
1397

Ann
ive

rsa
ry 

Cele
bra

tio
n o

f th
e N

IPR

20
th



w w w . p s r i . a c . i r

1531635711
)021(  - 88749967
)021(  - 88502575

عنوان:
گردآوری و ویرایش مطالب:
طراحی و صفحه بندی:

ناشر: 
سال چاپ:
آدرس مؤسسه:
آدرس سایت مؤسسه:
کدپستی:
تلفن:
نمابر:

گزارش عملکرد مؤسسه 1397
قربان حسيني

حميدرضا معمری
مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعيت کشور

خرداد 1398
تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان پاکستان، کوچه دوم، پالک 5

www.psri.ac.ir



w w w . p s r i . a c . i r

گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1397

3



w w w . p s r i . a c . i r

گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1397

4M

R

T

 

M

a

g

i

c

P

a

c

k

 

w

w

w

.

W

i

n

2

F

a

r

s

i

.

c

o

m

M

R

T

 

M

a

g

i

c

P

a

c

k

 

w

w

w

.

W

i

n

2

F

a

r

s

i

.

c

o

m

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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پیــشگفــتار

تحوالت جمعیتی ایران در دهه های اخیر به کاهش رشد جمعیت و تغییر ساختار جمعیت منجر 
شده است.  پویائی جمعیت همراه با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نیازهای جدیدی را 
به دنبال داشته و مستلزم آینده نگری، سیاست گذاری و اجرای برنامه ریزی هدفدار است. ابالغ 
سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری با هدف افزایش جمعیت راهکاری است 
که با درک درست و عمیق سیاست گذاران کشور برای پاسخگویی به شرایط جمعیتی و پاسخ 

به نیازهای جدید جمعیت در کشور حاصل شده است. 
برنامه های  از تغییراتی است که در سطح کالن، خانوار، و فردی صورت گرفته است. اجرای  کاهش رشد جمعیت کشور ناشی 
توسعه ای ازجمله گسترش تحصیالت، بهبود وضعیت بهداشت، و ارائه خدمات به نقاط روستائی کشور در سطح کالن به کاهش 
مرگ و میر نوزادان و افزایش امید زندگی منجر شده، و در نتیجه تقاضا برای فرزند را کاهش داده است. نتیجه این تحوالت، کاهش 
باروری به سطح جانشینی بوده است. تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و توجه به کیفیت زندگی و خودشکوفائی، نگرش 
جوانان به تشکیل خانواده و تعداد فرزند آیده آل را نیز متحول نموده است. عالوه بر آن، تحوالت ساختار سنی و سرمایه گذاری 
اجتماعی و فردی بر تحصیالت و سالمت، به سرمایه انسانی قابل توجهی برای کشور منجر شده که در تاریخ تحوالت جمعیتی 
بی نظیر است، و در صورت بهره گیری از این فرصت طالیی، سود جمعیتی حاصل از آن می تواند به پیشرفت و رونق کشور منجر 
ازجمله  سیاست های کلی جمعیت  اهداف  به  دستیابی  امکان  فرصت ها،  این  از  بهینه  استفاده  و  سرمایه گذاری  بدون شک،  شود. 
تشکیل خانواده، فرزندآوری، و در نتیجه رشد پایدار جمعیت را به دنبال خواهد داشت، و چالش های دوران سالخوردگی جمعیت 
را محدودتر خواهد کرد. مهمتر از رشد و ساختار جمعیت و پیامدهای آن، تحوالت زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی از 
موضوعات مهم و قابل توجه جمعیتی است. وقوع سیل در استان های کشور در سال اخیر و پیامدهای جمعیتی آن ازجمله تخریب 
بین رفتن محصوالت کشاورزی، آوارگی خانوارها در مناطق آسیب دیده،  از  ساختمان ها، مدارس و مراکز تولیدی و خدماتی، 
مختل شدن مشاغل و زندگی روزمره، همه گویای ضرورت دور اندیشی در برنامه ریزی و بسترسازی برای پاسخگویی به نیازهای 

چند الیه جمعیتی است.
چندبعدی بودن موضوع جمعیت، نیازمند دیدی همه جانبه و برنامه ریزی هماهنگ نهادهای مختلف پژوهشی، مدیریتی، قانونگذاری 
و اجرایی است. در صورتی برنامه های جمعیتی و اجتماعی با موفقیت همراه خواهند بود که بر شواهد علمی و تجربی استوار باشند. 
بدون شک، مراکز علمی و پژوهشی و نهادهای تخصصی آموزشی و ترویجی، بیش از هر سازمان و نهادی می توانند در شناخت 
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عمیق تحوالت جمیتی و نیازهای حال و آینده آن و نیز ایجاد گفتمان درست، منطقی، و پایدار جمعیتی نقش بسزایی داشته باشند.  
مسائل  در شناخت  توجهی  قابل  نقش  استراتژیک،  و  میانی  نهادهای  از  یکی  به عنوان  مطالعات جمعیتی،  مؤسسه  راستا،  این  در 
برنامه ریزی در سطح  برنامه ریزی مؤسسه در سال های اخیر، نویدبخش تحول علمی و پژوهشی و  جمعیتی دارد. جهت گیری و 
برنامه جامع تحقیقاتی اعضای هیأت علمی در راستای  تهیه  اقدام،  برنامة  منطقه ای است. تدوین سند راهبردی و تدوین  ملی و 
سیاست های کلی جمعیتی، تقویت و افزایش روحیه و انگیزه پژوهشی همراه با جذب نیروی انسانی متخصص و متهعد در افزایش 
فعالیت های  ارتقای  مؤسسه،  راهبردی  اهداف  تحقق  برای  برنامه ریزی  است.  داشته  به سزایی  نقش  پژوهشی  فعالیت های  کیفیت 
پژوهشی و تمرکز بر فعالیت های تخصصی در حوزه های مختلف جمعیت، یکی از اصول اساسی مؤسسه در سال های اخیر است. 
همچنین، به منظور بهره وری و استفاده از نتایج تحقیقاتی در جهت منافع ملّی و سیاست های جمعیتی کشور، هم فکری و تعامل 

نهادی با سایر سازمان های مرتبط با جمعیت در کشور در اولویت برنامه ها بوده است. 
 مایه خرسندی است که تالش های ارزشمند مؤسسه در راستای تحقق اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از یک سو، و نیز 
در مسیر اهداف سیاست های کلی جمعیت، از دیگر سو، نتیجه بخش بوده، و موفقیت های چشمگیر و امیدوار کننده ای به دنبال 
داشته است. تدوین گزارش های تحقیقاتی در سطح ملی و استانی، چاپ مقاالت علمی، برگزاری نشست ها و سمینارهای تخصصی 
در حوزه های مختلف، تعامل و همکاری با نهادها و سازمان های مرتبط، شرکت در مجامع ملی و بین المللی، حمایت از رساله های 
انتشار مجله تخصصی مطالعات جمعیتی نمونه های بارز از فعالیت های مؤسسه  نیز  دانشجویان دکتری، چاپ کتب تخصصی، و 
است. گزارش حاضر، فعالیت ها و دستاوردهای علمی، ترویجی و پژوهشی مؤسسه در سال 1397 در مقایسه با سال های گذشته را 
به تصویر کشیده است. تعداد پروژه های تحقیقاتی انجام شده در پنج سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و در سال 1397 نسبت به 
سال 1392، سه برابر شده است. تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی داخلی و بین المللی بیش از چهار برابر، و تعداد 
مقاالت ارایه شده در سمینارها و همایش های ملی و بین المللی حدود 2/5 برابر افزایش یافته است. مهمتر از آن، کیفیت تحقیقات 
انجام شده و محتوای آن نیز بیانگر عمیقتر شدن یافته های گزارش ها، و کاربردی بودن نتایج آنها می باشد. در سال 1397، همزمان 
با بیستمین سال روز تأسیس مؤسسه مطالعات جمعیتی، سلسله نشست هائی در مؤسسه برنامه ریزی و برگزار شده، و در سال 1398 

نیز تداوم خواهد یافت. اعطاء رتبه پژوهشی به فصلنامه مطالعات جمعیتی نیز از دستاوردهای قابل تقدیر مؤسسه است. 
اقدامات مهم و مؤثر پژوهشی در مؤسسه با انگیزه و همت واالی کلیه اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، اداری و پشتیبانی 
مؤسسه و همکاری و همدلی مثال زدنی آنها صورت پذیرفته است. ارتقاء چهار نفر از اعضاء هیأت علمی مؤسسه از استادیاری 
به دانشیاری نشان خوبی از توانمندی آنان در ایجاد و بهره گیری از فضای پژوهشی مؤسسه است. تالش های شبانه روزی خالصانه 
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محمد جالل عباسی شوازی
رئیس مؤسسه 

خرداد ماه 1398

فهرست

دکتر حجیه بی بی  خانم  ارزشمند سرکار  همکاری  و  پژوهشی،  محترم  معاون  رسول صادقی،  دکتر  آقای  جناب  و جهادی 
رازقی نصرآباد، مدیر محترم پژوهشی، در رشد، نظم فعالیت ها و بهبود کیفیت دستاوردهای پژوهشی مؤسسه نقشی واال داشته 
است. عالوه بر آن، اعضاء محترم هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، و همکاران اداری، مالی، پشتیبانی و فناوری که اسامی 
آنها در گزارش ذکر شده است، با انجام فعالیت های پژوهشی و ارایة خدمات مستمر، امکان تحقق اهداف متعالی مؤسسه 
و ارتقاء سطح و کیفیت پژوهش های جمعیتی در مؤسسه را فراهم نموده اند. جناب آقای قربان حسینی، کارشناس محترم 
پژوهشی مؤسسه، مسئولیت تدوین محتوای گزارش را به عهده داشته اند. بدین وسیله مراتب سپاس صمیمانه خود از زحمات 

ارزشمند یکایک آنان اعالم داشته، و توفیقات روز افزونشان را از خداوند قادر و متعال مسألت دارم.  
در پایان، 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 آقایان دکتر منصور غالمی، وزیر محترم علوم، و دکتر مسعود برومند معاون محترم پژوهشی و فناوری وزیر، رئیس 
و  فعالیت ها  انجام  زمینه  پژوهش های جمعیتی،  اهمیت  به  اعتقاد  پژوهشی که ضمن  دو  منطقه  امناء  هیأت  محترم  اعضاء  و 

برنامه های مؤسسه را فراهم کردند، کمال سپاس و احترام خود و همکاران را ابراز دارم.  
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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، 
برای  نهادینه کردن تحقیقات جمعیتی می تواند زمینه ای  ایجاد و توسعه بستر پژوهشی و  مسأله محور و کاربردی جمعیتی دارند. 
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 پژوهشي کشور و منطقه در زمینة مسایل و مباحث تخصصي جمعیت، مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعیتي 
آسیا و اقیانوسیه به عنوان یکی از مراکز پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در سال 1377 پا به عرصه نهاد که 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. با توجه به سند راهبردی و برنامه اقدام مؤسسه، تغییر نام مؤسسه 
به »مؤسسه ملی تحقیقات جمعیت« در دستور کار است. مجوز تغییر نام مؤسسه در هیأت امنای منطقه دو پژوهشی اخذ شده است. 

سال 1397 مصادف با بیستمین سال تأسیس مؤسسه می باشد و در همین ارتباط برنامه ها و نشست هایی در نظر گرفته شده است. 
فعالیت های پژوهشی مؤسسه در حوزه های مدل سازی و روش های آماری جمعیت؛ جمعیت و توسعه؛ جمعیت، اقلیم و محیط زیست؛ 
جمعیت و سالمت؛ خانواده، ازدواج، و فرزندآوری؛ مهاجرت داخلی و شهرنشیني؛ مهاجرت بین المللی، جمعیت، اقتصاد و سرمایه 

انسانی؛ سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی، توسط هشت گروه پژوهشي در قالب دو پژوهشکده انجام می پذیرد.

معرفی مؤسسه



w w w . p s r i . a c . i r

گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1397

15

نیــروی انســانی متخصــص، متعهــد و فعــال، به عنــوان مهم تریــن و ارزشــمندترین ســرمایه مؤسســه محســوب شــده و مؤسســه همــواره 
در تــالش بــوده تــا به طــور تدریجــی و بــا توجــه بــه نیازهــا، اولویت هــا و شــرایط موجــود و همچنیــن بــا توجــه بــه ســند راهبــردی 
تدویــن شــده، ســاختار نیــروی انســانی خــود را بهبــود بخشــیده و تکمیــل نمایــد. در ایــن راســتا، در ســال 1397 عــالوه بــر ارزیابــی 

اعضــای هیــأت علمــی متقاضــی بــرای جــذب 
در مؤسســه، مراحــل ارتقــای  4 نفــر از اعضــای 
ــت و  ــرار گرف ــأت علمــی در دســتور کار ق هی

نهایــی شــد. 
ــو  ــه، 10 عض ــر در مؤسس در حــال حاض
کارشــناس   5 تمام وقــت،  علمــی  هیــأت 
ــی  ــش اداری ـ مال ــر در بخ ــی و 17 نف پژوهش

مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. 

اعضای غیر هیأت علمیاعضای هیأت علمی
8رسمی1استاد

3پیمانی6دانشیار
8قراردادی3استادیار

3شرکتی
22جمع10جمع

تعداد نیروی انسانی مؤسسه در سال 1397

نیروی انسانی مؤسسه
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پژوهشکده جمعیت و توسعهپژوهشکده پویایی جمعیت

گروه جمعیت و سالمتگروه روش های آماری و مدل سازی جمعیت

گروه جمعیت، اقلیم و محیط زیستگروه مطالعات خانواده

گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانیگروه مهاجرت بین المللی و پناهندگی

گروه توزیع فضایی جمعیت، مهاجرت داخلی و شهرنشینیگروه سالخوردگی جمعیت

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 

دکتر محمدجالل عباسی شوازی
استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران 

دوره زمانی ریاست:  1393 تاکنون

w w w . p s r i . a c . i r

طی سال های اخیر، تحوالت قابل تو جهی در حوزه های مختلف جمعیت کشور رخ داده که درک و شناخت علمی آن ها مستلزم انجام تحقیقات 
و  پژوهشی  تا گروه های  بوده  تالش  در  همواره  تاکنون  )سال 1377(  تأسیس  بدو  از  مطالعات جمعیتی  مؤسسه  این رو،  از  است.  بوده  جدیدی 
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 هاي پژوهشي 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 ذیل آمده است:

پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی مؤسسه
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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 

دکتر محمدجالل عباسی شوازی
استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران 

دوره زمانی ریاست:  1393 تاکنون
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معرفی و رتبه علمی رؤسا در زمان ریاست مؤسسه
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رئیس  و  تهران  دانشگاه  جمعیت شناسی  گروه  استادتمام  عباسی شوازی،  محمدجالل  دکتر 
مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، دارای مدرک کارشناسی ارشد 
جمعیت شناسی از دانشگاه تهران، و دکتری جمعیت شناسی از دانشگاه ملی استرالیا می باشد. 
وی طی سال های 1382 تا 1386، مدیریت گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران را عهده دار 
بود، و طی سال های 1389 تا 1393 به عنوان محقق در مؤسسه مطالعات جمعیتی و اجتماعی 
دانشگاه ملی استرالیا به تحقیقاتی در مورد مهاجرین و پناهندگان اشتغال داشت. ایشان یکی 
نایب  به عنوان  انجمن جمعیت شناسی آسیاست و طی سال های 2010-2009  بنیان گذاران  از 
رئیس، و طی سال های 2011-2012 در سمت ریاست این انجمن خدمت نمود، و در سال 
1396 به عنوان رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران، و عضو شورای اتحادیه بین المللی مطالعات 
جمعیتی )IUSSP( انتخاب شد. دکتر عباسی شوازی نقش قابل توجهی در گسترش آموزش و پژوهش جمعیت شناسی 
در عرصه بین المللی، به ویژه در قاره آسیا داشته، و عضو هیأت مشاورین بین المللی مؤسسه مطالعات جمعیتی آسیا در 
دانشگاه شانگهای چین، و عضو سندیکای محققین پیشگام مهاجرت در سازمان بین المللی مهاجرت می باشد. وی در 
سال 2017 به عنوان استاد افتخاری دانشگاه ملبورن استرالیا انتخاب شد، و هم چنین به عنوان داور بین المللی کمیته ترفیع 
دانشگاه ماالیا در مالزی منصوب گردید. ایشان ضمن همکاری با محققین و گروه های پژوهشی در دانشگاههای معتبر 
بین المللی در استرالیا، آمریکا، کانادا، اتریش، سنگاپور، بنگالدش، چین، و مصر، در هیأت تحریریة شماری از مجالت 

معتبر ملی و بین المللی ازجمله Asian Population Studies و International Migration عضویت دارد. 
پناهندگان  و  باروری  و  خانواده  تحوالت  ایران،  جمعیت  پویایی  حوزه  در  متعددی  تحقیقات  عباسی شوازی  دکتر 
انجام داده  است. نتایج تحقیقات ایشان، تا به حال به صورت بیش از 135 مقاله علمی در مجالت معتبر علمی در سطح 
ملی و بین المللی، گزارش های تحقیقاتی، کتاب و فصول کتاب به چاپ رسیده، و در قالب  115 مقاله و سخنرانی  
در همایش های داخلی و خارجی ارایه شده است. کتاب ایشان با همکاری پروفسور پیتر مک دونالد و دکتر میمنت 
 The Fertility Transition in Iran:( حسینی چاوشی تحت عنوان »تحوالت باروری در ایران: انقالب و تولید مثل
انتشارات معتبر اشپرینگر به چاپ رسید،  Revolution and Reproduction( در سال 2009 به زبان انگلیسی توسط 

و در سال 1389 به عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران برگزیده شد. عالوه بر آن، وی با همکاری 
ویراستاری  آمریکا،  کلگیت  دانشگاه  از  کرالی  الن  پروفسور  و  استرالیا  آدالید  دانشگاه  از  هیوگو  گراهام  پروفسور 

معرفی ریاست مؤسسه 
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کتاب جمعیت شناسی مهاجرین اجباری و پناهندگان )Demography of Refugee and Forced Migration( را 
به پایان رساند و در سال 2018 توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید. تربیت دانشجویان در سطوح کارشناسی ارشد 
و دکتری جمعیت شناسی از خدمات ارزشمند دیگر ایشان بوده است. به پاس خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه 
جمعیت در عرصه ملی و بین المللی، سازمان ملل در سال 2011 دکتر عباسی شوازی را به عنوان برنده جایزه جمعیت 
سازمان ملل متحد انتخاب نمود. از دیگر افتخارات ایشان، انتخاب به  عنوان مؤلف برتر بین المللی در دانشگاه تهران، و 
نیز پژوهشگر برتر کشوری در حوزه علوم اجتماعی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1395 می باشد. 

