمن اشاره 
به آمارهای بیکاری در ایران به ویژه برای فارغ التحصیالن علوم اجتماعی، به درس پنداشتن 
علوم اجتماعی، عدم تناسب بین رشته های دانشگاهی با خواسته ها و نیازهای جامعه و عدم 
ایجاد مهارت های خاص در دانشجویان برای پاسخگویی به تغییرات و نیازهای بازار کار 
به عنوان دالیل عمده افزایش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی اشاره کردند. در 
پایان نشست، ایشان ارائه دروس مهارتی نظیر؛ توانمندسازی و مداخله اجتماعی، ارزیابی 
و  فناوری ها  اجتماعی،  کاروزی  اجتماعی،  کارآفرینی  فرهنگی،  و  اجتماعی  تأثیرات 
نوآوری های اجتماعی، پژوهش های مجازی و تحلیل کالن داده ها، و بازاریابی اجتماعی 
و جمعیتی را در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پیشنهاد کردند. 
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  نشست علمی- تخصصی »علل کاهش فرزندآوری در ایران«

در  فرزندآوری  کاهش  »علل  عنوان  با  تخصصی  علمی-  نشست 
با حضور خانم دکتر حجیه بی بی رازقی  ایران« به صورت وبیناری 
کشور  جمعیتی  مطالعات  مؤسسه  جمعیت شناسی  دانشیار  نصرآباد 
افکارسنجی  مرکز  سرپرست  بهابادی  رفیعی  مهدی  دکتر  آقای  و 
دانشجویان )ایسپا(، و با حضور جمعی از مدیران و معاونین جوانان 
و  ستادی  کارشناسان  و  استان ها  جوانان  و  ورزش  کل  ادارات 
استانی وزارت ورزش و جوانان به صورت مجازی در 30 آذر 1399 
به  رازقی  بی بی  حجیه  دکتر  خانم  نشست  این  در  گردید.  برگزار 
روند تحوالت باروری در کشور، عوامل مؤثر بر کاهش باروری و 
پیامدهای باروری پایین پرداختند. سپس با مروری بر سیاست های 
کردند.  اشاره  باروری  افزایش  بر  مؤثر  راهبرهای  به  کلی جمعیت 
در ادامه نشست، آقای دکتر رفیعی بهابادی نتایج پیمایشی اخیری 
که در این زمینه توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان )ایسپا(، انجام 

شده بود را ارائه نمودند.
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در سال 1399، مؤسسه مطالعات جمعیتی اقدام به برگزاری تعداد 9 کارگاه آموزشی نمود؛ 8 مورد از این کارگاه ها در محل مؤسسه، و یک مورد نیز در 
خارج از مؤسسه برگزار گردید. خالصه ای از اطالعات این کارگاه ها در ذیل آمده است.

  الف. کارگاه  های آموزشی برگزار شده در مؤسسه

 کارگاه مطالعات کیفی، مبانی فلسفی و رویکردها 

و  و مدیریت جامع  ماه 1399، در مؤسسه مطالعات  تاریخ 7 خرداد  در 
تخصصی جمعیت به صورت وبینار با هدف اصلی آشنایی با مبانی فلسفی، 
رویکردهای  با  آن  فرق  و  پژوهش کیفی  در  و جهان بینی  معرفت شناسی 
کمی و همچنین آشنایی با پدیدارشناسی، رویکرد کیفی پایه، قوم نگاری، 
گراندد تئوری، تحلیل روایتی، و تحقیقات انتقادی بود. این دوره دو ساعته 
مجازی به صورت وبیناری برگزار گردید و به عنوان آموزش پایه و مهم برای 
فهم سایر بخش های پژوهش کیفی است. مدرس این کارگاه دکتر فریده 

خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه جمعیت و سالمت مؤسسه بود.

برگزاری کارگاه های آموزشی 
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  کارگاه مطالعات کیفی، طراحی و اجرا

در تاریخ 21 خرداد ماه 1399، در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت 
بر  تمرکز  چگونگی  کیفی،  تحقیق  موضوع  انتخاب  هدف  با  وبینار  به صورت  کشور 
وبینار،  این  در  گردید.  آغاز  هدف  و  پژوهش  سؤال  نگارش  و  شکل گیری  و  موضوع 
تشریح  کیفی  داده  جمع آوری  هدایت  در  آن  نقش  و  کیفی  پژوهش  نظری  چارچوب 
گردید؟ نقش مرور ادبیات در تثبیت چارچوب نظری و شکل گیری بیان مسأله و سپس 
انتخاب نمونه و نمونه گیری توضیح داده شد. مصاحبه عمیق و بحث گروهی، به عنوان 
دو تکنیك جمع آوری داده های کیفی نیز شامل انواع مصاحبه، پرسیدن سؤاالت خوب، 
بین مصاحبه گر و  تعاملی  ارزیابی داده های مصاحبه و ماهیت  شروع مصاحبه، ضبط و 
مصاحبه شونده تشریح گردید. مدرس این کارگاه دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار 

گروه جمعیت و سالمت مؤسسه بود. 

  کارگاه مطالعات کیفی، تحلیل داده های کیفی )1(

این کارگاه در تاریخ 11 تیرماه 1399، در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی 
جمعیت به صورت وبینار برگزار شد. برگزاری وبینار »تجزیه و تحلیل داده های کیفی« 
پس از وبینار»جمع آوری داده های کیفی« ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. 
زیرا تحقیق کیفی دارای یك رویکرد خطی و گام به گام نیست بلکه جمع آوری داده ها 
و تجزیه و تحلیل یک فعالیت همزمان در تحقیق کیفی است. تجزیه و تحلیل با اولین 
مصاحبه، اولین مشاهده و اولین سند آغاز می شود. بینش ها و فرضیه های جدید و نوظهور، 
یا  اصالح  به  منجر  به نوبه خود  که  می کند،  هدایت  را  داده ها  بعدی جمع آوری  مرحله 
اصالح سؤاالت و موارد دیگر می شود. پژوهش کیفی یک فرایند تعاملی است که در کل 
به محقق امکان تولید یافته های باورپذیر و قابل اعتماد می دهد. برخالف پژوهش تجربی 
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که در آن روایی و پایایی قبل از تحقیق در نظر گرفته می شود، دقت در یک تحقیق کیفی از حضور محقق، ماهیت تعامل بین محقق و مشارکت کننده، 
مثلث سازی داده و تفسیر مفاهیم و توصیف غنی و فربه حاصل می شود. در واقع در این وبینار نشان داده شد که بین جمع آوری داده کیفی و تحلیل داده ها 
و مدیریت داده ها شامل استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری برای مدیریت و تحلیل داده ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. همچنین، نشان داده شد که چطور 
داده هایی جمع آوری شده را تحلیل کرد. تحلیل داده می تواند منجر به گزارشی گردد که از یك توصیف ساده تا ساخت تئوری متغیر باشد. بخش مهمی 
از این وبینار به توصیف فرآیند استقرایی ساخت معانی از دل داده ها پرداخت، به خصوص در مورد توسعه طبقات و مضامین که در دل داده ها نهفته است. 
در نهایت این وبینار به معرفی راهبردهای تحلیل در انواع مختلف پژوهش کیفی شامل: تحلیل محتوایی موضوعی، گراندد تئوری و پدیدارشناسی پرداخت. 

مدرس این کارگاه دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه جمعیت و سالمت مؤسسه بود.

