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 ردیف گروه حوزه تخصصی مولفه

 نیاز های کودکان با طراحی و سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی ویژه کودکان با نیاز های خاص)اتیسم ، کم توان ذهنی و...(

)اتیسم ، کم خاص

 توان ذهنی و...(
 

امور 

 اجتماعی
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 طراحی و سنجش اثربخشی برنامه های ورزشی ویژه کودکان با نیاز های خاص) اتیسم ، کم توان ذهنی و...( 

 طراحی و سنجش اثربخشی برنامه های هنری ویژه کودکان با نیاز های خاص) اتیسم ، کم توان ذهنی و...(

 سالمندان های آموزشی و اثر بخشی آنها در توانبخشی شناختی سالمندانطراحی مدل 

ر مراکز تحت پوشش آسایشگاه خیریه طراحی و روان سنجی ابزار در حیطه مراقبت های سالمت روان مددجویان د

 کهریزک

تدوین مدل مناسب 

خدمات ارتقا کیفیت 

 امور اجتماعی

 

 ردیف گروه حوزه تخصصی مولفه 

 روابط عمومی بررسی میزان اعتماد مردم به موسسه خیریه کهریزک و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت تقویت آن

 

 مدیریت
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مقایسه ی تطبیقی داخلی و خارجی سازمانهای مشابه با موسسه خیریه کهریزک از نظر ماموریت ، بهره وری  بررسی و

 نیروی انسانی ، سرعت در ارائه خدمات ، ارزیابی عملکرد کارکنان و...

 مطالعه مدیریت عملکرد نیروی انسانی در موسسه خیریه کهریزک اداری و مالی

 توانمند سازی نیروی انسانی و ارائه الگوی بومی در موسسه خیریه کهریزکمطالعه مدیریت 

 مطالعات هزینه اثر بخشی و هزینه سود در موسسه خیریه کهریزک

 فنی و مهندسی مطالعه و بررسی مدل های جهت بهینه سازی اصالح الگوی مصرف و ارائه الگوی بومی در موسسه خیریه کهریزک

 مشارکت های مردمی های مناسب برای جذب، نگهداری و بهره وری موثر از مشارکت های مردمی با تاکید بر موسسه خیریه کهریزکارائه مدل 
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 ردیف گروه حوزه تخصصی مولفه

ای واگیردار در مراکز هراهنمای بالینی بومی در زمینه پیشگیری ، شناسایی زود هنگام ، درمان و بازتوانی بیماری تدوین 

 تحت پوشش آسایشگاه خیریه کهریزک

 پزشکی

 

 سالمت
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واگیردار در ای غیر هتدوین راهنمای بالینی بومی در زمینه پیشگیری ، شناسایی زود هنگام ، درمان و بازتوانی بیماری 

 مراکز تحت پوشش آسایشگاه خیریه کهریزک

طراحی مدل های تجویز و مصرف منطقی دارو و بررسی اثربخشی در سالمت مددجویان در مراکز تحت پوشش آسایشگاه 

 خیریه کهریزک

 کهریزکارائه الگوهای بومی مناسب جهت ارتقا مدیریت بیمارستان در مراکز تحت پوشش آسایشگاه خیریه 

 پرستاری

طراحی سیستم پایش و مراقبت پیوسته در زمینه ی شاخص های سالمت مددجویان در مراکز تحت پوشش آسایشگاه 

 خیریه کهریزک

شناسایی شاخص های مناسب برای ارتقا کیفیت مراقبت های پرستاری و ارائه الگوی بومی در مراکز تحت پوشش 

 آسایشگاه خیریه کهریزک

تدوین و بررسی اثربخشی الگوهای مختلف موثر در ارتقا عملکرد شناختی، هیجانی و عصبی عضالنی در سالمندان و 

 معلوالن در مراکز تحت پوشش آسایشگاه خیریه کهریزک
 توانبخشی

مت بررسی آالینده های شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی محیط ، ارائه مداخالت مناسب و سنجش میزان تاثیر در سال

بهداشت و سالمت  مددجویان مراکز تحت پوشش آسایشگاه خیریه کهریزک

طراحی سیستم پایش و مراقبت پیوسته در زمینه ی شاخص های بهداشت محیط در مراکز تحت پوشش آسایشگاه  محیط

 خیریه کهریزک

ای، امنیت غذایی ، کیفیت غذا و طراحی سیستم پایش و مراقبت پیوسته وضعیت تغذیه ) عادات غذایی، رفتارهای تغذیه 

 ... ( جهت ارتقا سالمت مددجویان در مراکز تحت پوشش آسایشگاه خیریه کهریزک
 تغذیه

 