معرفی مشاور عالی مؤسسه
دکتر محمد میرزایی، استادتمام جمعیت شناسی دانشگاه تهران و مشاور عالی مؤسسه 
مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور می باشد. ایشان در سال 1358، 
مدرک دکتری خود را در رشته جمعیت شناسی از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا اخذ 
و به کشور بازگشت. دکتر میرزایی از سال 1351 تاکنون عضو هیأت علمی گروه 
آموزشي دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده و طی این مدت، مسئولیت های 
متعددی را در این دانشکده عهده دار بوده  است؛ ازجمله: نماینده دانشکده در هیأت 
ممیزه دانشگاه تهران )از سال 1388 تاکنون(، نماینده دانشکده در شوراي انتشارات 
دانشگاه تهران )1389-1381(، مدیر گروه آموزشي جمعیت شناسي )1359-1381(، 
و رییس دانشکده علوم اجتماعی )1364-1360 و 1375-1369(. ایشان نقش مهمی 
انجمن  ریاست  به مدت 12 سال  و  داشته  ایران  انجمن جمعیت شناسی  تأسیس  در 

جمعیت شناسی ایران را برعهده داشته است. دکتر میرزائی در سال 1397 به افتخار بازنشستگی از گروه جمعیت شناسی 
دانشگاه تهران نایل شدند.    

 یکی از اقدامات بسیار مهم و ارزنده دکتر میرزایی در حوزه جمعیت شناسی در ایران، تأسیس مرکز منطقه اي مطالعات 
نیز  را  آن  ریاست  می باشد که طی سال های 1377-1379  فعلی(  )مؤسسه  اقیانوسیه  و  آسیا  پژوهش هاي جمعیتي  و 

برعهده داشته است.
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تأیید  از  اسالمی( پس  )مصوب 1383/05/18 مجلس شورای  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تشکیالت  و  اهداف، وظایف  قانون، 
قانون مذکور دانشگاه ها و مؤسسات  استناد ماده 10  به  امناء  ابالغ شد. هیأت  این وزارتخانه  به  شورای نگهبان و امضاء رییس جمهور 
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 15 عضو حقوقی و حقیقی به شرح جدول ذیل می باشد: 

سمتاعضاءردیف

1

قی
قو

ح

وزیر علوم، تحقیقات و فناوریدکتر منصور غالمی

قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزهدکتر عبدالرضا باقری2

رییس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیدکتر علی شریف نژاد3

معاون پژوهشی و فناوری و رییس کمیسیون دائمی هیأت امناء منطقه دو پژوهشیدکتر مسعود برومند4

رییس پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایراندکتر سیروس علیدوستی5

رییس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشوردکتر محمدجالل عباسی شوازی6

مشاور وزیر و رییس مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشوردکتر وحید احمدی7

رییس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیدکتر نسرین نورشاهی8

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشورفریبا فهیم یحیایی9

10

قی
حقی

عضو هیأت امناءدکتر حسین سلیمی

عضو هیأت امناء دکتر حسین غریبی11

عضو هیأت امناءدکتر جعفر توفیقی12

عضو هیأت امناءدکتر محمدعلی توکل کوثری13

عضو هیأت امناء دکتر محمدتقی نظرپور14

عضو هیأت امناء دکتر محمد ابوئی اردکان15

معرفی هیأت امناء منطقه دو پژوهشی  گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1397
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معرفی هیأت امناء منطقه دو پژوهشی 

شورای پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اساسی تصمیم ساز، نقش مهمی در جهت گیری فعالیت های پژوهشی مؤسسه برعهده دارد. ازجمله وظایف 
و اختیارات این شورا عبارتند از: مطالعه و اعالم نظر در مورد طرح هاي پیشنهادي پژوهشي؛ اظهارنظر و مشورت در مورد نتایج طرح هاي پژوهشي؛ 
بررسي و تصویب خط و مشي ها و برنامه  هاي علمي- پژوهشي مؤسسه؛ نظارت بر کیفیت و حسن اجراي طرح هاي پژوهشي؛ بررسي و تصویب 
انتشارات مؤسسه؛ و انجام سایر اموري که در  سفرهاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هیأت علمي مؤسسه؛ بررسي و تصویب تألیفات و 

یا  امنا  هیأت  از سوي  مقررات  و  چارچوب ضوابط 
رئیس مؤسسه به شورای پژوهشی محول مي شود. 

 15 دارای   1397 سال  در  مؤسسه  پژوهشی  شورای 
مختلف  تخصص های  حضور  است.  بوده  عضو 
فعالیت  حوزه های  و  راهبردی  اهداف  با  مرتبط  و 
مؤسسه و نیز باال بودن سطح علمی و تجارب اعضاء، 
می شود.  محسوب  شورا  این  قوت  نقاط  ازجمله 
هر  سال  این  در  مؤسسه  پژوهشی  شورای  جلسات 

دوماه تشکیل شده است.
در سال 1397، تعداد هفت جلسه شورای پژوهشی 
اعضای  جلسات،  این  در  شد.  تشکیل  مؤسسه  در 
جریان  در  گرفتن  قرار  ضمن  پژوهشی  شورای 
برنامه ها و فعالیت های مؤسسه، در مورد موضوعات 
طرح های  تصویب  ازجمله  پژوهشی  مختلف 
پژوهشی،  طرحهای  اجرای  زمان  تمدید  پژوهشی، 
برگزاری  دکتری،  پایان نامه های  از  مالی  حمایت 

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

دانشیار بهداشت باروری، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشوردکتر فریده خلج آبادي فراهاني1

دانشیار جمعیت شناسي، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشوردکتر حجیه بي بي رازقی نصرآباد2

دانشیار جمعیت شناسي، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدکتر حبیب اهلل زنجانی3

استاد جمعیت شناسي، دانشگاه عالمه طباطبایيدکتر حسن سرایی4

دانشیار آمار زیستی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشوردکتر مهسا سعادتی5

استاد جمعیت شناسي، دانشگاه شهید بهشتیدکتر سیدمحمد سیدمیرزایی6

دانشیار جمعیت شناسي دانشگاه تهران و معاون پژوهشی مؤسسه )دبیر شورا(دکتر رسول صادقی7

استاد جمعیت شناسي دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه )رییس شورا(دکتر محمدجالل عباسی  شوازی8

دانشیار اقتصاد، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ریزي و توسعهدکتر غالمعلي فرجادی9

استاد جامعه شناسي، دانشگاه تهراندکتر محمود قاضي طباطبایي10

دانشیار جمعیت شناسي، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشوردکتر شهال کاظمي پور11

استادیار جمعیت شناسي، دانشگاه تهراندکتر مجید کوششي12

دانشیار جمعیت شناسي، دانشگاه تهراندکتر حسین محمودیان13

استاد روان شناسي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ریزي و توسعهدکتر امیرهوشنگ مهریار14

استاد جمعیت شناسي، دانشگاه تهران دکتر محمد میرزایي15

گــزارش ســاالنه عملکــرد و معرفی اعضای شورای پژوهشی مؤسسه
دســتاوردهای پژوهشــی 1397
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معرفی هیأت رئیسه مؤسسه

هیأت رئیسه مؤسسه، معموالً هر ماه دو بار تشکیل جلسه می دهد و طبق وظایف و اختیاراتی که برعهده دارد، در حوزه های 
کالن پژوهشی، اداری، مالی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسه برنامه ریزی و تصمیم گیری می نماید و در صورت لزوم، تصمیمات 
و پیشنهادات مربوطه را با مراجع ذی صالح در میان می گذارد. هیأت رئیسه مؤسسه متشکل از رئیس، معاون پژوهشی و مدیران 

پژوهشی، اداری و مالی مؤسسه می باشد. 

معرفی کمیته منتخب ترفیع اعضای هیأت علمی 
با توجه به اهمیت موضوع پژوهش به عنوان رکن اصلی وظایف اعضاي هیأت علمی و نقش آن در ارزیابی فعالیت هاي ایشان 
و بر اساس آیین نامه اداري و استخدامی اعضاي 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 محمدجالل 
عباسی شوازی )رییس مؤسسه(، دکتر رسول صادقی )معاون پژوهشی و دبیر کمیته(، دکتر محمد میرزایی )مشاور عالی مؤسسه و 
عضو کمیته( و دکتر فتح اهلل مضطرزاده )نماینده معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در کمیته ترفیع مؤسسه( می باشند. عالوه 
بر این، در جلسات بررسی پرونده ارتقاء رتبه، سه نفر دیگر با مرتبه دانشیاری و باالتر و مرتبط با رشته و تخصص متقاضی به 

لیست اعضای کمیته منتخب اضافه می شود.  
در جلسات کمیته ترفیع، سوابق و فعالیت های علمی و پژوهشی )شامل گزارش طرح های پژوهشی، مقاله های چاپ شده در 
مجالت، مقاله های ارایه شده در سمینارها، پایان نامه های هدایت شده، و دروس تدریس شده( اعضای هیأت علمی مورد بررسی 
قرار گرفته و طبق آیین نامه، ترفیع سالیانه اعطاء گردیده است. به اعضاي هیأت علمي در قبال یک سال »خدمت قابل قبول« در 
امور پژوهشي )با تأکید بیشتر(، آموزشی و اجرایي و مشروط به کسب امتیازات الزم بر اساس آیین نامه، یک پایة ترفیع اعطاء 
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معرفی هیأت رئیسه مؤسسه

مي گردد. »خدمت قابل قبول« عبارت است از حضور فعال و تمام وقت در مؤسسه و انجام امور پژوهشي )طرح پژوهشی و چاپ مقاله های 
علمی- پژوهشی(، مدیریت و شرکت در کمیته ها و شوراهاي مؤسسه و سایر امور اجرایي که از طرف مؤسسه به هر عضو هیأت علمي محول 
مي 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 ماده یک 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 جلسه داده و مواد دو، سه و چهار در پرونده علمی را 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.
بر اساس برنامه زمان بندی مشخص شده، کمیته منتخب ترفیع مؤسسه در طول سال 1397 چهار جلسه بررسی ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت 

علمی و سه جلسه بررسی پرونده ارتقاء رتبه از استادیاری به دانشیاری تشکیل داده است.  

کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیأت علمی 
به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان استخدام عضو هیأت علمی به شکل پیمانی، تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی 
آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص های مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جذب )واقع 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( در سال 1397 پنج جلسه تشکیل داده است. بررسی سوابق علمی افراد شرکت کننده در دو 
و روستایی، محیط   هیأت علمی در چهار گروه تخصصی جمعیت شناسی، جغرافیای شهری  اعضای  بهمن  و  استخدامی شهریور  فراخوان 
زیست و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. در این سال از حدود 80 نفر متقاضی جذب در فراخوان، پنج نفر در رشته های اقتصاد بازار کار، 
انسانی و  به هیأت اجرایی جذب پژوهشگاه علوم  برنامه ریزی شهری جهت استخدام در مؤسسه  جمعیت شناسی، محیط زیست، جغرافیا و 
مطالعات فرهنگی معرفی شدند. ترکیب اعضای این کارگروه، آقایان دکتر محمدجالل عباسی شوازی )رییس مؤسسه و کارگروه(، دکتر 
غالمعلی  دکتر  و  کارگروه(  )عضو  سرایی  دکتر حسن  کارگروه(،  )عضو  میرزایی  محمد  دکتر  مؤسسه(،  پژوهشی  )معاون  رسول صادقی 
فرجادی )عضو کارگروه( می باشند. همچنین، حسب تخصص و رشته های موردنیاز در فراخوان و افراد متقاضی، در هر گروه تخصصی دو 

نفر دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با مرتبه دانشیاری و باالتر به کارگروه اضافه خواهند شد.  
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کارگروه تخصصی ارزیابی ارتقاء رتبه اعضای غیرهیأت علمی 

این کارگروه در مؤسسه مطالعات جمعیتی متشکل از دو نفر از اعضای هیأت علمی )دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد و دکتر 
آرزو باقری( و سه نفر از اعضای غیر هیأت علمی )آقایان فرشید ناظریان و محمدعلی روح الهی و خانم رقیه صفی خانی( 
می باشد. این کارگروه به استناد ماده 6 دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه، پیوست شماره 3، موضوع ماده 24 آیین نامه استخدامی 
اعضای غیر هیأت علمی، در ارتباط با ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی فعالیت می نماید. کارگروه در سال 1397 جلسات 
متعددی را برگزار نموده و در مورد ارتقاء رتبه همکاران غیر هیأت علمی مؤسسه ارزیابی و تصمیم گیری نموده که طی آن 

8 نفر ارتقاء رتبه 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 محمدجالل عباسی شوازی )رییس مؤسسه و رییس هیأت اجرایی(، 
دکتر رسول صادقی )عضو هیأت اجرایی(، آقای مسعود عظیمی )کارشناس مجرب و عضو هیأت اجرایی(، آقای مجید جهان 
)نماینده ثابت هیأت امناء منطقه دو پژوهشی در هیأت اجرایی(، آقای فرشید ناظریان )دبیر و عضو هیأت اجرایی( و آقای 
محمدعلی روح الهی )کارشناس مجرب و عضو هیأت اجرایی(. هیأت اجرایی مؤسسه در سال 1397 تعداد پنج جلسه برگزار 

نمود که حاصل این جلسات، بالغ بر 14 مصوبه بوده است. 

24
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به طور رسمی فعالیت خود را  در دی ماه سال 1395، شورای رفاهی اعضای هیأت علمی مؤسسه مطالعات جمعیتی 
این شورا و  دبیر  به عنوان  فراهانی  فریده خلج آبادی  از سوی ریاست مؤسسه، خانم دکتر  نمود و طی حکمی  آغاز 
)رییس  عباسی شوازی  دکتر محمدجالل  از:  عبارتند  این شورا  اعضای  تعیین گردید.  رفاهی  امور  در  رئیس  مشاور 
مؤسسه و رییس شورای رفاهی(، دکتر فریده خلج آبادی فراهانی )عضو هیأت علمی و دبیر شورا(، دکتر حجیه بی بی 
رازقی نصرآباد )عضو هیأت علمی و عضو شورا(، آقای محمدعلی روح الهی )مدیر امور مالی و عضو شورا( و آقای 
فرشید ناظریان )مدیر امور اداری و عضو شورا(. شورای رفاهی اعضای هیأت علمی مؤسسه در سال 1397، فعالیت های 

زیر را انجام داده است: 

برگزاری جلسات داخلی شورای رفاهی مؤسسه در ماه های اردیبهشت و شهریور جهت مشورت و تصمیم گیری . 1
برخی مسائل رفاهی؛  

برگزاری دو جلسه نیازسنجی و نظرخواهی با اعضای هیأت علمی در خصوص مسائل رفاهی و مسائل و مشکالت . 2
و راهکارها؛ 

پیگیری و اجرایی شدن ارائه نوین کارت به کلیه اعضای مؤسسه جهت استفاده از اماکن ورزشی و فرهنگی؛  . 3
تالش در جهت رفع موانع دریافت تسهیالت مسکن اعضای هیأت علمی )معرفی به وزارت علوم و بانک(؛  . 4
اطالع رسانی در مورد کارت ارزی و سایر امکانات رفاهی وزارت علوم و بخشنامه های مرتبط با تسهیالت مسکن و . 5

خودرو در کانال رفاهی مؤسسه؛
شرکت دبیر شورای رفاهی مؤسسه در جلسه دبیران شورای رفاهی منطقه 1 و استان ها در  7 آذر 1397 در دانشگاه . 6

تربیت مدرس؛
هماهنگی و تشکیل جلسه با کارکنان و اعضای هیأت  علمی مؤسسه برای آشنایی با بیمه بازنشستگی اعضای هیأت . 7

 علمی و کارکنان؛ 
هماهنگی در انجام تور علمی، زیارتی و سیاحتی شهر ری و زیارتگاه شاه  عبدالعظیم، برج طغرل، آرامگاه ابن بابویه، . 8

در چهارشنبه 18 مهر ماه 1397 برای کارکنان و اعضای هیأت علمی مؤسسه.

شورای رفاهی اعضای هیأت علمی  
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سنـد راهـبـردی و 
برنامه اقدام 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 قرار گرفت.  
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 هیأت امنای منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در روز چهارشنبه، 11 اسفند 1395 در 

محل مؤسسه مطالعات جمعیتی رونمایی شد. 

چشم انداز مؤسسه در افق 1404  

توانمندترین مرجع تخصصی انجام و راهبری پژوهش، ارایه 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  

انجام پژوهش، انتقال و انتشار دستاوردهای پژوهشی، پایش و ارزیابی سیاست ها و برنامه ها، ایفای نقش اتاق فکر در حوزه های 
مختلف جمعیتی با توجه به اولویت ها و نیازهای جامعه، نهادهای باالدستی و همتراز در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی. 



w w w . p s r i . a c . i r

گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1397

28

چهار نقش اساسي را مي توان براي مؤسسه برشمرد که در حوزه ماموریتي و فعالیتي خود، باید در قالب این نقش ها و در حوزه هاي 
کارکردي به فعالیت بپردازد. نقش هاي شناسایي شده براي مؤسسه در حوزه جمعیت شناسي به شرح زیر مي باشد:

1( انجام پژوهش هاي بنيادي، توسعه اي و کاربردي در حوزة جمعيت

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 بنیــادي، کاربــردی، توســعه ای در زمینــة جمعیــت و توســعة منابع انســانی بــا همــکاری دانشــگاه ها و مراکز  �
علمــی ذیربط؛

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 نهادهاي سياست گذار و باالدستي
ــی حســب درخواســت مراجــع  � ــود مســایل جمعیت ــزی و سیاســت گذاری در جهــت بهب ــه پیشــبرد اهــداف برنامه ری کمــک ب

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

3( آموزش، ترویج و فرهنگ سازي در حوزه جمعيت

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 دســت آوردهای مطالعاتــی و پژوهشــی جمعیــت در ســطح ملــی، منطقــه ای و بین المللــی در  �

چارچــوب قوانیــن و مقــررات جاری کشــور.

4( ارایه خدمات و مشاوره هاي علمي، فني و تخصصي به ذي 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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نوپدید  مسایل  و  ابعاد  با  منطبق  و  کاربردی  جمعیتی  پژوهش های  و  تحقیقات  انجام  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش  ما  کشور  امروزه  بی تردید 
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 مطالعاتی مؤسسه

w w w . p s r i . a c . i r31

 فعالیت ها و عملکرد
 حـوزه اداری ـ مـالی
مـؤســسه
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محمدعلی روح الهی
مدیر امور مالی 

فرشید ناظریان 
مدیر امور اداری و سرپرسـت 

طرح و برنامه

محمدرضا صالحین 
کارشناس مسئول امور مالی

احمد مهدیقلی
کارشناس امور مالی 

رقیه صفى خانى حمیده زرین درفش لیال کاویانى
کارشناس مسئول امور اداری

کارشناس روابط عمومی

مسئول دبیرخانهمسئول دفتر حوزه ریاست

امید کاکایی اکبر رضایى
امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 

ضیاء پورسرخی 
خدمات پشتیبانی

رضا برجی 
انتظامات 

اکبر عزتی 
انتظامات
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کارشناس مسئول امور اداری

کارشناس روابط عمومی
امید کاکایی اکبر رضایى

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 

ضیاء پورسرخی 
خدمات پشتیبانی

رضا برجی 
انتظامات 

اکبر عزتی 
انتظامات
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امور اداری و پشتیبانی مؤسسه، متولی برنامه ریزی و اجرای قوانین، مقررات و مصوبات اداری مربوطه می باشد و نقش مهمی در 
تحقق اهداف مؤسسه دارد. این مدیریت، عالوه بر سازمان دهي، نظارت و هماهنگي در واحد تحت نظارت خود، کلیة عملیات 

الزم جهت جذب، استخدام، دوران اشتغال و بازنشستگي اعضای مؤسسه را بر عهده دارد. 