  کارگاه دانش افزایــی، دوره ضیافــت اندیشــه اســتادان: اخــالق 
ــطح 2 ــه ای س حرف

مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور دوره وبیناری دانش افزایی 
اخالق  عنوان  با  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  ویژِه  اندیشه  ضیافت  طرح  قالب  در 
حرفه ای سطح 2 را در روزهای 28 و 29 مرداد ماه 1399 به صورت وبینار به مدت 16 
ساعت برگزار نمود. دکتر جعفر گل محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مدرس 

این دوره بود. 
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   کارگاه اصول مقاله نویسی کیفی و نکات کاربردی آن 

و  جامع  مدیریت  و  مطالعات  مؤسسه  در   ،1399 ماه  مهر   15 تاریخ  در  کارگاه  این 
تخصصی جمعیت کشور به صورت وبینار با هدف آمادگی برای نوشتن مقاله کیفی 
برگزار شد. همچنین اینکه چه موضوعاتی را و کجا در مقاله کیفی بیاوریم؟ چگونه 
تعادل بین توصیف و تفسیر نتایج برقرار کنیم؟ و در نهایت نقد و بررسی گام به گام 
پیش نویس مقاله کیفی و یك مقاله کیفی چاپ شده در یك مجله معتبر از اهداف 
برگزاری این وبینار بود. مدرس این کارگاه دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار 

گروه جمعیت و سالمت مؤسسه بود.  

 کارگاه دانش افزایــی، اخــالق در پژوهش هــای علــوم اجتماعــی دوره 
ــطح 3 ــه ای س ــالق حرف ــتادان: اخ ــه اس ــت اندیش ضیاف

مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور کارگاه دانش افزایی اخالق در 
ویژِه  اندیشه  ضیافت  طرح  قالب  در   )3 سطح  حرفه ای  )اخالق  اجتماعی  علوم  پژوهش های 
اعضای هیأت علمی دانشگاه را در روزهای 8، 9، 15 و 16 آذرماه 1399 به صورت وبینار به 
مدت 16 ساعت برگزار نمود. دکتر احسان شمسی گوشکی عضو هیأت علمی گروه اخالق 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرس این دوره بود.
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   کارگاه آشنایی با مبانی و روش های آینده پژوهی در مطالعات اجتماعی- جمعیتی

کارگاه آشنایی با مبانی و روش های آینده پژوهی در مطالعات اجتماعی-جمعیتی در تاریخ 18 و 19 آذر ماه 1399 در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع 
شرکت  با  کارگاه  این  شد.  برگزار  وبینار  به صورت  کشور  جمعیت  تخصصی  و 
آمار،  محققین، اعضای هیأت علمی و دانشجویان در رشته های جعیت شناسی، 
علوم ارتباطات، سالمت و رفاه اجتماعی از مؤسسه مطالعات جمعیت، دانشگاه 
این  مدرس  گردید.  برگزار  تهران  بهزیستی  علوم  دانشگاه  و  یزد  دانشگاه  تهران، 
کارگاه دکتر سیده زهرا کالنتری بنادکی، استادیار گروه آمار و مدل سازی مؤسسه 
بود. اهداف برگزاری کارگاه، آشنایی مخاطبین با اهمیت آینده پژوهی، مفاهیم و 
مفروضات این رویکرد، روش های مختلف کمی و کیفی مطالعه در مورد آینده و 
نرم افزارهای کاربردی آینده پژوهی )میک مک و سناریو ویزارد( بود. در این دوره 

به صورت مجازی برگزار شد و تالش گردید تا با تبیین نمونه های موردی و عملی مختلف، مفاهیم به صورت عمیق تر ارائه شوند.

  کارگاه شبیه سازی ساختار سنی جمعیت: پیش بینی الگو ، سطح و روندها

کارگاه آموزشی شبیه سازی ساختار سنی جمعیت: پیش ینی الگو ، سطح و روندها به پیشنهاد گروه 
پژوهشی اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت 
در  رشته جمعیت شناسی،  در  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  دانشجویان  نیاز  به  پاسخ  در  و  کشور 
روزهای شنبه و یکشنبه 9 و 10 اسفند ماه سال 1399 به صورت وبینار به مدت 8 ساعت آموزشی توسط 
دکتر نادر مطیع حق شناس ، استادیار جمعیت شناسی مؤسسه و آقای طه نورالهی ، جمعیت شناس و 
مدیر اسبق دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران به صورت مشترک و از طریق وبینار 
و  کتاب  معرفی  ساختار سنی جمعیت ،  تحلیل  ابزار  کارگاه ،  این  اصلی  محورهای  برگزار گردید. 
آشنایی با ساختار و منطق برنامه  Rowland ، آشنایی با برنامهPyramid Builder Plots ، مالحظات 
مفهومی در زمینه شبیه سازی و پیش بینی های جمعیتی ، آشنایی با ساختار کلی ، مالحظات روشی 
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و  داده ای برنامه  Age Structure Simulations  بود. در این کارگاه، کار گروهی نیز در سطح شهرستان های مختلف کشور در دو دوره زمانی 1385 و 
1395 انجام و تحلیل های متناسب ارائه شد. تالش شد ضمن بررسی ویژگی این برنامه در مقایسه با سایر نرم افزار ها و نقد روش شناختی بر آن ، توصیه های 

الزم برای بومی سازی این نوع برنامه ها و متناسب با الگوی جمعیتی در سطح کشور ارائه شد.

ب. کارگاه  های آموزشی برگزار شده در خارج مؤسسه

  کارگاه بررسی چالش های صندوق های بازنشستگی در ایران

این کارگاه در تاریخ 1399/10/15 در سازمان تأمین اجتماعی به صورت وبینار توسط دکتر رضا کیانی، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت 
جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه بررسی بحران ها و چالش های پیش روی سازمان های بیمه و صندوق های 
بازنشستگی بوده است. آنچه در این کارگاه مورد توجه بوده شرایط فعلی صندوق های بیمه ای و بازنشستگی است. در این کارگاه همچنین مطرح گردید 
که صندوق های بازنشستگی نقش بسیار کلیدی در تأمین مخارج زندگی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی مستمری  بگیران و سالمندان جامعه برعهده دارند. با 
بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی در ایران متوجه می شویم این صندوق ها با چالش های مالی مهمی روبرو شده اند و به نوعی در وضعیت ناپایداری 
سیستم مستمری رسیده اند. این مسأله، توانایی صندوق ها را در تأمین تعهدات خود برای بهره مندی مشمولین با پرسش جدی مواجه کرده است. بررسی 

ابزارهای سنجش و پایداری صندوق های بازنشستگی از موضوعاتی بود که در این نشست علمی مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت.
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مستقیم  انتشار  و  انتقال  به  جمعیتی،  مطالعات  مؤسسه  فعالیت های  از  بخشی  شده،  تعریف  اهداف  و  مأموریت  به  توجه  با 
اجرای  ملزومات  و  مقدمات  از  شرایط،  و  نیاز  بر حسب  فعالیت  این  دارد.  اختصاص  جامعه  بطن  در  پژوهشی  دستاوردهای 
سیاست های جمعیتی در کشور به شمار می رود. در این راستا، اعضای هیأت علمی مؤسسه در صورت نیاز و از طریق رسانه های 

جمعی به این امر اهتمام می ورزند. در ادامه، اطالعات کلی این تعامالت در سال 1399 به ترتیب تاریخ آنها آورده می شود. 

حضور در رسانه ها

ــه  ــش یافت ــیا کاه ــرق آس ــورهای ش ــاروری کش ــطح ب س
اســت.