 اهم فعالیت های امور اداری و پشتیبانی مؤسسه در سال 1397 

صدور احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی؛  �
پیگیری امور جذب، استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقاء رتبه و امور حقوق و دستمزد اعضای مؤسسه؛  �
تشکیل جلسات هیأت اجرایی منابع انسانی و اجرایی نمودن مصوبات آن؛ �
رسیدگی به امور پرسنلی و حضور و غیاب اعضای مؤسسه؛  �
هماهنگی و پشتیبانی از برگزاری نشست ها، همایش ها، و کارگاه های آموزشی؛  �
تهیــه و تنظیــم قراردادهــای مختلــِف مرتبــط بــا امــور اداری، رفاهــی، پشــتیبانی و تجهیزات مؤسســه )واگــذاری فعالیت های پشــتیبانی  �

و خدمــات، تمدیــد اجــاره ســاختمان، بیمه هــا و ...؛ ( بــا ســازمان ها و شــرکت های خــارج از مؤسســه؛ 
خرید ملزومات و تجهیزات اداری در حوزه های مختلف مؤسسه و رسیدگی، سرویس و تجهیز وسایل نقلیه مؤسسه؛  �
و...  �

امور اداری و پشتیبانی مؤسسه
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هدف و رسالت اصلی 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 بسزایی داشته و با استفاده از اطالعات مالی وضعیت گذشته و روند فعالیت های 
آینده و مجموعه عوامل مؤثر، وضعیت مالی مؤسسه را برنامه ریزی می نماید.  بر اساس قوانین و مقررات مالی محاسباتی، اعمال قوانین و مقررات و 
تطبیق آن با پرداخت ها و تأمین اعتبار، وظایف اصلی 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 استفاده کنندگان و ذینفعان قرار می گیرد. 

 اهم فعالیت های امور مالی مؤسسه در سال 1397 

اســتقرار سیســتم حســابداری بخــش عمومــی بــا رویکــرد تعهــدی، بــر اســاس اســتانداردهای تعین شــده و دســتورالعمل وزارت امــور اقتصــادی و دارایی  �
و مــورد تأییــد دیوان محاســبات کشــور؛ 

ــه و دریافــت وجوهــات مربوطــه )حقــوق و مزایــای مســتمر اعضــای رســمی و پیمانــی، هزینــه ای، اختصاصــی و  � ــه خزان ارســال درخواســت وجــه ب
ســرمایه ای(؛ 

همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهایی که با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد و مبادله شده است؛ �
تنظیم و کنترل جریان نقدینگی؛ �
انجــام امــور پرداخت هــای مختلــف مربــوط بــه مؤسســه )حقــوق ماهانــه و دســتمزد اعضــای مؤسســه؛ قراردادهــای پژوهشــی و تألیــف کتــب توســط  �

اشــخاص خــارج از مؤسســه؛ رفاهیــات در مناســبت های مختلــف و طبــق برنامــه از پیــش تعیین شــده، حق الجلســات شــورای پژوهشــی و دیگــر جلســات 
مصــوب و...(؛

دریافت و پرداخت و محاسبه درآمد اختصاصی 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؛ 
تهیــه و تنظیــم صورت هــای مالــی ماهانــه و گــزارش تفریــغ بودجــه ســاالنه مؤسســه جهــت ارایــه بــه دیــوان محاســبات، وزارت امــور اقتصــادی و دارایی  �

و هیــأت امنــای منطقه دو پژوهشــی؛ 
و... .  �

امور مالی مؤسسه
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امور طرح و برنامه مؤسسه با هدف برنامه ریزی و ساماندهي وضعیت بودجه،  جمع آوري آمار و اطالعات اساسي مؤسسه و بهبود شرایط 
سازماني ایجاد گردیده است. این واحد مسئولیت مطالعه، طراحي، اجرا، مشاوره و استقرار سیستم هاي مربوط به برنامه و بودجه، آمار و 

اطالعات، تشکیالت و تحول اداري در مؤسسه را برعهده دارد. 

 اهم فعالیت های واحد طرح و برنامه مؤسسه در سال 1397 

پیگیری و ابالغ بودجه سال 1397؛  �
پیگیری و مبادله موافقتنامه بودجه عمرانی در سال 1397؛  �
تصویب بودجه هزینه ای در هیأت امنا و تهیه فرم بودجه تفصیلی؛  �
پیگیری و دریافت تخصیص 12 ماهه و دریافت و پیگیری بودجه ابالغی از وزارتخانه؛  �
پیش بینی بودجه سال 1398.  �

 امور اجتماعی و فرهنگی مؤسسه
امور فرهنگی مؤسسه با هدف تحکیم و اعتالی هویت اسالمی، انقالبی و ملی اعضای مؤسسه، عهد ه دار برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این راستا، امور جتماعی و فرهنگی مؤسسه طی سال 1397 بر حسب مناسبت های مختلف، برنامه های 

فرهنگی متعددی را طرح ریزی و اجرا نمود که موارد زیر ازجمله آنها می باشد: 
�  برگزاری نماز جماعت

امور طرح و برنامه مؤسسه
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�  برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

�   برگزاری مراسم بیستمین سال تأسیس مؤسسه

ماه سال  اسفند  تأسیس مؤسسه در روز چهارشنبه 8  بیستمین سالگرد  مراسم گرامیداشت 
و  مؤسسه  کارکنان  و  علمی  هیأت  اعضای  پژوهشی،  شورای  اعضای  حضور  با  جاری 
دانشجویان دکتری جمعیت شناسی برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر عباسی شوازی، 
رئیس مؤسسه، از زحمات کلیه افرادی که در تأسیس و توسعه مؤسسه نقش داشته اند، یاد، 
و تالش های آنها را قدر دانستند. ایشان به هدف اصلی تأسیس مؤسسه که ایجاد مرکزی 
به  اشاره  با  عباسی  دکتر  کردند.  اشاره  بود  جمعیتی  پژوهشی  فعالیت های  برای  منطقه ای 
دستاوردهای مؤسسه در دو دهه گذشته، اظهار خرسندی نمودند که در چهار سال گذشته 
با همت و تالش کلیه همکاران، فعالیت های چشمگیری به انجام رسیده و گزارش ها نیز 
حاکی از گسترش و توسعه و تعمیق این فعالیت هاست. تمرکز، تعمق و تخصص در دوره 
جدید سه واژه ای است که می تواند جهت گیری فعالیت ها، و دلیل اعتبار و جایگاه مؤسسه 
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را در مسائل جمعیتی نشان دهد. در ادامه، آقای دکتر محمد میرزایی، به عنوان مؤسس و اولین رئیس مؤسسه به نحوه شکل گیری مرکز 
مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در سال 1377، تدوین اساسنامه و اهداف تشکیل آن اشاره کردند. سپس آقای دکتر امیرهوشنگ 
مهریار، از رؤسای پیشین مؤسسه و سرکار خانم دکتر شهال کاظمی پور که سال های متمادی مسئولیت معاونت پژوهشی مؤسسه را 
به عهده داشتند به تشریح برخی اهداف و اقداماتی که در سالیان گذشته برای توسعه، جذب بودجه و گسترش فعالیت های مؤسسه 

صورت گرفته پرداختند.
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واحد فناوری اطالعات، یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی و فناوری مؤسسه می باشد. این واحد با فراهم آوری نیازهای سخت افزاری، 
نرم افزاری و شبکه ای و همچنین ارایه خدمات پشتیبانی، نقشی اساسی در راهبری و توسعه فعالیت های علمی ـ پژوهشی مؤسسه ایفا می نماید.

 

واحد فناوری اطالعات 
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 مهم ترین فعالیت های واحد فناوری اطالعات در سال 1397 

نظارت بر امور مرتبط با فناوري اطالعات؛ �
عقد و تمدید قراردادهاي پشتیباني نرم افزارها و سرویس های کاربردی )اینترنت، اتوماسیون اداری، آنتی ویروس تحت شبکه -  �

دیواره آتش )فایروال((؛
پیگیری و راه اندازی سرویس جدید اینترنت، جهت تأمین پهنای باند مورد نیاز کاربران؛  �
تهیه و راه اندازي سیستم هاي جدید و جایگزیني با سیستم هاي قدیمی؛ �
ارتقاء فضای ذخیره سازی دستگاه های سرور؛ �
راه اندازی، پشتیبانی، به روزرسانی، بکاپ گیری ماهانه و هفتگی سرورهای در حال سرویس دهی و آرشیو آنها؛  �
نگهداري صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive بر اساس استانداردهاي تعریف شده؛ �
نگهداري، مدیریت و پشتیبانی سرویس  های شبکه )شبکه های محلی، اینترنت، پست الکترونیکي، چاپگرها، تجهیزات فایروال،  �

سوئیچ ها و سرورها(. 

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 محلی 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 نوآوري ها و طراحي هاي جدید فناوري اطالعات؛  �
شرکت در سمینارهای تخصصی به منظور اطالع از پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فناوری اطالعات؛ �
راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات پژوهشی. �

41

 فعالیت ها و عملکرد
  حـوزه پژوهشی
مـؤســسه
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 فعالیت ها و عملکرد
  حـوزه پژوهشی
مـؤســسه
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دکتر محمدجالل عباسی شوازی
رییس مؤسسه 

دکتر رسول صادقی 
معاون پژوهشی مؤسسه 

دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد 
مدیر پژوهشی و عضو هیأت علمی گروه 

مطالعات خانواده
دکتر فریده خلج آبادی فراهانی 

عضو هیأت علمی گروه جمعیت و سالمت

دکتر فاطمه مدیری 
عضو هیأت علمی گروه مطالعات خانواده 

دکتر مهسا سعادتی 
روش هـای  گـروه  علمـی  هیـأت  عضـو 

جمعیـت سـازی  مـدل  و  آمـاری 

اعضای هیأت علمی مؤسسه

دکتر آرزو باقری
روش های  گروه  علمی  هیأت  عضو 

آماری و مدل سازی جمعیت

دکتر عادل عبدالهی
اقتصاد  عضو هیأت علمی گروه 

جمعیت و سرمایه انسانی

دکتر ولی اله رستمعلی زاده 
عضو هیأت علمی گروه مهاجرت داخلی 

و شهرنشینی 

دکتر نادر مطیع حق شناس
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دکتر آرزو باقری
روش های  گروه  علمی  هیأت  عضو 

آماری و مدل سازی جمعیت

دکتر عادل عبدالهی
اقتصاد  عضو هیأت علمی گروه 

جمعیت و سرمایه انسانی

دکتر ولی اله رستمعلی زاده 
عضو هیأت علمی گروه مهاجرت داخلی 

و شهرنشینی 

دکتر نادر مطیع حق شناس
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد جمعیت

و سرمایه انسانی
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علی  رحیمی  
کارشــناس پژوهشــی گــروه 

ــواده  مطالعــات خان

اعظم یادگاری  
کارشناس پژوهشی و مسئول کتابخانه

سید سعید قائمی 
کارشناس فناوری اطالعات

کارشناسان پژوهشی مؤسسه

اوشا حاتمی
کارشناس مسئول امور پژوهشی
و مسئول دفتر معاونت پژوهشی

اعظم خوشنویس
کارشناس پژوهشی گروه جمعیت

و سالمت

قربان حسینی
کارشناس پژوهشی گروه مهاجرت

داخلی و شهرنشینی

پژوهشگران مؤسسه

دکتر سیده زهرا کالنتری
و  آماری  روش های  گروه  پژوهشگر 

مدل سازی جمعیت 

دکتر سعیده شهبازین 
پژوهشگر گروه مهاجرت داخلى 

و شهرنشینى
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پژوهشگران مؤسسه

دکتر سیده زهرا کالنتری
و  آماری  روش های  گروه  پژوهشگر 

مدل سازی جمعیت 

دکتر سعیده شهبازین 
پژوهشگر گروه مهاجرت داخلى 

و شهرنشینى
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به  مربوط  امور  هدایت  و  اداره  برنامه ریزی،  سیاست گذاری،  عهده دار  مؤسسه،  فناوری  و  پژوهشی  معاونت 
فعالیت های پژوهشي در راستای سیاست های کالن و اهداف راهبردی و برنامه اقدام مؤسسه می باشد. در چهار سال 
اخیر، حدود یک چهارم اعتبارات بودجه دریافتی صرف امور و فعالیت های پژوهشی شده است. این معاونت در 
سال های اخیر با تدوین خط مشی های اجرایی پژوهشی، انعقاد تفاهم نامه همکاری و ارتباطات علمی - 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 
ارایه دستاوردهای پژوهشی در  تولید دانش، اشاعه و  بنیادی و کاربردی،  مؤسسه در جهت اجرای پژوهش های 

حوزه جمعیت شناسی کشور، موفقیت های چشم گیری در حوزه پژوهش داشته است. 
در  نیز  مؤثری  گام های  پژوهش،  بخش  در  زمینه ساز  و  راهبردی  مختلف  فعالیت های  بر  عالوه   ،1397 سال  در 
ـ  فعالیت  های علمی  اهم  برداشته شد.  تجربیات علمی  و  اطالعات  تبادل  و  یافته ها  انتشار  پژوهش،  انجام  راستای 
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 سالیانه و ارتقاء 
مرتبه اعضای هیأت علمی، 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، ارایه 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، حمایت از رساله های دکتری، چاپ و انتشار نشریه 
مطالعات جمعیتی و کتاب های تخصصی در حوزه جمعیت، پیگیری امتیاز و درجه علمی- پژوهشی نشریه، پیگیری 
ادامه گزارش  فعالیت ها در  این  از  بوده است. گزارش تفصیلی هرکدام  تغییر اسم مؤسسه و گروه های پژوهشی 

آمده است.  

مقدمه
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پژوهشگر برتر مؤسسه در سال 1396
مؤسسه مطالعات جمعیتی به منظور حفظ و ارتقاء روحیه تالش و سخت کوشی 
پژوهشگر  از  تقدیر  مراسم  ساله  هر  مؤسسه،  علمی  هیأت  اعضای  بین  در 
برگزیده مؤسسه را برگزار می نماید. به مناسبت هفته پژوهش، روز چهارشنبه، 
در  مؤسسه  غرفه  در  همکاران  تمامی  حضور  با  مراسمی   ،1397 دی ماه   5
امتیازات  به  توجه  با  مراسم،  این  در  برگزار گردید.  پژوهش  هفته  نمایشگاه 
علمی و پژوهشی کسب شده در طول سال 1396، دکتر فاطمه مدیری، عضو 
پژوهشگر  به  عنوان  خانواده،  مطالعات  پژوهشی  گروه  مؤسسه  علمی  هیأت 
از  جایزه  و  لوح  اهدای  با  و  معرفی گردید  سال 1396  در  مؤسسه  برگزیده 

ایشان تقدیر به عمل آمد. 

ارتقاء چهار نفر از اعضای هیأت علمی مؤسسه به درجه دانشیاری 
در سال 1397 بررسی پرونده ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری چهار نفر از همکاران هیأت علمی مؤسسه در دستور کار 
قرار گرفت. با هماهنگی به عمل آمده با اعضای کمیته ترفیع و همچنین سه نفر از اساتید مدعو با درجه دانشیاری و باالتر مرتبط 
با تخصص متقاضی ارتقاء، در اوائل بهمن ماه 1397 سه جلسه در مؤسسه تشکیل شد. پس از بررسی مستندات و سوابق مربوط 
به مواد 3،2 و 4 آئین نامه ارتقاء، خانم ها دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد و دکتر فاطمه مدیری )اعضای هیأت علمی گروه 
مطالعات خانواده( و خانم ها دکتر آرزو باقری و دکتر مهسا سعادتی )اعضای هیأت علمی گروه روش های آماری و مدل سازی 
جمعیت( حائز امتیازات الزم برای ارتقاء از استادیاری به دانشیاری تشخیص داده شدند و بنابراین پرونده نامبردگان به کمیسیون 
تخصصی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارجاع داده شد. فرم ها و مستندات در کمیسیون تخصصی و هیأت ممیزه 

مطرح و پس از بحث و بررسی با ارتقاء مرتبه دانشیاری هر چهار نفر موافقت به عمل آمد. 

افتخارات مؤسسه در سال 1397 
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 انعقاد تفاهم نامه های همکاري علمي ـ پژوهشي 
توسعه همکاری های مشترک علمیـ  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 نهایتاً به سطح جامعه نیز مؤثر واقع شود. مؤسسه مطالعات جمعیتی در سال 1397، یک 

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

تفاهم نامه بین »مؤسسه مطالعات جمعیتی« و »مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران«
در راستای تقویت انجام پژوهش های حوزه سالمت جنسی و باروری، روز سه شنبه، 25دی ماه 1397، تفاهم نامه ای بین »مؤسسه مطالعات جمعیتی« 
و »مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران« منعقد گردید. هدف این تفاهم نامه ایجاد 
همکاری بین طرفین در زمینه های علمی و پژوهشی و استفاده از تجارب، تخصص و امکانات مشترک متقابل و تبادل اطالعات و داده های مورد نظر 
می باشد. مهم ترین مفاد مندرج در این تفاهم نامه عبارتند از: طراحی و اجرای طرح های پژوهشی -کاربردی و حمایت علمی، فنی و مالی از طرح های 
پژوهشی مشترک؛ همکاری در طرح های پژوهشی مشترک در راستای سیاست های سالمت و جمعیت؛ برگزاری سمینارها، دوره های تخصصی و 
کارگاه های آموزشی کوتاه مدت؛  همکاری در برگزاری همایش ها، کارگاه ها و نشست های علمی -پژوهشی ملی و بین المللی؛ همکاری در زمینه 

تبادل اطالعات و داده های مورد نیاز طرفین برای انجام طرح های پژوهشی؛ استفاده از کتابخانه ها و سایر منابع علمی.