دکتر رسول صادقی
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 30 اردیبهشت 1399

پنجره جمعیتی ایران، فرصت ها و تهدیدها
دکتر رسول صادقی 

شبکه 4 صدا و سیما، 30 اردیبهشت 1399

مهمترین سند حوزه جمعیت متولی ندارد.
دکتر رسول صادقی

پایگاه خبری-تحلیلی قدس آنالین، 30 اردیبهشت 1399
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سالمندی جمعیت ایران
دکتر رسول صادقی 

شبکه 4 صدا و سیما، 1 خرداد 1399

ابعاد و پیامدهای جمعیتی پاندمی کرونا
دکتر رسول صادقی 

ماهنامه عتف، شماره 39، خرداد 1399

لــزوم بســته های سیاســتی در راســتای اجــرای 
جمعیــت کلــی  سیاســت های 

دکتر رسول صادقی
شبکه 1 صدا و سیما، 31 اردیبهشت 1399 

چالش های فراروی سیاست های کلی جمعیت.
دکتر رسول صادقی

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 13خرداد 1399  
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جمعیتــی  سیاســت های  بــه  بی توجهــی  علــت 
چیست؟.

دکتر رسول صادقی
باشگاه خبرنگاران جوان، 17خرداد 1399

سیاســت های  روی  پیــِش   موانــع  و  چالش هــا 
جمعیتی کشور 

دکتر رسول صادقی 
رادیو اقتصاد، 30 خرداد 1399 

سیاســت های  روی  پیــِش  موانــع  و  چالش هــا 
جمعیتی کشور

دکتر ولی اله رستمعلی زاده 
رادیو اقتصاد، 30 خرداد 1399

تفاوت نگاه در انشا و اجرای سیاست های جمعیتی
دکتر رسول صادقی

رادیو اقتصاد، 6 تیر 1399
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بررسی نسبت سیاست های جمعیتی با توسعه اقتصادی
دکتر نادر مطیع حق شناس

روزنامه ایران، 10 تیر 1399 

چالش ها و موانع پیِش روی سیاست های جمعیتی کشور
دکتر ولی اله رستمعلی زاده 
رادیو اقتصاد، 13 تیر 1399

چالش ها و موانع پیِش روی سیاست های جمعیتی کشور
دکتر ولی اله رستمعلی زاده 
رادیو اقتصاد، 6 تیر 1399

سیاست های جمعیتی و آینده جمعیت کشور
دکتر رسول صادقی

رادیو سالمت، 20 تیر 1399.
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چالش ها و موانع پیِش روی سیاست های جمعیتی کشور
دکتر ولی اله رستمعلی زاده 
رادیو اقتصاد، 20 تیر 1399

فرزند کمتر، پیری بیشتر
دکتر رسول صادقی 

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 24 تیر 1399

ایــران همچــون کشــورهای در حــال توســعه در 
آینــده ی نــه چنــدان دور بــا مســأله جمعیتــی روبــرو 

خواهد بود.  
دکتر نادر مطیع حق شناس

ماهنامه عتف، شماره 40، تیرماه 1399 

مسأله ازدواج و چالش های سیاستی آن 
دکتر رسول صادقی 

خبرگزاری فارس، 1 مرداد 1399 



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

142

ــر  ــی ب ــاغل مبتن ــای مش ــوالت و رونده ــی تح بررس
فناوری اطالعات در ایران

دکتر نادر مطیع حق شناس 
ماهنامه عتف، شماره 41، شهریور 1399 

ــت های  ــر سیاس ــی از نظ ــارب جهان ــر تج ــروری ب م
حمایــت از خانــواده و الگــوی فرزنــدآوری: اقتصــاد 

یــا ســبک زندگــی
دکتر نادر مطیع حق شناس 

گروه اجتماعی شبکه اول سیما، 16 شهریور 1399

جوانان و تحوالت خانواده در ایران  
دکتر رسول صادقی

ماهنامه عتف، شماره 42، مهر 1399 

چالش های جمعیتی در کشور 
دکتر نادر مطیع حق شناس 
شبکه خبر، 13 آبان  1399 
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پژوهش هــای  نقــش  و  جمعیتــی  سیاســت های 
جمعیتی در برنامه ریزی توسعه کشور

دکتر نادر مطیع حق شناس 
رادیو اقتصاد، 18 آبان 1399

مسائل و چالش های سالمندی جمعیت
دکتر رسول صادقی 

شبکه خبر، 30 آبان 1399

شاخصه های مؤثر بر رشد جمعیت 
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی 

رادیو اقتصاد، 7 آذر  1399 

پنجره جمعیت، فرصت ها و چالش ها  
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی  

رادیو اقتصاد، 14 آذر  1399 
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ــن سیاســت ها و  ــی در تعیی نقــش پژوهش هــای جمعیت
برنامه های جمعیتی 

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی  
رادیو اقتصاد، 21 آذر  1399

ــت ها  ــن سیاس ــی در تعیی ــای جمعیت ــش پژوهش ه نق
ــی ــای جمعیت و برنامه ه

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی  
رادیو اقتصاد، 25 آذر 1399

ــت ها  ــن سیاس ــی در تعیی ــای جمعیت ــش پژوهش ه نق
ــی   ــای جمعیت و برنامه ه

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی  
رادیو اقتصاد، 28 آذر  1399 

آموزش عالی و سود تحصیلی در ایران  
دکتر رسول صادقی 

ماهنامه عتف، شماره 43، آذر  1399 
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مسائل جمعیتی و پژوهش های راهبردی
دکتر فاطمه مدیری 

ماهنامه عتف، شماره 43، آذر 1399

ــات  ــالمندی و الزام ــش س ــت، چال ــس جمعی پارادوک
سیاست های اقتصادی.  
دکتر نادر مطیع حق شناس

روزنامه ایران، 10 دی  1399 

تحوالت جمعیتی و کرونا 
دکتر رسول صادقی 

روابط عمومی دانشگاه تهران، 17 دی  1399 

ــت  ــت و وضعی ــوالت جمعی ــی تح ــای تاریخ زمینه ه
امید زندگی در ایران

دکتر نادر مطیع حق شناس 
باشگاه خبرنگاران جوان، 7 بهمن 1399

آینده پژوهی جمعیت 
دکتر سیده زهرا کالنتری بنادکی 

رادیو گفتگو، 11 اسفند  1399
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  دوفصلنامه مطالعات جمعیتی
مؤسسه مطالعات جمعیتی در راستای کمک به توسعه و اشاعة دانش جمعیت شناسی و نیز انعکاس نتایج مطالعات و پژوهش های مرتبط با این حوزه، اقدام به 
انتشار »دوفصلنامه مطالعات جمعیتی« نموده است. این دوفصلنامه، بر اساس جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 
1397/11/24 از شماره 4 )پاییز و زمستان 1395( اعتبار علمی- پژوهشی گرفت. در سال 1399 سه شماره از نشریه منتشر شد. محورهای مورد نظر این دوفصلنامه، 
موضوعات مرتبط با جمعیت ازجمله ازدواج، خانواده و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشینی؛ مهاجرت بین المللی و پناهندگی؛ جمعیت، سالمت و طول 
عمر؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی؛ روش ها و مدل سازی جمعیت؛ اقتصاد جمعیت، سرمایه انسانی و بازارکار؛ جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار؛ 
می باشد. محققین و پژوهشگران حوزه های مرتبط با جمعیت شناسی می توانند مقاالت خود در زمینه های تخصصی مذکور را جهت بررسی و چاپ، به سامانه مجله 

ارسال نمایند. 