       

فعالیت های راهبردی ـ اجرایی در حوزه پژوهش
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 بازدید از مؤسسه
ــت  ــات و مدیری ــه مطالع ــی از مؤسس ــور پژوهش ــزی ام ــت گذاری و برنامه ری ــر سیاس ــر کل دفت ــد مدی  بازدی

جامع و تخصصی جمعیت کشور
پیشبرد  جهت  هم فکری  و  سامان دهی  راستای  در 
جناب  مؤسسه،  پژوهشی  فعالیت های  و  عملکرد 
دفتر  مدیرکل  شریفی،  محسن  دکتر  آقای 
سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری، در روز سه شنبه 22 آبان 
1397 از مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور بازدیدی 
به عمل آوردند. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر 
عباسی، رئیس مؤسسه، ضمن خیرمقدم خالصه ای 
مؤسسه،  راهبردی  برنامه  و  اهداف  چشم انداز،  از 
طی  مؤسسه  در  شده  انجام  تحقیقات  و  انتشارات 
جلسه آقای  ادامه  در  کردند.  ارائه  اخیر  سال  سه 
و  هدفمند  پژوهش های  انجام  بر  شریفی  دکتر 

مأموریت گرا، تحقیقات کاربردی در حوزه جمعیت، اجرا و ارزیابی ساالنه برنامه های راهبردی مؤسسه تأکید و پیشنهاداتی برای 
ارتقاء و بهبود عملکرد پژوهشی مؤسسه مطرح کردند. در پایان، آقای دکتر شریفی بازدیدی از واحدهای مختلف مؤسسه شامل 

گروه های مختلف پژوهشی، بخش اداری و مالی و کتابخانه مؤسسه انجام دادند.
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 جلسه اساتید علوم اجتماعی و رئیس مؤسسه با رئیس محترم جمهور
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی سه شنبه اول آبان در جلسه ای با حضور جمعی از محققان علوم اجتماعی و اساتید جامعه شناسی دانشگاه های 
کشور با بیان اینکه باید نشاط را در جامعه امروز ایران بیش از پیش تقویت کنیم، افزود: گاهی با تفسیرهایی از واقعیت های جامعه مواجه ایم که گاهی 
این تفاسیر با واقعیت ها منطبق نبوده و حتی فاصله زیادی دارد. در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، جمعی از اساتید و محققان علوم 
اجتماعی در فضایی صمیمی با رییس جمهوری به طرح دیدگاه ها و نظرات خود برای برون رفت از مشکالت کشور پرداختند. ضرورت تفاهم بر 
سر چگونگی تقویت همبستگی اجتماعی جامعه ایران به عنوان یک مسأله محوری، ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت های علمی جامعه در عرصه 
اجرایی، تأکید بر تمرکز بر روی جوانان تحصیل کرده و بهره گیری بهتر از این فرصت جمعیتی کشور، پیگیری توسعه عدالت گرا، توجه بیشتر به 
موضوع دعوت به نظام کارشناسی، اعتماد به جامعه علمی به عنوان میانجی حاکمیت با مردم، توجه ویژه به جایگاه زنان، تأکید بر اهمیت این جلسات 
تخصصی به عنوان نماد شنیدن سخن جامعه و ضرورت ارتباط قوی تر دولت با مجموعه نخبگان کشور ازجمله مباحث و موضوعاتی بود که استادان 
و صاحبنظران اجتماعی شرکت کننده در این نشست پیرامون آنها، دیدگاه های خود را با رییس جمهوری در میان گذاشتند. تقویت جامعه مدنی و 
گسترش حوزه عمومی، نهادینه شدن حوزه عمومی سیاست گذاری، ضرورت تقویت راهکارهای اعتماد بیشتر مردم به دولت، ارتباط بیشتر دولت با 
رسانه ها و ضرورت سنجش مداوم وضعیت آسیب های اجتماعی و حراست دولت از جامعه در برابر آن آسیب ها، از دیگر موضوعاتی مطروحه در 

این جلسه بود.
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ــی و  ــای مل ــرکت در همایش ه ــی و ش ــای علم  بازدیده
لمللــی بین ا

بازدیدهای علمی از دانشگاه ها، مراکز علمی و مؤسسات پژوهشی 
مشابه، به همراه شرکت در نشست ها و همایش های مربوطه، عالوه بر 
فراهم نمودن امکان آشنایی با تجارب و روند فعالیت های مختلف 
انعقاد تفاهم نامه های همکاری  علمی پژوهشی نیز  علمی، زمینه ساز 
می باشند. طی سال 1397 فعالیت های مهم و متعددی در این زمینه 
صورت گرفته که در ادامه به اهم آنها و به ترتیب زمان انجام، اشاره 

می شود. 

شــرکت دکتــر فریــده خلــج آبــادی فراهانــی عضــو هیــأت علمــی  �
مؤسســه در ســمینار بین المللــیIUSSP  در مــورد اشــکال جدیــد 
ــواده در جهــان، مرکــز مطالعــات جمعیت شناســی  و نوظهــور خان
دانشــگاه بارســلونا )بارســلونا، اســپانیا، 1 الــی 2 فروردیــن 1397/ 21 

 .)2018 ــارس و 22 م

شــرکت رییــس، معــاون پژوهشــی، اعضــای هیــأت علمــی و  �
ــش  ــی، در همای ــات جمعیت ــه مطالع ــی مؤسس ــان پژوهش کارشناس
ملــی جامعه شناســی مــرز: سیاســت های توســعه و حیــات اجتماعــی 
الــی 6  ایــران، 5  ســنندج،  )دانشــگاه کردســتان،  مرزنشــینان، 

  .اردیبهشــت
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ملــی  � کنگــره  هشــتمین  در  رحیمــی  علــی  آقــای  شــرکت 
آسیب شناســی خانــواده )دانشــگاه شــهید بهشــتی، تهــران، 9 الــی 10 

  .)1397 اردیبهشــت 

شــرکت اعضــای هیــأت علمــی و کارشناســان پژوهشــی مؤسســه  �
مطالعــات جمعیتــی، در اولیــن همایــش ملی مســائل اجتماعــی زنان 
)دانشــگاه عالمــه طباطبائــی، تهــران، ایــران، 10 الــی11 اردیبهشــت 

.)1397

شــرکت دکتــر ولی الــه رســتمعلی زاده عضــو هیــأت علمی مؤسســه  �
در نشســت تخصصــی مهاجــرت اکولوژیــک، موج ســوم مهاجرت 
از روســتاها )پژوهشــکده سیاســت گذاری علــم، فنــاوری و صنعــت 
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا همــکاری انجمــن علمــی دانشــجویان 
جمعیت شناســی دانشــگاه تهــران، دانشــکده علــوم اجتماعــی 
 .)1397 دانشــگاه تهــران، تهــران، ایــران، 22 اردیبهشــت مــاه
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ــأت  � ــاد عضــو هی ــی نصرآب ــی رازق ــه بی ب ــر حجی شــرکت دکت
علمــی مؤسســه در چهاردهمیــن کنفرانــس بیــن المللــی انجمــن 
جمعیت شناســی اروپــا )دانشــگاه وریــج بلژیــک، بلژیــک، 16 

 .)2018 ــن ــی 9 ژوئ ــی 19 خــرداد 1397/ 6 ال ال

ــر  � ــی و دکت ــاون پژوهش ــی، مع ــول صادق ــر رس ــرکت دکت ش
ولی الــه رســتمعلی زاده عضــو هیــأت علمــی مؤسســه مطالعــات 
جمعیتــی در ســومین همایــش ملـّـی آســیب های اجتماعــی ایران 
ــران و مرکــز مطالعــات و تحقیقــات  )انجمــن جامعه شناســی ای
 .)1397 ــاه ــی31 خردادم ــران، 30 ال ــران، ته ــگاه ته ــان دانش زن
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ــأت علمــی مؤسســه در  � ــی عضــو هی ــر بهــرام صلوات شــرکت دکت
ششــمین کنفرانــس بین المللــی مهاجــرت در محــل مدرســه اقتصاد 
ــی  ــزی فضای ــا و برنامه ری ــات جغرافی ــه مطالع ــت، مؤسس و مدیری
دانشــگاه شــهر لیســبون )لیســبون، پرتغــال، 5 الــی 7 تیرمــاه 1397/ 

ــن 2018(.  ــی 28 ژوئ 26 ال

شــرکت دکتــر فریــده خلج آبــادی فراهانــی عضــو هیــأت علمــی  �
مؤسســه در کنگــره اتحادیــه بین المللــی علیــه بیماری هــای مقاربتــی  
IUSTI )دانشــگاه دوبلیــن، دوبلیــن، ایرلنــد، 6 الــی 9 تیــر 1397/ 

 .)2018 27 الــی 30 ژوئــن

ــه  � ــی مؤسس ــأت علم ــو هی ــی عض ــرام صلوات ــر به ــرکت دکت ش
در پانزدهمیــن گردهمایــی ســالیانه از مجموعــه کنفرانس هــای 
سیاســت گذاری  و  مطالعاتــی  مراکــز  )مجمــع   IMISCOE
 ، UPFــگاه ــرت دانش ــات مهاج ــز مطالع ــا(، )مرک ــی اروپ مهاجرت
بارســلونا، اســپانیا، 11الی 13 تیرمــاه 1397/ 2 الی 4 جــوالی 2018(. 

شــرکت رییــس، معــاون پژوهشــی و اعضــای هیأت علمی مؤسســه  �
در چهارمیــن کنفرانــس بیــن المللــی انجمــن جمعیت شناســی آســیا 
بــه میزبانــی مؤسســه مطالعــات جمعیتــی آســیا )دانشــگاه شــانگهای 
 .)2018 چیــن، چیــن،  19 تــا 23 تیــر 1397/ 10 الی 14 جــوالی
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شــرکت دکتــر آرزو باقــری و دکتر مهســا ســعادتی، اعضای  �
هیــأت علمــی مؤسســه مطالعــات جمعیتــی، در چهاردهمیــن 
کنفرانــس آمــار ایران، )دانشــگاه صنعتی شــاهرود، شــاهرود، 

 .)1397 ایــران، 3 الــی 5 شــهریور

ــأت  � ــی عضــو هی ــادی فراهان ــده خلج آب ــر فری شــرکت دکت
علمــی مؤسســه در همایــش ســالمندی در ایــران بــا رویکــرد 
روانــی اجتماعــی )دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، تهــران، ایران، 

ــان 1397(. 28 آب

شــرکت رییــس، معــاون پژوهشــی، اعضــای هیــأت علمــی  �
جمعیتــی،  مطالعــات  مؤسســه  پژوهشــی  کارشناســان  و 
ــن  ــی انجم ــوم اجتماع ــی عل ــش روز مل ــن همای در پنجمی
)دانشــگاه  خوارزمــی  دانشــگاه  و  ایــران  جامعه شناســی 

خوارزمــی، تهــران، ایــران، 13 الــی 14 آذر 1397(. 

شــرکت دکتــر فریــده خلــج آبــادی فراهانــی عضــو هیــأت  �
علمــی مؤسســه در ســمینار بازآمــوزی ســالمت جنســی 
ــی  ــالمت جنس ــات س ــز تحقیق ــان )مرک ــان و نوجوان جوان
ــتی  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــاروری دانش و ب
 .)1397  درمانــی مازنــدران، ســاری، ایــران، 20 دی

شــرکت دکتــر فریــده خلــج آبــادی فراهانــی عضــو هیــأت  �
علمــی مؤسســه در کنگره مســائل اجتماعــی جوانــان در یزد، 

 .)1397 یــزد، ایــران، 7 اســفند(
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در سال 1397، تعداد 20 پروژه تحقیقاتی در قالب »طرح های پژوهشی درون سازمانی« )9 مورد(، »طرح های پژوهشی برون سازمانی« )6 مورد( و »پایان نامه 
پروژه های  تعداد  برابر شدن  بیانگر سه  با سال 1392  پژوهشی  تعداد طرح های  مقایسه  یافتند.  یا خاتمه  و  )5 مورد( تصویب  دوره دکتری مورد حمایت« 

تحقیقاتی مؤسسه است. 
از بین طرح های پژوهشی درون سازمانی سال 1397، 4 مورد در این سال اتمام یافته و 5 مورد در حال اجرا می باشند. از بین طرح های پژوهشی برون سازمانی، 
3 مورد به اتمام رسیده و 3 مورد نیز در حال اجرا هستند. همچنین از بین پایان نامه های دکتری مورد حمایت در این سال، تعداد 4 مورد خاتمه  یافته و 1 مورد 

در حال اجرا می باشند. در ادامه، به معرفی این طرح ها، به ترتیب حروف الفبای مجریان پرداخته می شود. 

 تعداد طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مؤسسه طی سال های 1392-1397

گزارش های پژوهشی و تحقیقاتی
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الف( اتمام یافته 

معنای ازدواج و رفتارهای جنسی قبل از ازدواج، آزمون یک مدل نظری در دختران  �
دانشجو در تهران، سال 1397

مجری: دکتر فریده خلج آبادی فراهانی 
همکاران: لیلی خوبان و زهرا هاشمی 

ناظر: دکتر حسن سرایی 

هدف این مطالعه، بررسی عوامل پیش بینی کننده تجربه جنسی قبل از ازدواج در دختران با تأکید بر اهمیت ازدواج، 
پیش آگهی ازدواج، و نگرش های مربوط به ازدواج و روابط جنسی است. روش تحقیق، یک پیمایش بین 1055 دختر دانشجوی دانشگاه های دولتی و آزاد شهر تهران 
در آبان و آذر ماه سال 1397 با روش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای و با استفاده از پرسشنامه آنالین پایلوت شده انجام شد. متغیر وابسته در این بررسی قصد و تجربه 
جنسی قبل از ازدواج و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای اقتصادی اجتماعی، مشخصات تحصیلی و سازه های مربوط به اهمیت ازدواج، نگرش به روابط جنسی، بکارت، 
کیفیت روابط در خانواده، پایبندی به ارزش های دینی، باورهای جنسیتی، معلومات جنسی، هنجار جنسی همساالن و خودبسندگی بود که با استفاده از گویه های لیکرتی 
پنج قسمتی سنجیده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های دو متغیره و چندمتغیره، جدول عمر و مدل کاکس و مدل معادالت ساختاری تحلیل شد. نتایج 
نشان می دهد، میانگین سنی دختران دانشجو که در پیمایش شرکت نمودند، 21/2 سال )انحراف معیار-3/32( بود. در بین دختران، 42درصد هرگز هیچ رابطه ای با جنس 
مخالف نداشته اند، حدود 36% رابطه دوستی با جنس مخالف داشتند، 13درصد هم تجربه دوستی و هم تجربه جنسی داشته، و 9/2درصد تمایلی به گزارش وضعیت 
روابط خود با جنس مخالف را نداشتند. علی رغم اهمیت باالی ازدواج، اولویت ازدواج نسبت به تحصیالت و پیش آگهی ازدواج کم است و برخی از نگرش های جدید 
جنسی مربوط به اهمیت تفاهم جنسی زوجین برای تداوم ازدواج، نگرش های لیبرالی روابط جنسی قبل از ازدواج نیز در بین سهم مهمی از دانشجویان نشان داده شد. 
تحلیل لجستیک رگرسیون نشان داد که پس از کنترل اثر سن،  نگرش جنسی نوین )OR= 1.17 ، P>0.001( و پیش  آگهی ازدواج )OR=1.11, P<0.05( و هنجار 
جنسی همساالن )OR=1.11, P<0.05(، پایبندی به ارزش های جنسی والدین )OR=0.88, P<0.05( و کیفیت روابط در خانواده )OR=0.94, P<0.01(، مهمترین 
تعیین کننده های تجربه جنسی قبل از ازدواج است. به نظر می رسد تغییرات نگرشی و ارزشی در حوزه روابط جنسی و ازدواج که خود نشأت گرفته از مناسبات اجتماعی 
و ارتباطی جدید و کاهش پیش آگهی اجتماعی ازدواج است، الزم است در تبیین تغییرات مربوط به رفتارهای ازدواج و جنسی جوانان بیش از پیش در نظر گرفته شود.

طرح های پژوهشی درون سازمانی 
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تحلیل وضعیت توسعه پایدار روستایی- شهری شهرستان های مرزی کشور �
مجری: دکتر ولی اله رستمعلی زاده

همکار: قربان حسینی - ابراهیم فرهادی 
ناظر: دکتر محمد امین خراسانی

مناطق مرزی به دلیل موقعیت استراتژیکی که برای کشور دارند از اهمیت دوچندانی برای توسعه برخوردار 
از مراکز اصلی و مناطق صنعتي -اقتصادي  به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و دوری  این مناطق  هستند. 
کشور، جزء مناطق محروم و توسعه نیافته محسوب می شوند. پیامدهای انزوا و توسعه نیافتگی در مناطق مرزی، به مهاجرت های فردی و گروهی می انجامد و بیم 
خالی شدن روستاها و مناطق مرزی و سایر پیامدهای آسیب زای دیگر را دارد. از این رو، به منظور تدوین زیربناي علمي و منطقي براي سیاست گذاري توسعه در 
مناطق مرزی و تعدیل نابرابری های منطقه ای، الزم است ارزیابي جامعي از وضعیت موجود توسعة این مناطق از نظر شاخص هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي- 
جمعیتی و زیست محیطي انجام شود. در ابن راستا این پژوهش به بررسی و ارزیابی وضعیت توسعه پایدار روستاییـ  شهری 118 شهرستان  مرزی کشور واقع در  
16 استان مرزی پرداخته است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، رتبه بندی، طبقه بندی و سطح بندی مناطق شهری و روستایی مرزی بر اساس شاخص های توسعه 
پایدار بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردی و توسعه ای و از لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. در این پژوهش برای سنجش 
پایداری از سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکن، آمارگیری های نمونه ای و سایر یافته هاي مرتبط با موضوع استفاده شده است که در چهار بعد اقتصادی، 
اجتماعی ـ جمعیتی، کالبدی ـ دسترسی و زیست محیطی و در مقیاس شهرها و روستاهای شهرستان های مرزی کشور )118 شهرستان( طراحی گردیده است. 
برای تعیین وزن هریک از گویه های ابعاد پایداری، از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی پایداری شهرستان ها از مدل ویکور به کار گرفته شد. مبنای نهایی 
امتیاز دهی به ابعاد و گویه ها بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت )ناپایدار، نسبتاً ناپایدار، متوسط، نسبتا پایدار و پایدار( تعیین شده است. یافته های این تحقیق نشان 
می دهد که در مجموع حدود 2 درصد مناطق روستایی شهرستان های مرزی کشور در وضعیت ناپایدار، 36 درصد نسبتاً ناپایدار، 56 درصد پایداری متوسط یا 
بینابین و حدود 6 درصد در وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارند. در مناطق شهری شهرستان های مرزی نیز حدود 2 درصد در وضعیت ناپایدار، 42 درصد در وضعیت 

در وضعیت نسبتاً ناپایدار، 53 درصد در وضعیت بینابین یا پایداری متوسط و 2 درصد در وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارند.
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تحلیل فواصل موالید با استفاده از مدل های سابقه رخداد وقایع �
مجری: دکتر مهسا سعادتی

همکار: دکتر آرزو باقری
ناظر: دکتر محمد اصغری جعفرآبادی

با توجه به اهمیت بکارگیری روش های معتبر آماری در تحلیل فواصل موالید، در این طرح فواصل 
انواع روش های  از  با استفاده  موالید اول تا سوم زنان 15- 49 ساله متأهل ساکن در شهر تهران 
تحلیل سابقه رخداد واقعه شامل مدل های کالسیک و بازگشتی بقا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور اطالعات 610 زن متأهل 49-15 
ساله از مناطق مختلف شهر تهران در زمستان 1395 و بهار 1396 با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته و روش نمونه گیری طبقه بندی با تخصیص 
متناسب جمع آوری شدند. براساس نتایج حاصل از برازش مدل PWP-GT، متغیرهای دوره تقویمی، سن ازدواج و وضعیت مهاجرت روی 
اولین دوره تقویمی، طول  به  p-value(. در دوره های تقویمی اخیر نسبت  تأثیری معنی دار داشتند )0/05<  هر دو فواصل موالید دوم و سوم 
فواصل موالید دوم و سوم افزایش یافته و این افزایش فاصله برای دوره اخیر با شدت بیشتری رخ داده است. همچنین با افزایش سن ازدواج، طول 
فواصل موالید دوم و سوم فرزندآوری کاهش یافته است. فواصل موالید دوم و سوم زنان مهاجر به ترتیب 1/298 و 1/404 برابر کوتاهتر از زنان 
غیرمهاجر بود. وضع فعالیت و منطقه محل سکونت زنان نیز بر فاصله موالید دوم آنان تأثیرگذار بود )p-value>0/05(؛ زنان شاغل )0/758( و 
ساکن در مناطق نسبتاً توسعه یافته )0/576(، توسعه یافته )0/705( و با توسعه متوسط )0/819( به ترتیب نسبت به زنان غیرشاغل و زنانی که در مناطق 

توسعه نیافته سکونت داشتند، دیرتر فرزند دوم خود را به دنیا آورده  بودند
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عوامل مؤثر بر تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آموزش عالی در ایران �
مجری: دکتر نادر مطیع حق شناس

ناظر: دکتر محمد میرزایی

امروزه، به دلیل تغییر تکنولوژی، افزایش جمعیت فعال از نظراقتصادی و تغییرات در ساختار شغل، به نوبه خود، 
تمایل به تغییر شغل طی دوره ها و در گروه های سنی مختلف دچارتغییر شده و این مسأله در بین دانش آموختگان 
ابعاد  این تحقیق، بررسی  بیشتری دارد. هدف اصلی  شاغل دارای تحصیالت آموزش عالی در کشور، نمود 
به تغییر شغلی در میان دانش آموختگان دارای تحصیالت عالی  اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی تمایل 
ایران در دوره 1394- 1384می باشد. داده های پژوهش مبتنی بر داده های طرح آمارگیری نمونه ای نیروی  کار مرکز آمار ایران طی دوره 1384 تا 1394بوده 
است. جامعه آماری تحقیق را تعداد کل شاغالن دانش آموخته دارای تحصیالت عالی واقع در گروه های سنی20 تا 64 ساله تشکیل داده که 259085 نفر 
بوده اند. یافته های تحقیق نشان داد الگوی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان دارای تحصیالت عالی برحسب جنس، وضع زناشویی، تجربه مهاجرت، 
ساعات کار، رشته تحصیلی وگروه های عمده شغلی با کنترل سن و دوره متفاوت بود. به طور متوسط، تمایل دانش آموختگان دارای تحصیالت عالی به 
جستجوی کار دیگر حدود 15درصد برآورد گردید. توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی بر بازارکار نیروی انسانی متخصص در بدنه 

سیاست گذاری های کالن اقتصادی و اجتماعی کشور از مهم ترین توصیه های سیاستی تحقیق به شمار می آید.   
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ب( در حال اجرا
 

کاربرد جنگل تصادفی بقا در تحلیل فاصله ازدواج تا فرزندآوری �
مجری: دکتر آرزو باقری

ناظر: دکتر مرجان منصوریان 

روش های آماری کالسیک در برخورد با داده های سانسور شده بقا، روش هایی ایده آل نیستند چرا که اغلب  
منجر به  ایجاد اریبی طول و تولید برآوردهای نااریب می شوند. روش های مختلف ناپارامتری، نیمه پارامتری 
و پارامتری برای رفع مشکل تحلیل داده های بقا بسط یافته اند؛ مدل رگرسیونی کاکس روشی  نیمه پارامتری 
برای مدلسازی داده های بقا است که بدلیل عدم نیاز به تعیین تابع خطر به صورت کامل و امتیاز تولید و تفسیر ساده نسبت های خطر با حداقل پیش فرض ها، 
در عمل کاربرد فراوان دارد. با این وجود مدل کاکس نیازمند برقراری پیش فرض مخاطرات متناسب )PH( است که بدون برقراری آن تفسیر نتایج با مشکل 
مواجه شده و منجر به تحلیل های نامعتبر می گردد. از سوی دیگر، امروزه با پیشرفت فناوری، امکان جمع آوری مجموعه داده های بزرگ ایجاد شده و امکان 
استفاده از مدل های درختی نیز فراهم آمده است. این مدل ها به عنوان روشی سودمند در برخورد با حجم زیاد داده ها و به عنوان فرایندی برای تحلیل اکتشافي 
داده ها، تشخیص مدل و پیش بینی مورد توجه پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم قرار گرفته اند. مدل های درختی، برحسب متغیر پاسخ مورد بررسی به 
سه دسته درخت تصمیم )طبقه بندی( )اگر متغیر پاسخ طبقه بندی شده باشد(، درخت رگرسیونی )اگر متغیر پاسخ پیوسته باشد( و درخت بقا )اگر متغیر پاسخ 
زمان بقای رخداد واقعه باشد( تقسیم می شوند. با توجه به دشواری انتخاب یک درخت بقا از بین درختان بقای ممکن و همچنین کم بودن اعتبار پیش بینی 
یک درخت بقا، روش های دیگری با عنوان جنگل تصادفی بقا که روشی ناپارامتری با کارایی زیاد برای حجم باالی داده ها با پیچیدگی کم و تفسیر ساده 
می باشد و نسبت به درخت بقا اهمیت متغیرها در تحلیل متغیر پاسخ را نیز بررسی می کند، معرفی شدند. در این طرح با توجه به اهمیت به کارگیری مدل 

مناسب در تحلیل فاصله موالید اول )فاصله ازدواج تا فرزندآوری( زنان، جنگل بقا معرفی و از آن برای تفسیر این متغیر استفاده می گردد.

رد 
حال 

اجرا
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تقسیم کار جنسیتی و احتمال وقوع تولد دوم در شهر تهران �
مجری: دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد

همکار: دکتر میمنت حسینی چاوشی و دکتر محمد جالل عباسی شوازی
ناظر: دکتر عباس عسکری ندوشن

با ورود زنان به عرصه اجتماعی و افزایش تعامالت آنها با نهادهای مختلف ازجمله آموزش، سالمت، 
به عنوان یک مسأله و موضوع درون خانواده ها  تقسیم کار جنسیتی  بازار کار، نگرش های جنسیتی و 
تقسیم کار جنسیتی و نگرش های  انجام شده،  پایین  باروری  تبیین  اخیر در  متعدد که سالیان  مطرح شده است. همچنین در تحقیقات 
جنسیتی به عنوان یک چالش اساسی و مهم مطرح شده است. نحوه مشارکت زوجین در امور خانه و بیرون از منزل می تواند تصمیمات 
و رفتارهای باروری را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو هدف اساسی این تحقیق بررسی تقسیم کار جنسیتی و ریسک وقوع تولد اول در 
شهر تهران است. در این مطالعه از داده های طرح تحوالت باروری در ایران )1396( و از اطالعات 456 زن ازدواج کرده 49-15 ساله 
دارای همسر و یک فرزند شهر تهران استفاده خواهد شد. بر این اساس ابتدا وضعیت تقسیم کار درون خانواده و تعیین کننده های آن 
بررسی می گردد، سپس احتمال وقوع تولد دوم بر حسب وضعیت تقسیم کار درون خانواده و نگرش های جنسیتی مورد ارزیابی قرار 

خواهد گرفت.
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بررسی عوامل جمعیتی و اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر امید به آینده در شهر تهران �
مجری: دکتر عادل عبدالهی

ناظر: دکتر سید محمود قاضی طباطبایی

امید به آینده نوعی جهت گیری ذهنی و روانی شهروندان نسبت به جامعه ای است که در آن زندگی می کنند. 
به طوری که برداشت و تلقی مثبت از شرایط جامعه منجر به امید به آینده ی باال می شود و عکس این حالت نیز 
عدم رضایت و امید به آینده را برای شهروندان به دنبال دارد. در شرایطی که پیش بینی شرایط پیش رو برای 
افراد سخت می شود عدم قطعیت در زندگی افزایش می یابد و مردم ترجیح می دهند از تصمیم گیری برای تعهدهای طوالنی مدت در زندگی و ریسک های 
احتمالی آن اجتناب کنند. براساس ادبیات نظری، می توان گفت که اعتماد عمومی، اعتماد سازمانی، احساس ناامنی اجتماعی و اقتصادی در زندگی عناصری 
کلیدی در امیدواری افراد به آینده هستند و با افزایش و یا کاهش این عناصر، میزان امیدواری افراد به آینده نیز تغییر می کند. پژوهش حاضر با استفاده از 
داده های پیمایش صورت گرفته با عنوان بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی- اجتماعی عقالنیت و رفتار فرزندآوری در شهر تهران درصدد مطالعه ی عوامل جمعیتی 
و اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر امید به آینده در شهر تهران است. جامعه مورد مطالعه متشکل از زنان متأهل 15-49 ساله و مردان 59-20 ساله متأهل تهرانی 
است که 14/2 درصد از جمعیت شهر تهران به این گروه های سنی اختصاص یافته است. روش نمونه گیری نیز مبتنی بر نمونه گیري چند مرحله ای طبقه بندی 

با تخصیص متناسب است. 
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آینده پژوهی سیاست های جمعیتی: طراحی چارچوب خط مشی گذاری آینده نگارانه  �
جمعیت در ایران 
مجری: دکتر حمید کاظمی
همکار: دکتر مریم اردبیلی
ناظر: دکتر محمد میرزایی

برنامه ریزي،  مرسوم  به روش هاي  اتکا  مسایل جدید،  پیاپي  ظهور  و  دگرگوني   تغییر،  از  سرشار  جهاني  در 
جوابگوي نیاز مدیریت هاي کالن کشورها نبوده و پیش بیني و برنامه ریزی آینده، امري دشوار نموده است. بدیهی است خط مشی گذاری جمعیتی عرصه ای 
مهم و زیربنایی را شامل می شود که به لحاظ سنخ موضوع و از نظر اهمیت و تأثیر آن بر سایر حوزه ها، به طور تنگاتنگی با آینده پژوهی گره خورده و 
برنامه ریزی و مدیریت علمی و همه جانبه آن بدون بهره گیری از رویکرد آینده نگارانه به حد کمال دست نخواهد یافت. تجارب جهانی حاکی است که ایجاد 
گفتمان  میان رشته ای بین آینده پژوهی و خط مشی گذاری و جمعیت به غنای علمی و کاربردی هر سه عرصه و تحقق آینده مطلوب اجماعی کمک شایانی 
می کند. در این تحقیق، در راستای دستیابی به خط مشی گذاری آینده مطلوب جمعیتي، با استفاده از روش های ترکیبی کمی و کیفی آینده نگاری، از طریق 
ارتقاء تعامل و مشارکت نخبگان در خط مشي گذاري جمعیت و تقویت روند اجماع سازی پیرامون آینده مطلوب جمعیتي، رویکرد آینده نگارانه در فرآیند 

خط مشي گذاري جمعیت اعمال می شود و مدل اولیه، آزموده و به عنوان مدل بهبود فرآیند خط مشی گذاری جمعیتی پیشنهاد خواهد شد. 
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بررسی روابط فرزندان بزرگسال با والدین: تماس، حمایت و تعهد �
مجری: دکتر فاطمه مدیری
ناظر: دکتر مجید کوششی 

با افزایش امید زندگی، زمان طوالنی روابط والدین و فرزندان برای هر دو نسل جایگاه خاصی یافته است. در 
تأثیر تغییرات جمعیتی بر ساختار خانواده، نتایج متفاوتی در تحقیقات دیده می شود. برخی معتقدند کاهش 
نرخ باروری به معنای تعداد فرزندان کمتری خواهد بود که از والدین سالمند خود حمایت می کنند و برخی 
برآنند که توصیف ساختار خانواده به سادگی از طریق آمارهای جمعیتی امکان پذیر نیست و می بایست به الگوی باروری و مرگ ومیر در نسل های متعدد 
توجه شود. تغییرات ایجاد شده، این سؤاالت را پیش می آورد که در جامعه ما، کمیت و کیفیت روابط فرزندان بزرگسال با والدین به چه میزان و چگونه 
است؟ آیا تعداد کمتر فرزندان به معنای مراقبت کمتر از والدین است؟ آیا با تغییرات ایجاد شده در حوزه خانواده، مانند اشتغال زنان، و افزایش تحصیالت، 
روابط میان فرزندان بزرگسال و والدین کاهش یافته است؟ آیا در روابط پدران و مادران با دختران و پسران تفاوت هایی مشاهده می شود یا الگوی روابط 
از  استفاده  با  است  در صدد  پیمایشی  مطالعه  این  است؟  برقرار  رابطه ای  ذهنی  رفاه  و  والدین  با  بزرگسال  فرزندان  رابطه  میان  آیا  است؟  یکدیگر  مشابه 

نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای )SPPS( از 30 حوزه شهر تهران و با ابزار پرسشنامه به سؤاالت تحقیق پاسخ دهد.
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الف( اتمام یافته 
 

کاربرد درخت بقا در مطالعات جمعیتی و پزشکی �
مجری: دکتر آرزو باقری

همکار: دکتر مهسا سعادتی 
ناظر: دکتر اصغری جعفرآبادی

کارفرما: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
امروزه با پیشرفت فناوری، امکان جمع آوری مجموعه داده های بزرگ ایجاد شده است؛ حجم بزرگ داده ها 
از یک سو اطالعات وسیعی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد و از سوی دیگر آنان را با چالش چگونگی 
استفاده از داده ها مواجه می نماید. در نتیجه، به منظور بهره مندی از اطالعات، نیاز به مدیریت و سازماندهی صحیح آن ها ضروری به نظر می رسد. یکی از 
روش هایی که برای غلبه بر مشکالت فوق بسط یافته است، مدل های درختی می باشند. مدل های درختی به عنوان روشی سودمند در برخورد با حجم زیاد 
داده ها و به عنوان فرایندی برای تحلیل اکتشافي داده ها مورد توجه پژوهشگران در حوزه های مختلف علوم ازجمله پزشکی و جمعیت شناسی قرار گرفته اند. 
طرح پیشرو، ابتدا به معرفی انواع مدل های درختی ازجمله مدل های درختی طبقه بندی و رگرسیونی پرداخته است. سپس به منظور تحلیل زمان تا رخداد واقعه، 
مدل درختی بقا به خصوص درخت بقای استنباط شرطی بررسی شد. کارایی مدل درختی بقای استنباط شرطی نیز با برازش این مدل روی داده های مربوط 
به دو مطالعه زمان تکرار جرم زندانیان و زمان بقای بیماران مبتال به سرطان کورولکتال مطالعه گردید. نتایج به دست آمده از این دو مطالعه حاکی از اهمیت 

استفاده از مدل درختی بقا در تحلیل این داده ها در مقایسه با مدل رگرسیونی کاکس بود.
 

طرح های پژوهشی برون سازمانی 
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تدوین سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی بر اساس مالحظات منطقه ای  �
مجری: دکتر ولی اله رستمعلی زاده

ناظر: دکتر سلیمان پاک سرشت
کارفرما: معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم کشور و مرکز بررسي هاي استراتژیک ریاست جمهوری

ایران با دارا بودن 16 استان مرزی از 31 استان خود، دارای مرز طوالنی 7816 کیلومتری است. طول مرزهای 
زمینی ایران برابر با 5440 کیلومتر است که در این مرزهای زمینی با 7 کشور مرز مشترک دارد. سکونتگاه های 
روستایی حاشیه مرزی کشور همواره ازجمله مناطق مهم و استراتژیک برای کاهش مشکالت مرزها به شمار می روند که اگر به شیوه عقالنی و مبتنی بر 
به حداقل  را  مناطق  این  باشند و مشکالت و مسایل  مؤثر  مناطق مرزی  بسیار زیادی در کنترل  تا حد  سیاست گذاری صحیح ساماندهی شوند، می توانند 
رسانند. هدف این طرح، طراحی و تدوین سند جامع و ملی توسعه مناطق مرزی روستایی کشور بر اساس مالحظات منطقه ای است. بدین منظور، نیازمند 
شناسایی وضعیت فعلی )پتانسیل ها و چالش ها( روستاهای مرزی، استخراج اولویت های برآمده از اجتماعات مرزی، و بررسی جایگاه فعلی آنها در بخش 
سیاست گذاری کشور می باشیم تا بتوان بر اساس داده های میدانی، سند و راهبردهای توسعه مناطق مرزی روستایی در حوزه های مختلف )جمعیتی، اجتماعی، 

فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و...( را طراحی و برنامه های اجرایی و ارزشیابی را تدوین نمود.
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 کاربرد تحلیل بقا با حضور مخاطرات رقیب در مطالعات جمعیتی و پزشکی �
مجری: دکتر مهسا سعادتی

همکار: دکتر آرزو باقری
ناظر: دکتر محمد اصغری جعفرآبادی

کارفرما: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در این طرح به منظور تحلیل دالیل رخداد طالق میان زوجین تبریزی از داده های پژوهش ساروخانی و تمیز 
)1393( با عنوان »تحلیل تابع بقای ازدواج زوجین شهر تبریز« استفاده شد که در آن با توجه به اهمیت بقای ازدواج زوجین در شهر تبریز، به بررسی ضریب 
با تأکید بر انگاره  رفتار اجتماعی )نظریه  مبادله  اجتماعی (، پرداخته شده بود. برای مطالعه دالیل مختلف طالق  بقای ازدواج آنان، از سال 1370 به بعد، 
ازجمله داشتن رابطه با فرد دیگر، نحوه آشنایی با همسر، نقش کم خانواده در انتخاب همسر و نقش وضعیت اخالقی- اعتقادی همسر در انتخاب همسر از 
مدل الن- مک نیل استفاده شد. بر این اساس، میان خطر رخداد طالق برای دالیل رقیب داشتن رابطه با فرد دیگر، نحوه آشنایی به صورت ستنی، نقش کم 
خانواده در انتخاب همسر و وضعیت اخالقی- اعتقادی همسر با تفاوت تحصیالت زوجین قبل از ازدواج، بیمار بودن یکی از زوجین و داشتن بیش از 2 فرزند 

رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت. به عالوه همسانی محل تولد نیز روی  خطر رخداد طالق به علت نقش کم خانواده در انتخاب همسر تأثیر داشت.
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ب( در حال اجرا
 
بررسی تحوالت باروری در ایران  �

مجریان: دکتر محمدجالل عباسی شوازی، دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد و دکتر میمنت حسینی چاووشی
کارفرما: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه ملی تحقیقات سالمت

تغییر  به  الگوهای فرزندآوری در سال های اخیر، منجر  تغییر  به سطح زیر جانشینی و  باروری  کاهش سطح 
دیدگاه های سیاستی در حوزه جمعیت و باروری شده است. شرایط و نیازهای جدید برای زوجین و خانواده ها، 
نیازمند آینده پژوهی و تدوین و اجرای  برنامه های هدفمند است. دستیابی به اهداف سیاست های کلی جمعیت 
به موضوع  نسبت  اجتماعی در شکل گیری نگرش و عملکرد خانواده  و  فرهنگی  تفاوت های  نقش  ازجمله  بررسی موضوعاتی  بدون  باروری،  و سالمت 
فرزندآوری به طور خاص، و نسبت به سیاست های جمعیتی و افزایش سطح باروری به طور کلی، امکان پذیر نیست. در این راستا، طرح پژوهشی بررسی 
تحوالت باروری در ایران با هدف نیازسنجی و سیاست سنجی در حوزه سالمت و باروری در استان های منتخب آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، 
گیالن، یزد و تهران و با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و مؤسسه ملی تحقیقات سالمت در حال اجرا است. این تحقیق از نوع 
پیمایشی است. حجم نمونه در هر استان، 1500 خانوار است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، با احتمال متناسب با اندازه و در قالب 150 خوشه 

10 خانواری اجرا می شود.  
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پیش  بینی چندحالتی و چندناحیه ای سرمایه انسانی در ایران �
مجری: دکتر محمدجالل عباسی شوازی

کارفرما: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

به سطح جایگزینی  باروری  نموده است.  را تجربه  تغییرات جمعیتی چشمگیری  ایران طی سه دهه گذشته 
کاهش یافته، و شاخص های مرگ و میر با توجه به پیشرفت تحصیلی و بهبود وضعیت سالمت در ایران پس 
از انقالب کاهش یافته است. انتقال جمعیتی و پیشرفت تحصیلی منجر به ساختار سنی جوان و تحصیل کرده 
شده، و پنجره جمعیت شناختی برای کشور ایجاد کرده است. با اینحال، سؤال این است که آیا این سرمایه انسانی و فرصت به نحو مطلوبی استفاه می شود؟ 
برای  و  بوده،  اخیر  در سال های  اصلی سیاست گذاران  از دغدغه های  سالخوردگی  ازجمله  پیامدهای ساختار سنی  و  پائین جمعیت،  پاییَن، رشد  باروری 
پاسخگوئی به سؤاالت و نیازهای فوَق، سیاست های کلی جمعیت در سال 1393 ابالغ گردید. با توجه به اینکه سیاست های جمعیتی معطوف به آینده است، 
پیش بینی آینده جمعیت به منظور درک نیازهای کشور ضروری است. آینده نگری جمعیت این امکان را فراهم می کند تا سیاست گذاران و کارگزاران، 
برنامه های توسعه کشور را با توجه به وضعیت جمعیت در چند دهه آینده تنظیم کنند. مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل چند وجهی/ منطقه ای که توسط 
تیم متخصصین مؤسسه بین المللی تحلیل سیستم های کاربردی )IIASA( در اتریش برای برنامه ریزی جمعیت طراحی شده است استفاده خواهد کرد. برای 
کاربرد و اعمال مدل فوق از داده های ایران بر حسب سن، جنس و تحصیالت در سطح ملی، استان و شهری / روستایی برای دوره 2020 تا 2050 مورد 
استفاده قرار می گیرد. نتایج متعددی ازجمله پیش بینی جمعیت بر حسب تحصیالت از این مطالعه حاصل خواهد شد، که می تواند در برنامه ریزی های آینده 

کشور مورد استفاده قرار گیرد.  