انتشارات مؤسسه
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http://jips.psri.ac.ir/ :آدرس سامانه اینترنتی نشریه
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دکتر محمد میرزایی  
سردبیر

علی رحیمی
مدیر داخلی و ویراستار فارسی

دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد 
معاون سردبیر

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی 
ویراستار انگلیسی

دکتر رسول صادقی 
مدیرمسئول

مشخصات نشریه

صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 
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محمود قاضی طباطبایی 
استاد دانشگاه تهران

ابوالقاسم پوررضا 
استاد دانشگاه علوم پزشکی 

دانشگاه تهران

رسول صادقی 
دانشیار دانشگاه تهران

محمدجالل عباسی شوازی 
استاد دانشگاه تهران

محمد میرزایی 
استاد دانشگاه تهران

حسین محمودیان 
دانشیار دانشگاه تهران

شهال کاظمی پور 
دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت 

جامع و تخصصی جمعیت کشور

حجیه  بی بی رازقی  نصرآباد
دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت 

جامع و تخصصی جمعیت کشور

حسن سرایی  
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

فریده خلج آبادی فراهانی
دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت 

جامع و تخصصی جمعیت کشور

سیدمحمد سیدمیرزایی 
استاد دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیأت تحریریه داخلی نشریه )به ترتیب حروف الفبا(
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University, USA

اعضای هیأت تحریریه بین المللی نشریه )به ترتیب حروف الفبا(
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 کتاب 
پاسخ های سیاستی به باروری پایین  �

تألیف: توماس سوبوتکا، آنا ماتیساک، زوزانا برزوزوسکا
ترجمه: دکتر رسول صادقی و دکتر میالد بگی 

انتشارات: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

مؤسسه  در  برزوزوسکا  زوزانا  ماتیساک،  آنا  سوبوتکا،  توماس  توسط  ارزشمند،  کتاب  این 
یافته ها در مورد  ارائه شواهد و  به  این کتاب  یافت. در  تألیف  اتریش  جمعیت شناسی وین، 
باروری در کشورهای مختلف می پردازد  افزایش  بر  اثرات سیاست های حمایت از خانواده 
از  پایین، موّفق تر  باروری  با  این سؤال پاسخ می دهد که چرا برخی کشورها در مقابله  به  و 
سایر کشورها عمل کرده اند؟. این کتاب در پنج فصل سازمان یافته است. در فصل اّول، 
نویسندگان به بحث درباره ی کاهش باروری در بیشتر نقاط جهان پرداخته و به پدیده ی در 
حال ظهوری به نام باروری »خیلی پایین« )باروری کل کمتر از 1/5 فرزند به ازای هر زن( و 
»باروری حّداقل« )باروری کل کمتر از 1/3 فرزند به ازای هر زن( اشاره می کنند. در فصل 

دّوم، عوامل مؤّثر بر کاهش باروری در مناطق مختلف جهان به بحث گذاشته شده و به نقش عواملی مانند ناامنی اقتصادی و بازاِر کار، تعارض زندگی 
شغلی و خانوادگی، تداوم نابرابری های جنسّیتی در خانواده، فرزندپروری افراطی، هزینه های مسکن و تغییرهای ارزشی و نگرشی در کاهش باروری اشاره 
شده است. در فصل سّوم، ضمن تعریف سیاست های مّلی خانواده، به چالش های موجود در زمینه ی سیاست گذاری ]جمعّیت[ پرداخته شده و نحوه ی 
ارزیابی این سیاست ها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم، تأثیر انواع سیاست های اجراشده در زمینه ی مقابله با کاهش باروری با ارائه ی شواهدی 
نحوه ی  الزام های  به  نویسندگان  پنجم،  در فصل  نهایت،  در  است.  به بحث گذاشته  را  در کشورهای مختلف  موّفق و شکست خورده  از سیاست های 

سیاست گذاری در زمینه ی باروری پرداخته اند و گفته اند که چکار باید کرد تا سیاست ها بتوانند کارایی الزم را داشته باشند.
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   گزارش ساالنه عملکرد مؤسسه مطالعات جمعیتی در سال 1398

گزارش عملکرد مؤسسه مطالعات جمعیتی سال 1398 در سه فصل تدوین و منتشر شد. در فصل اول به 
معرفی و ساختار مؤسسه ازجمله سند راهبردی و برنامه اقدام مؤسسه ازجمله چشم انداز مؤسسه در افق 1404، 
مأموریت، نقش ها و کارکردها و محورهای مطالعاتی مؤسسه، نیروی انسانی، پژوهشکده ها و گروه های 
پژوهشی، معرفی رؤسا، مشاور عالی، هیأت امناء منطقه دو پژوهشی، اعضای شورای پژوهشی، هیأت رئیسه، 
کمیته منتخب ترفیع اعضای هیأت علمی، کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیأت علمی، کارگروه 
تخصصی ارزیابی ارتقاء رتبه اعضای غیرهیأت علمی، هیأت اجرایی کارکنان غیر هیأت علمی و شورای 
رفاهی اعضای هیأت علمی مؤسسه پرداخته شده است. فصل دوم گزارش نیز به فعالیت های مختلف 

صورت گرفته در حوزه پژوهشی مؤسسه در سال 1398 ازجمله: افتخارات مؤسسه در سال 1398، فعالیت های راهبردی ـ اجرایی در حوزه پژوهش، گزارش های 
پژوهشی و تحقیقاتی، کتب، سمینارها و همایش ها، نشست های علمی ـ تخصصی، کارگاه های آموزشی و ... اختصاص یافته است. در فصل سوم، مهم ترین 

فعالیت های صورت گرفته در حوزه  های اداری، مالی، طرح و برنامه، فرهنگی و واحد فناوری اطالعات و تکنولوژی اطالعات مؤسسه معرفی شده است.  
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کتابخانه مؤسسه از سال 1382 با هدف پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی و آموزشی اعضای 
هیأت علمی و کارشناسان پژوهشی مؤسسه، و همچنین تأمین نیازهای اطالعاتی سایر کاربران 
حوزه علوم اجتماعی و جمعیت شناسی، فعالیت خود را در حوزه های تخصصی آغاز نموده 
است. این کتابخانه در تالش است در راستای اهداف خود و نیل به مرجعیت و تبدیل شدن 
به یکی از مراکز تخصصی منابع علمی در حوزه های مطالعاتی مؤسسه، ضمن ایجاد کتابخانه 

تخصصی دیجیتال، امکان جستجوی منابع از طریق وب سایت مؤسسه را نیز فراهم نماید. 

 اهداف کتابخانه 
فراهم آوری و سازماندهی منابع علمی چاپی و الکترونیکی مورد نیاز اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و عالقمندان حوزه جمعیت شناسی و اشاعه  �

نتایج و یافته های تخصصی این حوزه در راستای اهداف و رسالت های مؤسسه؛
تقویت منابع مرجع و مواد غیرچاپی؛ �
برقراری ارتباط با مراکز مشابه به  منظور همکاری های بین کتابخانه ای؛  �
اعمال نظام های خودکار در امر کتابداری و اطالع رسانی جهت تسریع در ذخیره و بازیابی اطالعات و انجام امور مراجعین؛  �
راهنمایی مراجعین در یافتن منابع اطالعاتی مورد نیاز و ارائه خدمات مرجع؛ �
معرفی جدیدترین منابع علمی و تخصصی؛  �
فراهم کردن شرایط مناسب مطالعه و تحقیق در حوزه تخصصی مؤسسه.  �

 فعالیت های کتابخانه
دریافت مجوز و امور مربوط به انتشارات جدید مؤسسه )فیپا، مجوز چاپ، واسپاری و...(؛ �
امور مربوط به چاپ طرح های پژوهشی مؤسسه؛  �
همکاری در انتخاب، سفارش و خرید منابع در طول سال؛  �
برقراری و حفظ ارتباطات با فروشندگان و ناشران کتاب؛  �
خرید کتب و اسناد مورد نیاز از نمایشگاه بین المللی کتاب؛  �
سرویس دهی و راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع؛  �
فروش انتشارات.  �

کتابخانه تخصصی مؤسسه



گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1399

154

در راستای تقویت و پشتیبانی فعالیت های پژوهشی و نیز دسترسی اعضای هیأت 
حوزه  در  شده  تولید  دانش  جدیدترین  به  مؤسسه  پژوهشی  کارشناسان  و  علمی 
دیجیتال  کتابخانه  با  قراردادی  سال 1398  در  و جمعیت  شناسی،  اجتماعی  علوم 
گیگالیب )gigalib( منعقد گردید و از این طریق، دسترسی به منابع مختلف علمی 
این کتابخانه برای مؤسسه مطالعات جمعیتی فراهم گردید. از جمله ویژگی های این 
کتابخانه می توان به دارا بودن منابع مختلف التین به شکل تمام متن، به روز بودن 
منابع، جستجوی فراگیر و امکان دسترسی از تمام ایستگاه های شبکه از هر مکان 

و زمان اشاره نمود.

در طول سال 1399، کتابخانه مؤسسه برای تأمین منابع خود، عالوه بر سفارش های 
معمول و مستمر، اقدام به تهیه کتب فارسی و التین از نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران نمود.  

موجودی کتابخانه مؤسسه در سال 1399
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نیازهای  فراهم آوری  با  واحد  این  می باشد.  مؤسسه  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  زیرمجموعه  واحدهای  از  یکی  اطالعات،  تکنولوژی  و  فناوری  واحد 
ایفا  مؤسسه  پژوهشی  ـ  علمی  فعالیت های  توسعه  و  راهبری  در  اساسی  نقشی  پشتیبانی،  ارائه خدمات  همچنین  و  شبکه ای  و  نرم افزاری  سخت افزاری، 

می نماید.

واحد فناوری و تکنولوژی اطالعات
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   مهم ترین فعالیت های واحد فناوری اطالعات در سال 1399 

نظارت بر امور مرتبط با فناوری اطالعات؛ �
راه اندازی و به روزرسانی وب سایت مؤسسه؛ �
ارتقاء فضای ذخیره سازی دستگاه های سرور؛ �
پیگیری و راه اندازی سرویس جدید اینترنت، جهت تأمین پهنای باند مورد نیاز کاربران؛  �
تهیه و راه اندازی سیستم های جدید و جایگزینی با سیستم های قدیمی؛ �
راه اندازی سرویس MPLS جهت اتصال ایمن به شبکه ملی اطالعات و واحد حراست مؤسسه؛ �
نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive بر اساس استانداردهای تعریف شده؛ �
عقد و تمدید قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها و سرویس های کاربردی )اینترنت، اتوماسیون اداری و مالی، آنتی ویروس تحت شبکه، دیواره آتش  �

)فایروال(، هاست و دامنه وب سایت مؤسسه(؛
راه اندازی، پشتیبانی و به روزرسانی سرورها و سامانه  ها، بکاپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه سرورهای در حال سرویس دهی و آرشیو آنها؛  �
نگهداری، مدیریت و پشتیبانی سرویس های شبکه )شبکه های محلی، اینترنت، پست الکترونیکی، چاپگرها، تجهیزات فایروال، سوئیچ ها و سرورها(.  �
راه اندازی و نگهداری سامانه بودجه ر یزی مبتنی بر عملکرد؛ �
بازطراحی وب سایت مؤسسه؛ �
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   اهداف آتی واحد فناوری اطالعات 

یکپارچه سازی اتوماسیون های در حال استفاده؛ �
ایجاد و راه اندازی سرویس های جدید مورد نیاز؛ �
ارتقا سیستم ها و سرورهای فیزیکی به  منظور افزایش کیفیت سرویس دهی به کاربران؛  �
تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی و توسعه شبکه بر اساس نیازهای تعیین شده و پیش رو؛  �
بررسی و انعقاد قراردادهای نگهداری و پشتیبانی موجود با نظارت فنی؛ �
بررسی و به کارگیری روش ها و راهکارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی؛  �
به روزرسانی دانش کاربران جهت استفاده بهینه از سیستم ها؛  �
به کارگیری نوآوری ها و طراحی های جدید فناوری اطالعات؛  �
شرکت در سمینارهای تخصصی به منظور اطالع از پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فناوری اطالعات؛ �
خرید، راه اندازی و جایگزینی سرورهای جدید با سرورهای قدیمی؛ �
راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات پژوهشی. �
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و  محققان  اختیار  در  را  مختلف  حوزه های  در  خود  جدید  علمی  یافته های  و  تجارب  دانش،  است  کوشیده  همواره  جمعیتی  مطالعات  مؤسسه 
دانش پژوهان حوزه علوم اجتماعی و جمعیت شناسی قرار دهد. از این رو در طول سال پذیرای اساتید، محققان و دانشجویان این حوزه بوده و عالوه 
بر ارائه مشاوره های علمی ـ تخصصی، منابع کتابخانه ای خود اعم از کتب، نشریات، گزارش طرح های پژوهشی و ... را نیز در اختیار آنها قرار 
به  و دستاوردهای علمی جدید خود  انتشارات  عرضة  به  نسبت  نیز  مرتبط  و همایش های علمی  نمایشگاه ها  در  این، مؤسسه،  بر  می دهد. عالوه 

پژوهشگران و عالقمندان علوم اجتماعی و جمعیت شناسی اقدام  می نماید. 

انتشارات مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

عرضه انتشارات و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه
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 حضور در بیست ویکمین  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار 

همزمان با هفته پژوهش، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 
همچون سال های گذشته با حضور در بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش 
این  در  پرداخت.  پژوهشی خود  دستاوردهای  معرفی  و  ارائه  به  پژوهش  هفته  فناوری  و 
شد،  برگزار  مجازی  به صورت   1399 آذر ماه   30 الی   27 روزهای  طی  که  نمایشگاه 
آخرین انتشارات و طرح های تحقیقاتی منتشر شده مؤسسه مطالعات جمعیتی در معرض 

بازدیدکنندگان قرار گرفت.
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 عمده ترین فعالیت ها و دستاوردهای حضور مؤسسه در این دوره از نمایشگاه 

معرفی�هر�چه�بهتر�مؤسسه�و�ظرفیت�ها�و�توانایی�های�آن؛���
ارائه�گزارش�جامع�عملکرد�علمی�-�پژوهشی�مؤسسه�در�سال�1398؛���
ــای��� ــزارش�طرح�ه ــده�گ ــاالت،�گزی ــه�مق ــه،�مجموع ــب،�فصلنام ــی�کت معرف

پژوهشــی�و�ســایر�انتشــارات�مؤسســه؛�
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وب سایت مؤسسه، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اطالع رسانی آن، جایگاه ویژه ای در انتشار جدیدترین یافته های پژوهشی و رویدادهای علمی مؤسسه 
را در  توانسته جایگاه خود  و  تقویت شده  نیز  این وب سایت  پژوهشی مؤسسه،  فعالیت های  ارتقاء کمیت و کیفیت  اخیر، در کنار  دارد. طی سال های 
اطالع رسانی ها و انتشار دستاوردهای علمی ـ پژوهشی مؤسسه بازیابد. وب سایت مؤسسه مطالعات جمعیتی به صورت فارسی و انگلیسی به آدرس  اینترنتی 

www.psri.ac.ir در دسترس کاربران و عالقمندان حوزه جمعیت شناسی قرار دارد.