رد 
حال 

اجرا
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آینده پژوهی فرهنگی- اجتماعی استان یزد �
مجری: دکتر سیده زهرا کالنتری

کارفرما: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد

در برنامه ششم توسعه به موضوع جوانان، شناسایی دقیق جایگاه، ظرفیت ها و چالش های این گروه در راستای 
تحقق اهداف عالی نظام بیش از پیش تأکید شده است. در این راستا، این مطالعه سعی دارد تا »آینده پژوهی در 
خصوص چالش های اجتماعی پیش روی جوانان یزد در دهه آتی« انجام دهد؛ معضالت را در زیر شاخه های 
پیامدهای احتمالی هر مورد را  نموده،  اولویت بندی  متعددی چون آموزش و تحصیالت، مشارکت اجتماعی-سیاسی، فرهنگ و خالقیت و... شناسایی، 
بررسی و در نهایت سناریوسازی کند. این مهم راه را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری، برای مقابله با چالش های احتمالی و حتی تبدیل نمودن چالش به 

فرصت هموار خواهد ساخت. در راستای تحقق هدف اصلی، این پژوهش سعی دارد تا به اهداف زیر دست یابد:
بررسی روندها و الگوهای متغیرهای مختلف اجتماعی در راستای شناخت بهتر وضع موجود؛ �
شناسایی مسایل و زیر شاخه های اصلی مورد مطالعه در مورد آینده؛ �
شناسایی متغیرها و مسائل کلیدی در هر زیر شاخه؛ �
اولویت بندی مسائل و تعیین چالش های برتر؛ �
ساخت سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب؛ �
ارائه بسته های سیاستی با توجه به چالش های مهم در هر سناریو.  �

رد 
حال 

اجرا
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الف( اتمام یافته 

متمایز کننده های وضعیت ازدواج در میان زنان شهر تهران �
مجری: مرجان رشوند

استاد راهنما: دکتر محمدجالل عباسی شوازی

افزایش سن ازدواج جوانان به ویژه زنان از ویژگی های بارز جامعه کنونی ایران است، که از زوایای اجتماعی و 
اقتصادی تبیین گردیده ولی مطالعات اندکی به تغییرات ارزشی و نگرشی در حوزه ازدواج و خانواده پرداخته اند. 
پژوهش حاضر با هدف بررسي متمایزکننده های وضعیت ازدواج در میان زنان شهر تهران صورت گرفته است. 
با  تأثیرگذار هستند؟ داده های تحقیق  هدف تحقیق این بود که، چه متغیرها و مؤلفه هایی در وضعیت ازدواج زنان )ازدواج کرده و هرگز ازدواج نکرده( 
استفاده از پرسشنامه ی ساخت یافته جمع آوری شده است. شیوه نمونه گیری، ترکیبی از روش های طبقه بندی چندمرحله ای و تصادفی سیستماتیک بوده است. 
جامعه ی آماری تحقیق شامل زنان 34-20 ساله ی ازدواج کرده و هرگز ازدواج نکرده شهر تهران است. نمونه آماری تحقیق 630 نفر بود، که از این تعداد 
250 نفر را زنان هرگز ازدواج نکرده و 380 نفر را زنان ازدواج کرده تشکیل دادند. نتیجه تحلیل دو متغیره و چند متغیره درخصوص تأثیر ارزش ازدواج بر 
وضعیت ازدواج زنان نشان از معنا داري این تأثیر داشت. به گونه ای که زنان ازدواج کرده ارزش ازدواج باالتر و زنان ازدواج نکرده ارزش پایین تری برای 
ازدواج قائل بودند. نکته ای که در این تحقیق باید بدان توجه داشت این است که، هرچند تغییر ارزش ازدواج در دو گروه سنی 24-20 ساله و 29-25 ساله 
حادث شده است، اما نتایج تحقیق گویای این است که در گروه سنی 34-30 ساله تغییر ارزش ازدواج ُرخ نداده است و دلیل عدم ازدواج این گروه از 
دختران بیش تر مسأله و بحث مضیقه ازدواج است. از دیگر نتایج این بود که، نگرش به فردگرایی، نگرش به نحوه انتخاب همسر، نگرش به رابطه دوستی 
دختر و پسر، نگرش به ارزش اجتماعی فرزندآوری و ترس از طالق بر وضعیت ازدواج زنان )ازدواج کرده و ازدواج نکرده( اثرگذار بود و این دو گروه 
را از هم جدا می کرد. به گونه ای که زنانی که فردگرایی بیش تر، خودانتخابی بیش تر در زمینه انتخاب همسر، رابطه دوستی بیش تر با پسر و ترس از طالق 

بیش تری داشته و در عین حال ارزش اجتماعی کم تری برای فرزندآوری قائل بودند، احتمال این که ازدواج کرده باشند، کم تر بود.

طرح های پژوهشی در قالب پایان نامه های دکتری مورد حمایت 



w w w . p s r i . a c . i r

گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1397

73

 از بین ویژگی های فردی متغیرهای سن، تحصیالت و دینداری اعتقادی و تجربی را می توان به عنوان متمایزکننده های وضعیت ازدواج زنان ازدواج کرده 
و هرگز ازدواج نکرده در نظر گرفت. از بین ویژگی های خانوادگی دو متغیر تحصیالت مادر و تعداد خواهر و برادر را می توان به عنوان متمایزکننده های 
وضعیت ازدواج زنان ازدواج کرده و هرگز ازدواج نکرده در نظر گرفت. نتیجه این که در چرایی وضعیت ازدواج دختران زیر 30 سال که تغییرات ارزشی 
را نشان می دهند، تبیین های نگرشی و در چرایی وضعیت ازدواج دختران باالی 30 سال که عدم ازدواج آنان به دالیلی به جز تغییرات نگرشی و بیش تر 
مسائل ساختاری است، تببین های ساختاری راه گشا می باشد. بنابراین در پاسخ به هدف اصلی تحقیق که شناخت متمایزکننده های وضعیت ازدواج در میان 
زنان شهر تهران بود، باید گفت که، متغیر ارزش ازدواج، از بین متغیرهای ارزش های خانوادگی مرتبط با ازدواج، پنج متغیر نگرش به فردگرایی، نگرش به 
نحوه انتخاب همسر، نگرش به رابطه دوستی دختر و پسر، نگرش به ارزش اجتماعی فرزندآوری و ترس از طالق، از بین متغیرهای ویژگی های فردی سن، 
تحصیالت، دینداری اعتقادی و دینداری تجربی و از بین ویژگی های خانوادگی دو متغیر تحصیالت مادر و تعداد خواهر و برادر در تفکیک و تمایز زنان 
به دو گروه ازدواج کرده و هرگز ازدواج نکرده، حائز اهمیت بودند. بنابراین در تفکیک و تمایز زنان به ازدواج کرده و هرگز ازدواج نکرده مجموعه ای از 
عوامل ارزشی و نگرشی، عوامل فردی و عوامل خانوادگی دخیل بودند. بر این اساس در تدوین و اعمال سیاست های تسهیل ازدواج توجه به ویژگی های 
فردی افراد هم چون سن، تحصیالت، دینداری، ویژگی های خانوادگی آنان و تغییرات ارزشی و نگرشی که در حوزه ازدواج و خانواده ایجادگردیده است، 

امری ضروری است.
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تفاوت های جنسیتی مرگ ومیر در ایران: تحلیل روند، الگوها و علل  �
مجری: محمد ساسانی پور

استاد راهنما: دکتر عباس عسکری ندوشن، دکتر مجید کوششی 

امروزه زنان در مقایسه با مردان امید زندگی باالتری دارند و این تفاوت جنسی تقریباً در همه کشورها و در 
همه دوره های زمانی وجود داشته است. شاخص های مرگ ومیر بر حسب جنس طی چند دهه اخیر در کشور 
نشان می دهد که همانند اکثریت کشورهای جهان، زنان بیشتر از مردان عمر می کنند. مطالعاتی که تاکنون 
به بررسی الگوهای تفاوت جنسی مرگ ومیر پرداخته اند، عمدتاً در کشورهای غربی انجام شده است. مطالعه حاضر، الگوهای علت– سن شکاف جنسی 
مرگ ومیر در ایران و روند تحوالت آن را در یک دهه اخیر بررسی می کند. در این مطالعه برای تبیین تفاوت جنسی امیدزندگی در کشور از دو رهیافت 
است.  استفاده شده  اپیدمیولوژیک  گذار  تئوری  از  فوت  سنی  الگوی  و  مرگ ومیر  علل  ترکیب بندی  تغییرات  تبیین  برای  و  غیربیولوژیک  و  بیولوژیک 
داده های مرگ ومیر از سامانه ثبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شده است. سپس میزان مرگ ومیر کودکان با استفاده از روش رویکرد 
با استفاده از روش بنت - هوریوشی اصالح شده است. سپس نقش تغییرات الگوی سنی فوت و علل  بین دو سرشماری و مرگ ومیر بزرگساالن  نسلی 
مرگ ومیر در فزونی امیدزندگی در بدو تولد با استفاده از روش تجزیه آریاگا محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد گروه های سنی پایانی و سالمندی سهم 
مهمتری در افزایش امیدزندگی مردان و زنان داشته اند. همچنین سنین میانی نیز سهم قابل توجهی در افزایش امیدزندگی مردان داشته اند. بیماری های قلبی 
-عروقی به ویژه در زنان و حوادث غیرعمدی به ویژه در مردان علل عمده افزایش امیدزندگی در کشور بوده اند. همچنین، تفاوت جنسی امیدزندگی در سال 
1385 حدود 3/5 سال بوده است که در سال 1390 به 2/9 سال کاهش و سپس با اندکی افزایش در سال 1394 به 3 سال افزایش می یابد. در طول دوره مورد 
مطالعه، حدود 80 درصد از تفاوت جنسی مرگ ومیر مربوط به تفاوت های مرگ ومیر مردان و زنان در سنین 20 تا 64 سالگی بوده است. حوادث غیرعمدی 
در هر سه دوره نقش مسلط در تفاوت جنسی مرگ ومیر داشتند اما سهم آن در طول زمان به طور قابل توجهی کاهش یافته و سهم آن از 60 درصد به حدود 
42 درصد در فاصله ی سال های 1385 تا 1394 رسیده است. در مقابل، در این دوره، نقش بیماری های قلبی عروقی در تبیین فزونی امیدزندگی زنان از 9 

درصد در سال 1385 به 20 درصد در سال 1394 و نقش سرطان ها از 10 درصد در سال 1385 به 15 درصد در پایان دوره افزایش یافته است. 
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سطح  � در  جمعیت  بازتوزیع  بر  داخلی  مهاجرت  نقش  ایران:  در  داخلی  مهاجرت 
شهرستان سال های 1395- 1375

مجری: سعیده شهبازین
استاد راهنما: دکتر عباس عسکری ندوشن، دکتر محمدجالل عباسی شوازی

در سال های اخیر بحث مهاجرت داخلی مورد توجه پژوهشگران و محققان حوزه های علوم مختلف در کشور 
قرار گرفته است. با این وجود هنوز کاربرد مفاهیم روشی و شاخص های تکنیکی جدید در این حوزه به شدت 
محدود است. به همین دلیل در این پژوهش تالش بر این بوده است که با تأکید بر بعد اثربخشی مهاجرت و استفاده از  داده های چهار دوره سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن 95- 1375 تأثیر مهاجرت داخلی ایران بر بازتوزیع جمعیت در سطح شهرستان های کشور مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به تغییر دوره های 
سرشماری و نیز تقسیمات کشوری، ابتدا داده های جمعیت و مهاجرت شهرستان های کشور با استفاده از نرم افزارهای SQL و AGEINT مورد بازسازی 
قرار گرفت. سپس داده های حاصله، برای محاسبه شاخص های شهرستانی و کشوری مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که با وجود نوساناتی 
در روند شاخص های مهاجرتی کشور طی دوره مورد بررسی، الگوی منظمی از توزیع فضایی شاخص های مهاجرتی را می توان در سطح کشور مشاهده 
کرد. بررسی شاخص شدت مهاجرت در شهرستان های کشور نشان داد که با وجود تفاوت های زیاد بین شهرستانی اما در هر 5 دوره مهاجرتی مورد مطالعه، 
باالترین درصد شهرستان های کشور دارای شدت مهاجرتی بین 5-2/5 بودند. همچنین در بررسی نرخ اثربخشی مهاجرت در بازتوزیع جمعیت، یافته ها نشان 

داد که در هر پنج دوره بیش از 50 درصد شهرستان های کشور دارای اثربخشی منفی بودند.  
با وجود این تفاوت شهرستانی و نیز تفاوت در پنج دوره، اما الگوی فضایی یکسانی از نظر شدت مهاجرت و اثربخشی مهاجرت بر کشور حاکم است. شهرستان های نواحی 
مرزی همواره دارای پایین ترین شدت مهاجرت  و در نتیجه نرخ اثربخشی منفی بوده اند این درحالی ست که شهرستان های مرکزی کشور طی دوره مورد بررسی همواره 
روند مهاجرپذیری را تجربه کرده و نرخ اثربخشی مهاجرت در آن ها مثبت بوده است. بررسی تغییر الگوهای سکونتی جمعیت با استفاده از رابطه میزان خالص مهاجرت 
و تراکم جمعیت نیز نشان داد که مسیر مهاجرتی داخلی ایران جز در دوره 90-1385، همواره از مناطق با تراکم جمعیتی پایین به سمت مناطق با تراکم جمعیتی باال بوده 
است و تنها در این دوره مسیر مهاجرت از سمت مناطق پرتراکم به مناطق کم تراکم بوده است. نتیجه این روند مهاجرتی کشور افزایش نابرابری های منطقه ای و در نتیجه 

تشدید جریان های مهاجرتی در کشور بوده است. 
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پویایی خانوار در ایران: عوامل تعیین کننده تغییرات در ترتیبات زندگی افراد، ساختار  �
و بُعد خانوار در سه دهه ی اخیر

مجری: میالد بگي
استاد راهنما: دکتر محمدجالل عباسی شوازی

ترتیبات زندگی افراد و ساختار خانوار در زمان معاصر در بسیاری از نقاط جهان متفاوت از آن چیزی است 
مشاهده  خانوار  از کشورها، شکل های جدید  بسیاری  در  که  به طوری  داشت  وجود  پیش   دهه  چندین  که 
می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات صورت گرفته در ساختار خانوار و ترتیبات زندگی در ایران در طول سه دهه ی گذشته )1395-1363( و 
شناخت تعیین کننده های آن انجام شد. به این ترتیب داده های گردآوری شده در طرح هزینه و درآمد خانوار که توّسط مرکز آمار ایران انجام شده بود، مورد 
تجزیه  و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق، میانگین بُعد خانوار در طول دوره مورد مطالعه از 5/2 نفر به 3/4 نفر کاهش پیدا کرده است. در طول 
دوره ی مورد مطالعه، سهم خانوارهای تک نفره، خانوارهای تک والد و نیز زوجین بدون فرزند با افزایش همراه بود و در طرف مقابل از سهم خانوارهای 
گسترده و ترکیبی کاسته شده است. هرچند خانوارهای زوجین به همراه حداقل یک فرزند همواره اکثریت مطلق خانوارها را به خود اختصاص داده اند اما 
تعداد آن ها در یک دهه ی گذشته کاهش داشته است. به نظر می رسد دلیل اصلی ثبات سهم این نوع از خانوارها، طوالنی شدن دوره باقی ماندن فرزندان در 
خانه ی والدین باشد. نتایج نشان داد که ترک خانه ی والدین توّسط فرزندان در مقایسه با دهه های گذشته با تأخیر همراه بوده است و این امر ساختار نسلی 
خانوارها را نیز دچار تغییر کرده است. از طرفی کاهش میزان های سرپرستی جوانان و در طرف مقابل افزایش میزان های سرپرستی سالمندان را شاهد هستیم. 
روابط دو متغیّره و نیز مدل های چندسطحی سن-دوره-کوهورت نیز نشان دادند که تغییرات در ساختار و بُعد خانوار در بین کوهورت ها و نیز در دوره های 
زمانی مختلف، متفاوت بوده است. مطالعه ی حاضر نشان داد که روند تغییرات خانوار و ترتیبات زندگی در ایران از یک جنبه با نظریه ی اخالق آرمانی 
خانواده قابل تبیین است. در ایران رفتارهای جنسی خارج از دایره زناشویی و هم خانگی توّسط دین، قانون و اجتماع منع شده اند و این امر سبب شده است 
تا همانند جوامع توسعه یافته ظهور اَشکال جدید خانوار را مشاهده نکنیم و در طرف مقابل فرزندان تا سنین باالتر در خانه ی والدین باقی بمانند. این مسائل 
سبب شده است تا شاهد تعداد باالی خانوارهای هسته ای در ایران باشیم. با این حال نتایج شبیه سازی خانوار نشان داد که اگر روندهای جمعیّتی حال حاضر و 
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حتّی ارزش ها و نگرش های نسل جوان از ثبات برخوردار باشند، باز هم انتظار می رود تغییرات در ساختار خانوار و ترتیبات زندگی افراد در آینده از سرعت 
بیشتری برخوردار باشد. این موضوع با نظریه مومنتوم خانوارهای خانوادگی قابل تبیین است و دلیل آن جایگزینی کوهورت های مسن با کوهورت های 
جوان تر می باشد که از الگوهای مدرن و امروزی خانوار برخوردارند. بنابراین مباحث اشاره  شده توّسط نظریه ی نسلی مانهایم، رویکرد کوهورتی رایدر و 
نظریه متابولیسم جمعیّتی لوتز مبنی بر اهمیّت نسل  و کوهورت در مطالعه ی تغییرات پدیده های اجتماعی و جمعیتی در مطالعه ی حاضر نیز به اثبات رسید که 
نشان می دهد انجام مطالعات طولی در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در نهایت بایستی بیان کرد که اگرچه ساختار خانواده و خانوار در ایران تا دهه های 
پیش از ثبات نسبی برخوردار بود، امّا روند تغییرات در آینده از سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود. سرعت این تغییرات و همگرایی ساختار خانوارهای 
ایرانی با جوامع توسعه یافته در آینده به این موضوع بستگی خواهد داشت که بافت فرهنگی و دینی جامعه تا چه حد در مقابل تغییرات ارزشی و نگرشی 
به ویژه در میان جوانان، انعطاف پذیر خواهد بود. اینکه نسل حاضر چه ارزش هایی را از نسل های قدیمی تر به ارث خواهد برد، تعیین کننده ی سرعت تغییرات 

ساختار خانوار در آینده ی ایران خواهد بود.