وب سایت مؤسسه
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 فعالیت ها و عملکرد
 حـوزه اداری ـ مـالی
مـؤســسه
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 فعالیت ها و عملکرد
 حـوزه اداری ـ مـالی
مـؤســسه

فعالیت های معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی از خرداد ماه 1399 در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت با هدف ایجاد هماهنگی 
بین امور اداری و پشتیبانی، امور مالی و طرح و برنامه در پیشبرد اهداف مؤسسه شروع به کار نمود. مهمترین فعالیت این معاونت، اداره و نظارت بر حسن 
اجرای قوانین و مقرارت اداری، استخدامی، مالی و معامالتی و تشکیالتی، ابالغ مصوبات و هماهنگی بین امور اداری، مالی و بودجه و معاونت پژوهشی 
و ریاست محترم مؤسسه بوده است. همچنین نظارت بر مصرف صحیح منابع مالی، حسن انجام کار، گردش کار و اصالح رویه ها ازجمله فعالیت های 
این معاونت می باشد. شرکت در یازده جلسه هیأت رئیسه و بحث و تبادل نظر در مورد تصمیم گیری های مالی، نهایی کردن صورت جلسه و ابالغ به مدیران 
ذی ربط، شرکت در نشست معاونان اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه ها در بیستم بهمن سال 1399، دبیری کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و 
نظارت و پیگیری فعالیت ها و حل مشکالت و تسهیل و تسریع در روند انجام امور حوزه معاونت توسعه مدیریت ازجمله فعالیت های این معاونت در سال 

1399 بوده است. حوزه نظارتی این معاونت شامل مدیریت امور اداری و پشتیبانی، مدیریت امور مالی و مدیریت طرح و برنامه می باشد.

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه جمعیت و سالمت مؤسسه، در تاریخ 11 خرداد 1399 به مدت سه 
سال به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مؤسسه منصوب شدند. ایشان دانش آموخته دکترای مطالعات 
جمعیتی گرایش بهداشت باروری از دانشکده بهداشت و بیماری های گرمسیری لندن در سال 2008 میالدی 
بوده که از سال 1389 در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت به عنوان عضو هیأت علمی 

شروع به کار نموده است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 
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اکبر رضایی
کارشناس روابط عمومی

محمدعلی روح الهی
مدیر امور مالی

محمدرضا صالحین
کارشناس مسئول امور مالی

احمد مهدیقلی
کارشناس امور مالی

حمیده زرین درفش
مسئول امور دبیرخانه

رقیه صفی خانی
کارشناس مسئول امور اداری

لیال کاویانی
مسئول دفتر حوزه ریاست

ایمان کفایی مهر
مدیر طرح و برنامه

علیرضا تراب اقدامی 
کارشناس امور اداری و دبیر 

شورای ارتباط با جامعه و صنعت

فرشید ناظریان
مدیر امور اداری و پشتیبانی

رضا فرج تبار
کارشناس مسئول روابط عمومی

اعضای حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 
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ضیاء پورسرخی 
امور پشتیبانی

اکبر عزتی
انتظامات

رضا برجی 
انتظامات

امید کاکایی
کارپرداز

امور اداری و پشتیبانی، طرح و برنامه و مالی مؤسسه
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مأموریت این اداره برنامه ریزی و سیاست گذاری در ارتباط با نظام اداری در قالب قوانین و مقررات و مصوبات، سازماندهی و نظارت و 
هماهنگی در واحد تحت نظارت و انجام کلیه عملیات جذب نیروی انسانی، استخدام، دوران اشتغال و بازنشستگی است.

یکی از مهمترین فعالیت های امور اداری، صدور احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی مؤسسه در سال 1399 بوده است 
شامل:

 
احکام�افزایش�ضرایب��30درصد�مرحله�اول�)اعضای�هیأت�علمی�و�غیرهیأت�علمی(؛��
احکام�اعمال�ضریب�حقوق�سال�1399؛��
احکام�انتصابات�)اعضای�هیأت�علمی�و�غیرهیأت�علمی(؛��
احکام�پایه�ترفیع�اعضای�هیأت�علمی؛��
احکام�پایه�ساالنه�اعضای�غیرهیأت�علمی؛��
احکام�تغییر�عائله�مندی�و�اوالد؛��
احکام�تغییر�ضرایب�مرحله�دوم�)اعضای�غیرهیأت�علمی(.����
���....

همچنین پیگیری جذب و به کارگیری نیروی انسانی ازجمله فعالیت های مهم امور اداری در سال 1399 بوده است. انجام و پیگیری جذب 
ازجمله  دکتر علی عزیزی  و  ملیحه حدادمقدم  دکتر  و  بنادکی  زهرا کالنتری  هیأت علمی جدید شامل دکتر سیده  استخدام 3 عضو  و 
فعالیت های کارگزینی مؤسسه بوده است. همچنین پیگیری پرونده جذب دو نفر از اعضای هیأت علمی مربوط به فراخوان سال 1397 نیز 

برای شروع به کار در سال 1400 شامل دکتر محمد ساسانی پور و دکتر سعیده شهبازین از فعالیت های کارگزینی در سال 1399 بوده است.

 جذب و به کارگیری نیروی انسانی
پیگیری و  جذب امور جذب و استخدام آقای سعید قائمی، کارشناس فناوری اطالعات از محل دریافت مجوز هیأت امنا و سازمان امور 
اداری و استخدامی به عنوان قرارداد کار معین برای سال 1400 نیز ازجمله فعالیت های کارگزینی در سال 1399 بوده است.   همچنین ورود 
اطالعات کارمندان در سامانه های استخدام و به کارگیری نیروی انسانی شامل سامانه پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( و سامانه 

جامع آموزش عالی )HES( از دیگر وظایف امور اداری است.

امور اداری و پشتیبانی مؤسسه
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  امور مربوط به تبدیل وضعیت، ترفیع و ارتقاء

عالوه بر وظایف مربوط به جذب و به کارگیری نیروی انسانی، امور مربوط به تبدیل وضعیت، ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی و غیر هیأت 
علمی نیز از دیگر فعالیت های امور اداری مؤسسه در سال 1399 بوده است، شامل: 

بررسی�و�پیگیری�امور�مربوط�به�تبدیل�وضعیت�و�ارتقای�رتبه�اعضای�هیأت�علمی؛��
بررسی�و�انجام�امور�مربوط�به�ارزیابی�پایه�استحقاقی�ساالنه�اعضای�غیرهیأت�علمی؛��
بررسی�و�انجام�امور�مربوط�به�ارتقای�رتبه�اعضای�غیرهیأت�علمی�در�کارگروه�ارتقای�رتبه؛��
تشکیل��4جلسه�هیأت�اجرایی�منابع�انسانی�و�اجرایی�نمودن�کلیه�مصوبات�آن؛����

 سایر اقدامات و هماهنگی های اداری  

عالوه بر فعالیت های مربوط به جذب و ارتقاء و ترفیع، سایر اموری که واحد اداری در سال 1399 به انجام رسانیده است به شرح زیر می باشد: 
تهیه�و�نهایی�کردن�دستورالعمل�انتخاب�کارمند�نمونه؛��
انتخاب�کارمند�نمونه�سال��1399توسط�کارگروه�مربوطه؛�������
تشکیل�کمیته�پدافند�غیر�عامل�و�صدور�احکام�اعضای�کمیته؛���
بررسی،�جمع�آوری�و�ارائه�آمار�پرسنلی�به�واحدهای�مختلف�مؤسسه؛���
مدیریت�و�هماهنگی�برنامه�حضور�و�غیاب�و�جداول�دورکاری؛���
هماهنگی�برنامه�پارکینگ�کارکنان�به�صورت�هفتگی�و�ماهانه؛��
پیگیری�و�تهیه�و�تنظیم�قرارداد�حجمی�)نیروهای�شرکتی(�و�...؛��
عملیاتی�کردن�مدیریت�سبز�در�مؤسسه�)صرفه�جویی�در�مصرف�کاغذ،�پرینتر�و�...(؛��
مکاتبات�داخل�سازمانی�و�خارج�سازمانی�مدیریت�امور�اداری�و�پشتیبانی؛��
هماهنگی�تهیه�جدول�رفاهیات�اعضای�مؤسسه�و�پرداخت�بر�اساس�جدول�زمان�بندی؛���
هماهنگی�و�پشتیبانی�از�برگزاری�جلسات،�نشست�ها،�همایش�ها�و�کارگاه�های�آموزشی؛��
هماهنگی�جهت�خرید�لباس�فرم�برای�پرسنل�حفاظت�فیزیکی�و�نظارت�بر�عملکرد�آنها؛��
مسئولیت�هماهنگی�و�نظارت�بر�وضعیت�نظافت�ساختمان�به�طور�دوره�ای.���
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ــا�تشــخیص�هیــأت�رئیســه�در�قالــب�آگهــی�محــدود�و�واریــز�درآمــد�حاصلــه���� فراینــد�فــروش�دارایی�هــای�اســقاطی�و�بااســتفاده�در�چنــد�مرحلــه�ب
ــی؛� ــد�اختصاص ــاب�درآم به�حس

انجام�امور�مربوط�به�بیمه�تکمیلی�درمان،�بیمه�عمر�و�حوادث،�بیمه�آتش�سوزی،�بیمه�های�وسایل�نقلیه؛���
عقد�قرارداد�با�شرکت�مربوط�به�آسانسور؛��
عقد�قرارداد�با�بیمه�ها؛��
پشتیبانی�وسایل�نقلیه�مؤسسه�)سرویس�و�نگهداری�خودروها،�بیمه�های�شخص�ثالث�و�بدنه،�طرح�ترافیک،�سوخت،�امور�پیک�و�آژانس(؛��
انجام�امور�مربوط�به�انبار�مصرفی�و�کارپردازی؛���
پیگیری�و�هماهنگی�خرید�اقام�و�اجناس�مورد�نیاز�حسب�دستور�مقام�مافوق�و�در�چارچوب�ضوابط�خرید؛���
خرید�کاالهای�سرمایه�ای�از�قبیل�سیستم�های�کامپیوتری�و�لپ�تاپ�و�اقام�مورد�نیاز�سرور�و�کتابخانه؛���
پیگیری�اخذ�استعام�بها�و�گزینش�مناسب�ترین�کاال؛���
مکان�یابی�و�بهینه�سازی�انبارهای�مؤسسه�از�قبیل�انبار�کتاب�و�پشتیبانی�و�مرتب�نمودن�و�جاگذاری�اقام؛����
مرتب�کردن�سالن�اختصاص�داده�شده�به�ورزش؛��
شارژ�کپسول�های�آتش�نشانی�و�جاگذاری�در�مکان�های�خاص�آن؛���
ارسال�نامه�هزینه�های�مصرفی�از�قبیل�برق،�آب،�گاز،�تلفن�و�دیتا�جهت�دستور�پرداخت؛���
ارسال�مستندات�خریدهای�حساب�جاری�و�کاالهای�سرمایه�ای�مربوط�به�کارپردازی�جهت�تسویه؛���
انجام�خرید�منظم�الکل�ضدعفونی�جهت�مصرف�روزانه�مؤسسه�و�استفاده�همکاران�و�شارژ�منظم؛���
ثبت�اسناد�خرید�در�سامانه�مالیاتی�کشور؛��
پشــتیبانی�تأسیســات،�هماهنگــی�و�انجــام�ســرویس�های�دوره�ای�سرمایشــی�و�گرمایشــی�به�صــورت�مــداوم�از�قبیــل�کولرهــای�آبــی�و�گازی�و�موتورخانه���

و�برطــرف�کــردن�بــه�موقــع�مشــکات�و�خرابــی�آنهــا�طــی�چنــد�نوبت.

امور پشتیبانی مؤسسه
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هدف و رسالت اصلی مدیریت امور مالی مؤسسه، مدیریت منابع و مصارف و به حداکثر رساندن کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع در اختیار 
است. این مدیریت در چگونگی مصرف وجوه و تخصیص بهینه منابع مالی نقش به سزایی داشته و با استفاده از اطالعات مالی وضعیت گذشته و روند 
قوانین و  اعمال  مالی محاسباتی،  قوانین و مقررات  اساس  بر  برنامه ریزی می نماید.  را  مالی مؤسسه  آینده و مجموعه عوامل مؤثر، وضعیت  فعالیت های 
مقررات و تطبیق آن با پرداخت ها و تأمین اعتبار، وظایف اصلی مدیریت امور مالی مؤسسه می باشد. نتایج این تصمیمات در مدیریت امور مالی، کنترل، 

اندازه گیری، طبقه بندی، ثبت و تلخیص و سپس در قالب صورت های مالی در اختیار دستگاه های نظارتی و سایر استفاده کنندگان قرار می گیرد.

 اهم فعالیت های امور مالی مؤسسه در سال 1399 
ادامــه�رونــد�اســتقرار�سیســتم�حســابداری�بخــش�عمومی�بــا�رویکرد�تعهــدی،�براســاس�اســتانداردهای�تعیین�شــده�و�دســتورالعمل�وزارت�امــور�اقتصادی���

و�دارایــی�و�مــورد�تأییــد�دیوان�محاســبات�کشــور؛�
ارســال�درخواســت�وجــه�الکترونیکــی�از�طریــق�ســامانه�اختصاصــی�بــه�خزانــه�و�دریافــت�وجوهــات�مربوطــه�)حقــوق�و�مزایــای�مســتمر�اعضای�رســمی���

و�پیمانــی،�هزینــه�ای،�اختصاصی�و�ســرمایه�ای(؛�
همکاری�در�تهیه�و�تنظیم�قراردادهای�مؤسسه�که�با�اشخاص�حقیقی�و�حقوقی�منعقد�و�مبادله�شده�است؛��
تنظیم�و�کنترل�جریان�نقدینگی؛��
ــه�و�دســتمزد�اعضــای�مؤسســه،�قراردادهــای��� ــای�مســتمر�ماهان ــه�مؤسســه�)حقــوق�و�مزای ــوط�ب مدیریــت�در�انجــام�امــور�پرداخت�هــای�مختلــف�مرب