ب( در حال اجرا 

جمعیت و رفاه: تحلیل کنش کم فرزندآوری و الزامات سیاست گذاری اجتماعی برای آن در ایران �
مجری: ابوالفضل امانیان

استاد راهنما: دکتر سید سعید وصالی 
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 کتاب
در سال 1397، دو کتاب و یک فصل کتاب به فارسی تألیف و منتشر شد.

گذار به بزرگسالی: نگرش ها و رفتارهای جنسی جوانان در افغانستان �
تألیف: دکتر رسول صادقی و صدیقه بختیاری

انتشارات: انستیوت مطالعات استراتژیک افغانستان. 

گذار به بزرگسالی دربرگیرندة تغییرات مهم و متعدد هویتی و نقشی جوانان در چهار گذار متفاوت اما به هم 
مرتبط جنسی، تحصیلی، شغلی و ازدواجی است. در این میان، گذار جنسی برای جوانان مجرد از اهمیت 
قابل توجهی برخوردار است. گذار جنسی، بسیار متأثر از فرهنگ و ساختار اجتماعی است. نظام جنسیت و 
رفتارهای جنسی تحت  تأثیر تغییرات ساختاري و فرهنگي، دچار تغییر می شود. با وجود محدودیت معاشرت و روابط با جنس مخالف، به دالیل متعددی نظیر 
افزایش فاصله بین بلوغ و ازدواج، تحوالت رسانه ای و ارتباطات جهانی و تحول فرهنگ جنسیتی_جنسی شاهد افزایش رفتارها و روابط جنسی قبل از ازدواج 
در کشورهای اسالمی هستیم. از اینرو، با توجه به تغییرات اجتماعی و سیاسی و ارتباطات فرامنطقه ای در جامعة افغانستان در دو دهة گذشته به نظر می رسد که 
نگرش ها و رفتارهای جنسی تغییر کرده است. با وجود اینکه، روابط با جنس مخالف قبل از ازدواج، در تقابل با هنجارهای سنتی، مذهبی و فرهنگی جامعه 
افغانستان است، اما شواهد در سال های اخیر داّل بر شیوع این گونه روابط به ویژه در مناطق شهری افغانستان است. این در حالی است که هیچ تحقیق جامعی 

وجود ندارد که شیوع الگوها و رفتارهای جنسی قبل از ازدواج را ارائه کند. 
کتاب »گذار به بزرگسالی؛ نگرش ها و رفتارهای جنسی جوانان در افغانستان« از انتشارات انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است. این کتاب حاصل 
پژوهشی با همین عنوان است که در سال های 1396 و 1397 در چارچوب روش تحقیق ترکیبی انجام شد.  ابتدا با استفاده از روش تحقیق کیفی و تکنیک 
مصاحبة عمیِق نیمه ساختاریافته با 52 نفر، معنا و مفهوم گذار جنسی و الگوهای آن در میان جوانان کندوکاو شد. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 
)بر اساس نتایج کیفی پژوهش و مرور مطالعات( به اجرای پیمایش نمونه ای در میان 1350 جوان مجرد 34-15 ساله در10 شهر بزرگ و کوچک افغانستان 

پرداخته شد.

کتاب/ فصل کتاب
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پنجره جمعیتی و بازار کار در ایران: فرصت ها و چالش ها �
تألیف: دکتر محمدجالل عباسی  شوازی، دکتر رسول صادقی و دکتر میمنت حسینی چاوشی

انتشارات: معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.   

این کتاب که در سال 1397 به چاپ رسیده است به بررسی تغییرات ساختار سنی جمعیت کشور، ظهور پنجره 
جمعیتی، فرصت ها و چالش های آن در قالب هشت فصل می پردازد. در فصل اول، مقدمه کتاب شامل طرح 
مسأله و ضرورت تحقیق، سؤاالت و اهداف تحقیق، روش تحقیق و منابع داده ها ارائه شده است. در فصل 
دوم، پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده و همچنین نظریه های مطرح شده در این زمینه مرور و بررسی شده است. فصل سوم به بررسی تحوالت جمعیتی 
ایران در یک قرن اخیر در چارچوب تئوری و مدل گذار جمعیتی پرداخته است. در فصل چهارم، تغییرات ساختار سنی جمعیت کشور در چارچوب تئوری 
گذار ساختار سنی و فازهای مختلف آن بررسی شده است. فصل پنجم، به ظهور پنجره جمعیتی در کشور، زمان بندی و طول مدت آن می پردازد. فرصت ها 
و چالشهای برآمده از دوران پنجره جمعیتی به ویژه در حوزه بازار کار موضوعی است که فصل ششم کتاب بدان پرداخته است. فصل هفتم به بیان تجربیات 
سایر کشورها، شرایط و سیاست های آنها در بهره برداری از دوران فرصت جمعیتی پرداخته است. در نهایت، در فصل هشتم کتاب به نتیجه گیری و ارائه 

پیشنهادات سیاستی پرداخته است.  
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 تألیف فصل کتاب
تحوالت جمعیتی در ایران: نابرابری ها و پیامدها )جلد دوم، کتاب همبستگی اجتماعی و  �

نابرابری(
تألیف: دکتر محمدجالل عباسی شوازی و دکتر رسول صادقی 

 انتشارات: آگاه

یکی از فصول کتاب همبستگی اجتماعی و نابرابری که در سال 1397 به چاپ رسیده است، راجع به تحوالت 
جمعیتی در ایران: نابرابری ها و پیامدها می باشد. در این فصل اشاره شده است که کشور ایران در سه دهه ي 
اخیر تحوالت جمعیتی چشمگیری را تجربه کرده است. رشد جمعیت از حدود 3/9 درصد در دهه ي 1365-1355 به 1/24 درصد در دوره 1390-1395 
کاهش یافته، و میزان باروری کل نیز در دوره مشابه از حدود 7 فرزند برای هر زن به حدود 2 فرزند تغییر یافته است. تحوالت باروری و مرگ و میر و به 
تبع آن رشد جمعیت در دوره بعد از انقالب اسالمی، به تغییرات ساختار سنی جمعیت و تورم جوانی در دو دهه ي اخیر منجر شده، و گذار به میانسالی و 
سالخوردگی جمعیت در دهه های آینده را رقم خواهد زد. هر چند ایران در دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه در سطح ملی موفق بوده است، ولی هنوز 
تفاوت های منطقه ای در شاخص های توسعه و فرایندهای جمعیتی موجود است. برخی مناطق ازجمله سیستان و بلوچستان از سطح باروری حدود سه یا 
بیشتر برخوردارند و هنوز میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان در این مناطق باالست. تفاوت درآمد و سطح فقر در این مناطق نیز نسبت به سایر استان های 
کشور باالست. تفاوت های موجود در درآمد و دسترسی نابرابر به خدمات آموزشی و بهداشتی توانائی افراد را در برنامه ریزی برای خانواده شان تحت تأثیر 
قرار می دهد. ابالغ سیاست های کلی جمعیت در کشور زمینه را برای تدوین و اعمال سیاست های جمعیتی در ابعاد مختلف فراهم نموده است. بدون شک 
موفقیت سیاست های فوق، مستلزم شناخت عمیق تحوالت و نابرابری های جمعیتی است. هدف از این فصل، بررسی روند تحوالت جمعیتی و تحلیل ابعاد 
مختلف پویائی جمعیت و ارائه تصویری جامع از وضعیت موجود و تحوالت آینده جمعیتی در مناطق مختلف کشور است. بدین منظور، ابتدا تحوالت 
باروری و فرزندآوری، ازدواج و طالق در بستر منطقه ای و مسائل مرتبط با آن تحلیل می شود، در ادامه روند والگوهای مرگ ومیر و شاخص های سالمت، 

و تفاوت های استانی و منطقه ای آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً، پیامد نابرابری فضایی بر الگوها و جریانات مهاجرتی بررسی می شود.  
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در سال 1397 تعداد 60 مقاله توسط اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشی مؤسسه در مجالت علمی معتبر داخلی و بین المللی به چاپ رسید که در 
مقایسه با سال 1392 حدود 4/3 برابر رشد داشته است. 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر 

داخلی و بین المللی طی سال های 1392-1397

سرانه مقاله های چاپ شده به ازای هر 

عضو هیأت علمی مؤسسه، 1392-1397

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و بین المللی
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 الف( مقاالت منتشر شده در مجالت علمی ـ پژوهشی داخلی
ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی . 1 میان حوزه های صنعت ورزش  مهسا سعادتی )1396(. شناسایی روابط  ژاله معماری،  ملیحه سادات،  آقایی 

ورزش و جوانان؛ دوره 16، شماره 37، صص 113-128. )منتشر شده در سال 1397(
اجاق، زهرا و محمدجالل عباسی شوازی )1397(، گفتمان های جمعیتی در ایران: سیاست و بازتولید رسانه ای، فصلنامه مجلس و راهبرد، . 2

انتشار آنالین اسفند 1397.
باقری، آرزو )1397(. کارایی روش نمونه گیری پاسخگو محور در مطالعه کودکان خیابانی، مجله پایش، سال 17، شماره 3، صص 10-1.. 3
بر میزان فرزندآوری؛ مطالعه موردی شهر . 4 تأثیر سبک زندگی امروزی زنان  ولی اله رستمعلی زاده و رضا حبیبی )1397(.  پروینیان، فریبا، 

قزوین، فصلنامه زن و جامعه، دوره 9، شماره 4، صص 72-39. 
حسینی، قربان، رسول صادقی، علی قاسمی اردهایی و ولی اله رستمعلی زاده )1397(. تحوالت روند و الگوهای مهاجرت داخلی در . 5

استان های ایران، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال 8، شماره پیاپی 31، صص 18-1 .
خانی، سعید، محمدزاده، حسین و محمدجالل عباسی شوازی )1397(. مقایسة میان نسلی ایده آل های ازدواج و فرزندآوری با تأکید بر نقش . 6

ویژگی های زمینه ای در شهرستان سنندج، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال نهم، شمارة 2، صص 76-49.
خلج آبادی فراهانی، فریده )1396(. نقش نگرش و تقسیم کار جنسیتی در ترجیحات و نیات باروری زنان و مردان شهر تهران، دو فصلنامه . 7

مطالعات جمعیتی، دوره 2، شماره 1، صص 95-129. )منتشر شده در سال 1397(
خلج آبادی فراهانی، فریده، محمد مهدی آخوندی و مریم عباسی )1397(. بررسی معلومات پسران دانشجو در مورد اچ ای وی /ایدز و . 8

انتقال جنسی آن، نشریه پایش، دوره 17، شماره 6، صص 702-687. 
خلج آبادی فراهانی، فریده و علی رحیمی )1397(. تعیین کننده های سن اولین ازدواج در ده کشور منتخب آسیا و اقیانوسیه: یک مرور . 9

نظامند، مجله مطالعات جامعه شناختی، دوره 25، شماره 2، صص 299 – 336.
راهبرد . 10 فصلنامه  آن،  بر  مؤثر  عوامل  و  اجتماعی  ارزش های  نسلی  تفاوت های  بررسی   .)1397( فالح  لیال  و  حجیه بی بی  نصرآباد،  رازقی 

اجتماعی فرهنگی، سال 7، شماره 26، صص 226-197.
رازقی نصرآباد، حجیه بی بی، زینب حسینی، محمد تقی شیخی )1395(. تجربه زیسته زنان شهر شهریار از تک فرزندی با تأکید بر چرایی و . 11

پیامدهای آن، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال 11، شماره 22، صص 43-82. )منتشر شده در سال 1397(

فهرست مقاالت منتشر شده در مجالت علمی داخلی
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رستمعلی زاده، ولی اله )1396(. جاذبه و دافعه روستایی و تأثیر آن بر ماندگاری یا تمایل به مهاجرت جوانان روستایی، مجله توسعه محلی . 12
)روستائی-شهری(، دوره 9، شماره 1، صص 145-170. )منتشر شده در سال1397(

رستمعلی زاده، ولی اله )1397(. بررسی عوامل تعیین کننده بر تعلق جوانان روستایی به محل زندگی  خود، مجله مطالعات اجتماعی ایران، . 13
دوره 12، شماره 1، صص 53-29. 

رستمعلی زاده، ولی اله و پروین علی جمعه زاده )1397(. بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران، فصلنامه توسعه اجتماعی . 14
)توسعه انسانی سابق(، دوره 12، شماره 3، صص 172-147.

رستمعلی زاده، ولی اله و علی قاسمی اردهائی )1396(. عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به مهاجرت جوانان روستایی با تأکید بر نقش تعلق به . 15
مکان، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره 12، شماره 24، صص 43-67. )منتشر شده در سال 1397(

بازاریابی . 16 رویکرد  با  ابتدایی  مدارس  در  فعالیت بدنی  و  ورزش  ترویج  برنامه   مطالعة   .)1397( سعادتی  مهسا  و  معماری  ژاله  زهرا،  صفاری، 
اجتماعی؛ فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره 7، شماره 27، صص 134-119.

شهبازین، سعیده )1396(. تغییرات الگوهای سکونتی ایران با تأکید بر مهاجرت داخلی طی دوره 95-1375، دو فصلنامه مطالعات جمعیتی، . 17
دوره 3، شماره 2)شماره پیاپی 6(. )منتشر شده در سال1397(

صادقی، رسول )1396(. نگرش نسبت به پیامدهای طالق و تأثیر آن بر تمایل زوجین جوان به طالق در شهر تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی . 18
ورزش و جوانان، دوره 16، شماره 38، صص 205-222. )منتشر شده در سال 1397(. 

صادقی، رسول، رضا نوبخت، محمود قاضی طباطبایی، حسین محمودیان )1396(. بررسی تأثیر انطباق فرد- محیط بر ماندگاری جمعیت مهاجر . 19
در منطقه صنعتی پارس جنوبی، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره 12، شماره 23، صص 142-179 )منتشر شده در سال 1397(.

صادقی، رسول، محمدجالل عباسی شوازی و پونه شهریاری )1395(. تحلیل تفاوت های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی، نامه . 20
انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره 11، شماره 22، صص 119-148. )منتشر شده در سال 1397(

صادقی، رسول، محمدجالل عباسی شوازی و نورالدین فراش )1397(. قومیت، قومگرایي و باروري: بررسی تأثیر ابعاد و سطوح قوم گرایی بر نیّات . 21
و رفتارهای باروری زنان کرد و ترک در شهر ماکو، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 12، شماره 3، صص 101-80.  

انجمن . 22 نامه  بر وضعیت ازدواج زنان 34-20 ساله شهر تهران،  عباسی شوازی، محمدجالل و مرجان رشوند )1396(. سهم ارزش ازدواج 
جمعیت شناسی، دوره 12، شماره 24، صص 135-169. )منتشر شده در سال 1397(
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باروری: مطالعه زنان حداقل . 23 تأثیر سنخ های متفاوت شبکه های اجتماعی بر قصد  عباسی شوازی، محمدجالل، و احمد دراهکی )1396(، 
یکبار ازدواج کرده مناطق شهری استان بوشهر، نامه انجمن جمعیت شناسی دوره 12، شماره 23، صص 7-41. )منتشر شده در سال 1397(

عبدالهی، عادل و قاضی طباطبایی، محمود، )1396(، آزمون مدل نظری-مفهومی هم افزایی عقالنیت اقتصادی و اجتماعی در کنش فرزندآوری . 24
پایین، نامه انجمن جمعیت شناسی، سال 12، شماره 23، صص 84-117. )منتشر شده در سال 1397(

ایران، طی . 25 در  میر  و  مرگ  تفاوت جنسی  الگوی   .)1397( اردشیر خسروی  مجید کوششی،  ساسانی پور،  محمد  عباس،  ندوشن،  عسکری 
سال های 1385- 1394، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 16، شماره 3، صص 438-415. 

علی مندگاری، ملیحه و حجیه بی بی رازقی نصرآباد )1395(. بررسی رضایت زناشویی و عوامل اجتماعی جمعیتی مؤثر بر آن در شهر تهران، . 26
مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 12، صص 15-39. )منتشر شده در سال 1397( 

علی مندگاری، ملیحه، حجیه بی بی رازقی نصرآباد، عباس عسکری ندوشن و زینب محسنی نژاد )1396(. تعیین کننده های شکاف بین تعداد . 27
فرزندان واقعی و ایده آل در شهر تبریز، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران. سال 12، شماره 23، صص 43-79.  )منتشر شده در سال 1397(

کالنتری بنادکی، سیده  زهرا، عادل آذر، محمدجالل عباسی شوازی )1396(. بررسی تحوالت جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد . 28
پویایی سیستم، نامه انجمن جمعیت شناسی، دوره 12، شماره 24، صص 7-41. )منتشر شده در سال 1397(

مدیری، فاطمه )1397(. بررسی کیفیت زندگی زناشویی و عوامل اجتماعی اقتصادی اثرگذار بر آن، فصلنامه خانواده پژوهی، دوره 14، شماره . 29
3، صص 382-363.

تهران، مجله جامعه شناسی . 30 اجتماعی آن در شهر  اقتصادی  و همبسته های  ارزش های خانوادگی  فاطمه )1397(. گونه های مختلف  مدیری، 
کاربردی، دوره 29، شماره 1، صص 147-166. 