ــات�مصــوب�و...(؛ ــر�جلس ــی�و�دیگ ــورای�پژوهش ــات�ش ــه،�حق�الجلس ــارج�از�مؤسس ــخاص�خ ــط�اش ــا�توس ــف�کتاب�ه ــه�تألی ــی�و�حق�الزحم پژوهش
مدیریت�در�دریافت�و�پرداخت�و�محاسبه�درآمدهای�اختصاصی�و�کارگاه�های�آموزشی�و�طرح�های�پژوهشی�با�مؤسسات؛���
همــکاری�بــا�هیأت�هــای�حسابرســی�هیــأت�امنــا�)تهیــه�صورت�هــای�مالــی�تلفیقــی�و�ترکیبــی�مــورد�نیــاز�هیــأت(�و�دیــوان�محاســبات�کشــور�و�اداره�کل���

تلفیــق�و�روش�های�حســابداری�و�خزانــه�داری�کل؛�
پاسخگویی�و�پاسخ�به�مکاتبات�دستگاه�های�نظارتی�ازجمله�دیوان�محاسبات؛���
تهیــه�و�تنظیــم�صورت�هــای�مالــی�ماهانــه�و�گــزارش�تفریــغ�بودجــه�ســاالنه�مؤسســه�جهــت�ارائــه�بــه�دیــوان�محاســبات،�وزارت�امــور�اقتصــادی�و�دارایی���

و�هیــأت�امنــای�منطقه�دو�پژوهشــی؛�
تنظیم�لیست�دریافت�ها�و�پرداخت�ها�به�صورت�هفته�ای�یک�بار؛���
همکاری�در�انجام�معامات�خرید�و�فروش�اقام�مورد�نیاز�برابر�مقررات؛���
همکاری�و�عضویت�در�کار�گروه�بودجه�ریزی�مبتنی�بر�عملکرد�؛���
و�سایر�موارد�دیگر.���

امور مالی مؤسسه
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مدیریت طرح و برنامه مؤسسه با هدف برنامه ریزی و ساماندهی وضعیت بودجه،  جمع آوری آمار و اطالعات اساسی مؤسسه و بهبود شرایط سازمانی ایجاد 
گردیده است. این واحد مسئولیت مطالعه، طراحی، اجرا، مشاوره و استقرار سیستم های مربوط به برنامه و بودجه، آمار و اطالعات، تشکیالت و تحول 

اداری در مؤسسه را برعهده دارد.  

 اهم فعالیت های واحد طرح و برنامه مؤسسه در سال 1399 
پیگیری�و�اباغ�بودجه�سال�1399؛���
پیگیری�و�مبادله�موافقت�نامه�بودجه�عمرانی�در�سال�1399؛���
تصویب�بودجه�هزینه�ای�در�هیأت�امنا�و�تهیه�فرم�بودجه�تفصیلی؛���
پیگیری�و�دریافت�تخصیص��12ماهه�و�دریافت�و�پیگیری�بودجه�اباغی�از�وزارتخانه؛���
پیش�بینی�و�تهیه�و�تنظیم�الیحه�بودجه�سال�1400؛���
پیگیری�امور�مربوط�به�الیحه�بودجه�سال��1400در�کمیسیون�های�مجلس�شورای�اسامی؛��
تهیه�گزارشات�الزم�در�خصوص�امور�محوله�برای�ریاست�مؤسسه؛���
هماهنگی�جهت�معرفی�و�برگزاری�آموزش�ضمن�خدمت�اعضاء�هیأت�علمی�و�غیر�هیأت�علمی�)بیش�از�ده�دوره(.��

 اقدامات مربوط به استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
در راستای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر اساس دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه و دریافت نامه رسمی از سوی برنامه و بودجه مبنی بر 

لزوم عملیاتی کردن نظام فوق جهت تخصیص بودجه سال 1400، فعالیت های زیر با هماهنگی همه بخش ها صورت گرفت:
عقد�تفاهم�نامه�با�پژوهشگاه�دانش�های�بنیادی�جهت�راه�اندازی�سامانه�و�معرفی�نماینده�یا�رابط�سازمانی؛����
تشکیل�کارگروه�بودجه�ریزی�مبتنی�بر�عملکرد؛���
برگزاری�جلسه�آموزشی�با�نمایندگان�پژوهشگاه�دانش�های�بنیادی؛��
نصب�سامانه�بودجه�ریزی�مبتنی�بر�عملکرد�بر�روی�سرور�مؤسسه؛����
شناسایی�مراکز�هزینه�توسط�کارگروه؛���
تکمیل�فرم�های�حقوق�و�دستمزد�و�بارگذاری�در�سامانه؛��
شروع�عملیات�کدینک�حسابداری�توسط�واحد�مالی�و�رایزنی�با�سیستم�پشتیبانی؛����
تهیه�تایم�شیت�اعضای�هیأت�علمی�و�غیر�هیأت�علمی�بر�اساس�زیر�فعالیت�ها؛��
همکاری�نزدیک�بین�معاونت�ها�و�مدیریت�ها�و�واحد�فن�آوری�اطاعات�در�مؤسسه.���

مدیریت طرح و برنامه مؤسسه
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 عملکرد مدیریت طرح و برنامه در آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1399
مدیریت طرح و برنامه با هماهنگی با وزارت عتف، تعدادی دوره های آموزشی مجازی برای کارکنان مؤسسه معرفی و هماهنگ نمود که به صورت مجازی 

برگزار گردید که به شرح زیر می باشد: 
اطالعات دوره های آموزشی هماهنگ شده توسط مدیریت طرح و برنامه

برگزار کنندهساعت دورهعنوان دوره های آموزشیردیف

مرکز آموزش تخصصی دانشگاه تهران4 ساعتتاب آوری1

مرکز آموزش تخصصی دانشگاه تهران10 ساعتطب سنتی و مزاج شناسی2

مرکز آموزش تخصصی دانشگاه تهران10 ساعتارتباط متقابل همسران3

مرکز آموزش تخصصی دانشگاه تهران6 ساعتمدیریت زمان4

مرکز آموزش تخصصی دانشگاه تهران24 ساعتگزارش گیری و گزارش دهی در اکسل و ورد و پاورپوینت5

مرکز آموزش تخصصی دانشگاه تهران4 ساعتسیاست های توسعه آموزش عالی6

مرکز آموزش تخصصی دانشگاه تهران8 ساعتتقویت عزت نفس7

مرکز آموزش تخصصی دانشگاه تهران3 ساعتبیانیه گام دوم انقالب اسالمی8

مرکز آموزش دانشگاه شهید بهشتی8 ساعتاستاندارد 934000

مرکز آموزش دانشگاه شهید بهشتی4 ساعتگزارش نویسی10

دانشگاه تهران60 ساعتدوره آموزشی بدو خدمت11

141 ساعتجمع کل دوره ها

 دستاوردهای مؤسسه در حوزه مالی و طرح و برنامه 
تعدادی از دستاوردهای مؤسسه در سال 1399 در حوزه طرح و برنامه و مالی به شرح زیر می باشد: 

مدیریت�منابع�و�صرفه�جویی؛����
جذب�کمک�های�اباغی؛��
افزایش�درآمد�اختصاصی؛���
رشد�تخصیص�بودجه�نسبت�به�سال�قبل�)�20درصد�افزایش،�تخصیص�حدود��100درصد(؛��
تاش�موفق�در�افزایش�نسبی�پایه�بودجه�ای�مؤسسه�در�سال��1400در�مقایسه�با�سال�های�قبل�)�60درصد(.��
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