مدیری، فاطمه و علی رحیمی )1395(. ترجیح جنسی و نقش نگرش های جنسیتی در شکل گیری آن، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره . 31
11، شماره 22، تابستان 1395، صص 9–41. )منتشر شده در سال 1397(

میرزایی، محمد و نادر مطیع حق شناس )1396(، عوامل مؤثر بر تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان آموزش عالی در ایران با تأکید بر ساختار سنی . 32
جمعیت، 94-1384، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره 12، شماره 24. صص 69-107. )منتشر شده در سال 1397( 

نوبخت، رضا، قاسمی اردهائی، علی و ولی اله رستمعلی زاده )1396(. علل و تعیین کننده های مهاجرت برگشتی در ایران طی دوره 1385-90، . 33
دو فصلنامه مطالعات جمعیتی، دوره 3، شماره 1، پیاپی 5، صص 183-209. )منتشر شده در سال 1397(
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  ب( مقاالت منتشر شده در سایر مجالت داخلی
باقری، آرزو و مهسا سعادتی )1397(. خطاهای غیرنمونه گیری در روش نمونه گیری پاسخگو  محور. مجله آمارهای رسمی ایران، . 1

سال 27، شماره 2، صص 165-144.
رحیمی، علی )1396(. وضعیت سالمندی در ایران و تعدادی از کشورهای منتخب جهان، دو فصلنامه آمار، شماره 26، صص 31-26. . 2

)منتشر شده در سال 1397(
رستمعلی زاده، ولی اله و قربان حسینی )1394(. مروری بر جریان های وجوه ارسالی مهاجران فراملی در جهان؛ با تأکید بر مهاجران . 3

ایرانی، فصلنامه جمعیت، دوره 22، شماره 92-91، صص 114-139. )منتشر شده در سال 1397(
عبدالهی، عادل و علی رحیمی )1397(، تفسیر و بازنمایی ابعاد مختلف فرزندآوری در بین کاربران اینترنتی، فصلنامه جمعیت، سال . 4

24، شماره 99 و 100، صص 47-64. )منتشر شده در سال 1397(
فصلنامه . 5 اقتصادي،  فعالیت هاي  به  زنان  گرایش  بر  مؤثر  عوامل  بررسی   .)1395( باقری  آرزو  و  سعادتی  مهسا  عادل،  عبدالهی، 

جمعیت، دوره 23، شماره 97 و 98، صص 1-15. )منتشر شده در سال 1397(
مدیری، فاطمه و نادر مطیع حق شناس )1396(. فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه فرهنگ کار در ایران، فصلنامه جمعیت، . 6

دوره 24، شماره 99 و 100، صص 109-128. )منتشر شده در سال 1397( 
مشفق، محمود و قربان حسینی )1395(. تحلیلی دموگرافیک از شهرهای جهانی، فصلنامه جمعیت، سال 23، شماره 97 و 98، صص . 7

47-67. )منتشر شده در سال 1397(
فصلنامه . 8 ایران،  در  انسانی  نیروی  عرضه  بر  جمعیت  جنسی  سنی-  ساختار  تحوالت  تأثیر  سنجش   .)1395( نادر  حق شناس،  مطیع 

جمعیت، دوره 23، شماره 97 و 98، صص 35-46. )منتشر شده در سال 1397(
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در سال 1397 عالوه بر انتشار قابل توجه مقاالت علمی در مجالت معتبر داخلی و بین المللی، تعداد 35 مقاله از اعضای هیأت علمی و کارشناسان 
پژوهشی مؤسسه در سمینارها و کنفرانس های داخلی و بین المللی ارایه شد. تعداد مقاالت ارایه شده در کنفرانس ها در سال 1397 نسبت به سال 1392 

حدود 2/5 برابر افزایش داشته است. 

تعداد مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های داخلی

و بین المللی طی سال های 1392-1397

سرانه مقاله های ارائه شده به ازای هر 

عضو هیأت علمی مؤسسه، 1392-1397

مقاالت ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی
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  فهرست مقاالت ارایه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی
باقری، آرزو و مهسا سعادتی )1397(. محاسبه برآوردهای دو مؤلفه ای نمونه گیری پاسخگومحور، چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، . 1

شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود، 3 الی 5 شهریورماه. )سخنرانی( 
حسینی،  قربان )1397(. نگاهی به وضعیت مهاجران خارج شده از استان های مرزی کشور طی سه دهة اخیر، همایش ملی جامعه شناسی . 2

مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، سنندج: دانشگاه کردستان، 5 الی 6 اردیبهشت ماه. )سخنرانی(
حسینی، قربان )1397(. بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار شهر کامیاران، اولین همایش ملی مسائل اجتماعی . 3

زنان، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، 10 الی 11 اردیبهشت ماه. )چاپ در خالصه مقاالت(
ایران، سمینار بازآموزی . 4 خلج آبادی فراهانی، فریده )1397(. وضعیت، تحوالت و چالش های سالمت باروری و جنسی جوانان در 

سالمت جنسی جوانان و نوجوانان، مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، 
20 دی ماه. )سخنرانی(  

بر . 5 تأثیرات درون روانی  اینترنت و فضای مجازی و  با محتوای خارج عرف جنسی در  خلج آبادی فراهانی، فریده )1397( مواجهه 
راهبردی،  پژوهش های  اجتماعی جوانان، مرکز مطالعات و  تهران، یک مطالعه کیفی، کنگره علمی مسائل  جوانان 18-15 ساله در شهر 

وزارت ورزش و جوانان، استان یزد، 7 اسفند ماه 1397. )سخنرانی(
رازقی نصرآباد، حجیه بی بی )1397(. فرزندآوری پس از اشتغال: استراتژی زنان با تحصیالت دانشگاهی در ایران، اولین همایش ملی . 6

مسائل اجتماعی زنان، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، 10 الي 11 اردیبهشت ماه. )پوستر(
رازقي نصرآباد، حجیه بي بي و زینب کاوه فیروز )1397(. الزامات زیرساختی آموزش و پژوهش در جمعیت شناسی، پنجمین همایش . 7

ملی روز علوم اجتماعی: مسائل و چالش های علوم اجتماعی در ایران، انجمن جامعه شناسی ایران و دانشگاه خوارزمی تهران، تهران: دانشگاه 
خوارزمی تهران، 13 الي 14 آذرماه. )سخنرانی(

ربیعی دستجردی، حمیدرضا و رسول صادقی )1397(. ضرورت آموزش مفاهیم و روش های فضائی در جمعیت شناسی، پنجمین همایش . 8
دانشگاه  تهران:  دانشگاه خوارزمی،  و  ایران  انجمن جامعه شناسی  ایران،  در  اجتماعی  علوم  و چالش های  مسائل  اجتماعی:  علوم  روز  ملی 

خوارزمی تهران، 13 الي 14 آذرماه. )سخنرانی(
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رحیمی، علی و سمیه حق شناس )1397(. تغییرات و چالش های خانواده معاصر در ایران: نقدی بر مطالعات انجام شده، هشتمین کنگره ملی . 9
آسیب شناسی خانواده، تهران: پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، 9 الي 10 اردیبهشت ماه. )پوستر(

رستمعلی زاده، ولی اله )1397(. بررسی مسائل اجتماعی- جمعیتی مناطق مرزی ایران، سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، . 10
تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 30 الي 31 خردادماه. )سخنرانی(

تخصصی . 11 نشست  اکولوژیک،  مهاجرت   وقوع  پیش بینی  و  ایران  روستاییان  مهاجرت های  تاریخچه   .)1397( ولی اله  رستمعلی زاده، 
مهاجرت اکولوژیک، موج سوم مهاجرت از روستاها، پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف با همکاری 

انجمن علمی دانشجویان جمعیت شناسی دانشگاه تهران، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 22 اردیبهشت ماه. )سخنرانی(
استان . 12 موردی:  )مطالعه  مرزی  مناسبات  محور  بر  توسعه  گفتمان های   .)1397( صمدی  رقیه  و  عیوضلو  داود  ولی اله،  رستمعلی زاده، 

 6 الي   5 دانشگاه کردستان،  سنندج:  مرزنشینان،  اجتماعی  حیات  و  توسعه  سیاست های  مرز:  جامعه شناسی  ملی  همایش  اولین  کردستان(، 
اردیبهشت ماه. )سخنرانی(

ایران، . 13 آمار  کنفرانس  چهاردهمین  وقایع،  رخداد  سابقه  تحلیل  در  بازگشتی  مدل های  مقایسه   .)1397( باقری  آرزو  و  مهسا  سعادتی، 
شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود، 3 الي 5 شهریورماه. )پوستر( 

رویکرد . 14 بر  تأکید  با  غیررسمی  سکونتگاه های  ساماندهی  در  اجتماعی  سیاست گذاری   .)1397( صادقی  رسول  و  محسن  شکریانی، 
نهادسازی، همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار )از نظریه تا عمل(، سازمان بهزیستی کشور و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

عالمه طباطبایی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، 22 الي 23 آبان ماه. )سخنرانی(
صادقی، رسول و محسن شکریانی )1397(. بررسی ابعاد و تحوالت جمعیت شناختی کشور و نقش آن در آمایش علم و فناوری، همایش . 15

ملی آمایش علم فناوری، تهران: پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، 19 اردیبهشت ماه. )سخنرانی(
صادقی، رسول و مریم رضایی )1397(. نگرش به اشکال نوپدید در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده، سومین همایش ملّی آسیب های . 16

اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، تهران: 30 الي 31 خردادماه. )سخنرانی( 
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ملی . 17 همایش  سومین  تهران،  شهر  در  زنان  علیه  خانگی  خشونت  بر  مؤثر  عوامل   .)1397( زنجری  نسیبه  و  ویژه  مریم  رسول،  صادقی، 
خردادماه.   31 الي   30 تهران:  تهران،  دانشگاه  زنان  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  و  ایران  جامعه شناسی  انجمن  ایران،  اجتماعی  آسیب های 

)سخنرانی( 
کاظمی اصل، مجید، قربان حسینی و محمدحسین مسعودی )1397(. بررسی همبستگی هوش هیجانی با سازگاری زناشویی و کیفیت . 18

زندگی در زنان متاهل شهر قم، اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، 10 
الي 11 اردیبهشت ماه. )چاپ در خالصه مقاالت(

کیانی علی آبادی، فاطمه و فریده خلج آبادی فراهانی )1397(. بازاندیشی در نقش فرزند در حمایت سالمندی در زنان بی فرزند ساکن . 19
تهران، همایش سالمندی در ایران با رویکرد روانی اجتماعی، تهران: دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، 28 آبان ماه. 

)سخنرانی(
کیانی علی آبادی، فاطمه و فریده خلج آبادی فراهانی )1397(. واکاوی معنای فرزند و نقش آن در فرزند آوری از دیدگاه زنان ازدواج . 20

کرده بی فرزند شهر تهران، اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، 10 الي 
11 اردیبهشت ماه. )چاپ در خالصه مقاالت(

مدیری، فاطمه )1397(. درآمد زنان و الگوهای مدیریت و هزینه کرد پول در روابط میان زوجین، اولین همایش ملی مسائل اجتماعی . 21
زنان، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، 10 الي 11 اردیبهشت ماه. )چاپ در خالصه مقاالت(

مدیری، فاطمه و علی رحیمی )1397(. بررسی ترجیح جنسی و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن به تفکیک جنسیت در شهر . 22
تهران، هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران: پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، 9 الي 10 اردیبهشت ماه. )پوستر(
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و  اهداف  از  یکی  جمعیت،  حوزه  در  فرهنگ سازی  و  دانش  ترویج 
رسالت های اساسی مؤسسه مطالعات جمعیتی به شمار می رود. لذا یکی از 
برگزاری  می گیرد،  قرار  مؤسسه  توجه  مورد  ساله  هر  که  فعالیت هایی 
و  مالی  حمایت  یا  و  جمعیت شناسی  تخصصی  همایش های  و  سمینارها 
علمی از برگزاری چنین سمینارها و همایش هایی است که توسط نهادهای 
علمی و سازمان های دیگر برگزار می شود. مؤسسه مطالعات جمعیتی طی 
سال 1397 از سه همایش ملی و بین المللی حمایت به عمل آورد که در 

ادامه به برخی جزئیات آنها اشاره می شود. 

  سمینار بین المللی پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در کشورهای اسالمی 
اردیبهشت  تاریخ 18-19  انسانی در کشورهای مسلمان1« در  بین المللی »پویایی جمعیت و سرمایه  سمینار 
1397 در محل باغ موزه نگارستان، دانشگاه تهران برگزار شد. در این سمینار دو روزه که توسط دبیرخانه 
پیشبرد علم و فناوری در جهان اسالم دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور، با همکاری انجمن 
جمعیت شناسی ایران، صندوق جمعیت ملل متحد، و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 
برگزار شد، حدود 15 مقاله توسط اساتید و محققانی از 12 کشور در شش محور شامل نظام های آموزشی 
و شکل گیری سرمایه انسانی، جوانان و سرمایه انسانی، سالمندان و سرمایه انسانی، جنسیت و سرمایه انسانی، 
جمعیت و سیاست، سود و پنجره جمعیتی ارائه شد. عالوه بر این، در این سمینار دو میزگرد شامل«جمعیت 
و سیاست« و »پیامدهای اقتصادی پنجره جمعیتی در کشورهای اسالمی و راهکارهای بهره برداری از آن« 

برگزار و بحث و بررسی شد.  

1- Population Dynamics and Human Capital in Muslim Countries

برگزاری سمینارها و همایش ها توسط / با همکاری مؤسسه
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در نشست افتتاحیه این سمینار، دکتر محمدجالل عباسی شوازی با اشاره به اینکه ساختار سنی جوان در کشورهای اسالمی سرمایه ای محسوب می شود 
با اشاره به اهمیت تبادل  باید از آن استفاده کرد و اگر از این سرمایه انسانی استفاده نشود، چالش هایی برای کشورها در برخواهد داشت. وی  که 
تجربیات محققان کشورهای مختلف اضافه کرد: باید بدانیم در پی این تحوالت جمعیت شناختی، چه سیاست هایی برای بهره گیری از فرصت های 
جمعیتی مناسب است و مهمتر از آن، رابطه علمی همکاری با کشورهای مسلمان برقرار کنیم. در ادامه دکتر علی اکبر موسوی موحدی، استاد دانشگاه 
تهران و دبیر دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسالم بیان داشتند که سرمایه انسانی نسل جوان اگر به درستی توسعه یابد برای کشورها بسیار 
مهم است. توسعه پایدار نیازمند سرمایه گذاری روی سالمت و آموزش است و با با این شیوه است که می توانیم با چالش های ناشی از تغییرات سریع 

جمعیتی و اجتماعی در جهان اسالم مقابله کنیم. 
تغییرات  بررسی  اهمیت  به  اشاره  با  سمینار  راهبردی  کمیته  عضو  و  تهران  دانشگاه  جهان  مطالعات  دانشکده  رئیس  عاملی،  سیدسعیدرضا  دکتر 
انسانی در جهان اسالم گفت: یکی از اهداف برگزاری این سمینار، توسعه ظرفیت محققان به عنوان شبکه ای از  جمعیت شناختی و توجه به سرمایه 
نخبگان مرتبط با جهان اسالم است. او سرمایه انسانی را موضوعی مهم و بین رشته ای دانست که می تواند از وجوه مختلف جمعیت شناختی به آن 
نگاه کرد؛ به ویژه وقتی سرمایه انسانی را با سرمایه اجتماعی مرتبط بدانیم. وی تصریح کرد: اگر سرمایه انسانی توانمند و شایسته نداشته باشیم، سرمایه 
اجتماعی قوی نداریم که داشتن آن خود محصول بومی سازی دانش، شفافیت، همکاری اندیشه ها و ایجاد روابط بین فردی و بین گروهی محققان 
برجسته و مهم در سراسر جهان است. وی ابراز امیدواری کرد سمینار نه فقط در زمینه چشم انداز تغییرات جمعیت شناختی بلکه در حوزه ارتباطات 

انسانی، تغییرات اقتصادی - اجتماعی، روابط بین فردی و گروهی هم دستاوردهایی در پی داشته باشد.





گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1397

98

  همکاری در برگزاری پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی
پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 13 و 14 آذرماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. در این همایش، 
نشست تخصصی با عنوان مسائل و چالش هاي آموزش جمعیت شناسي در ایران توسط انجمن جمعیت شناسی ایران و مؤسسه مطالعات جمعیتی 
میرزایی  محمد  دکتر  آقای  نشست  این  در  بودند.  مؤسسه،  رئیس  عباسي شوازی،  محمدجالل  دکتر  آقای  نشست  مدیر  شد.  برگزار  کشور 
ایران پرداختند. سپس آقای دکتر  به تاریخچه و سیر تکوینی جمعیت شناسی در  استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران و مشاور عالی مؤسسه 
عباسی وضعیت و جهت گیری های آینده آموزش و پژوهش جمعیت شناسی و سیاست های جمعیتی را ارائه نمودند. خانم دکتر حجیه بی بی 
رازقی نصرآباد، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی مؤسسه و خانم دکتر زینب کاوه فیروز، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، الزامات 
زیرساختی آموزش و پژوهش و چالش های موجود را بررسی و تحلیل کردند. آقای دکتر حمیدرضا ربیعی دستجردی، محقق پسادکتری 
جمعیت شناسی دانشگاه تهران و آقای دکتر رسول صادقی، معاون پژوهشی مؤسسه، در خصوص ضرورت آموزش مفاهیم و روش هاي فضائي 
به رویکردهای جدید  یزد،  دانشگاه  ندوشن عضو هیأت علمی  نهایت، آقای دکتر عباس عسکری  نمودند. در  در جمعیت شناسی سخنرانی 

جمعیت شناسی و همکاری بین رشته ای اشاره کردند.  

  همکاری در برگزاری کنفرانس آسیب ها و مسائل اجتماعی ایران
سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران توسط انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران با همکاری نهادها و 
مؤسسات مختلف ازجمله مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور با حضور استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه های مختلف اجتماعی در 30 و 31 
خرداد 1397 در تاالر ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش 10 نشست تخصصی با عنوان های »مسائل 
و آسیب های اجتماعی زنان«، »سیاست گذاری در حوزه آسیب های اجتماعی«، »سالمت روانی و اجتماعی«، »مسائل و آسیب های اقتصادی«، 
»آسیب های حوزه خانواده«، »آسیب ها و مسائل جمعیتی«، »مسائل و آسیب های شهری با تأکید بر شهر های جدید«، »تجارب سازمان های مردم 
انتقادی کارکرد نظریه پژوهش اجتماعی در حل مسائل و آسیب های اجتماعی« و »رسانه ها،  نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی«، »ارزیابی 

فضای مجازی و آسیب های اجتماعی« برگزار  شد. نشست آسیب ها و مسائل جمعیتی توسط مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور برگزار شد. 
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برگزاری نشست های علمی ـ 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 
نیز بهره ببرد. در سال 1397، مؤسسه مطالعات جمعیتی 8 نشست علمی- سیاستی قرار دهد و از جدیدترین یافته های پژوهشی محققان خارج از مؤسسه 

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

  مدل سازی نابرابری فضائی در تهران با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
در این نشست علمی - تخصصی که در روز چهارشنبه 9 خرداد 1397 در مؤسسه با حضور اعضای 
دکتر  آقای  شد،  برگزار  جمعیت شناسی  دکتری  دانشجویان  و  مؤسسه  وکارشناسان  علمی  هیأت 
حمیدرضا ربیعی دستجردی، دانش آموخته دکتری برنامه ریزی فضائی و توسعه شهری از دانشگاه 
پلی تکنیک میالن و پژوهشگر پسادکتری گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران، به ارائه نتایج پژوهش 
جغرافیایی  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  تهران  در  فضائی  نابرابری  مدل سازی  پیرامون  خود  اخیر 
پرداخت. ایشان در سخنرانی خود بیان داشت که افزایش جمعیت شهرها و شهری شدن پرشتاب جهان 
از چالش های جدی پیش روی بشر امروز است. شهرهای مدرن از یک سو به مراکز مهم فعالیت های 
تجاری، سیاسی، اداری، علمی و فرهنگی تبدیل شده اند و از سوی دیگر  فقر، نابرابری و بسیاری دیگر 
از محرومیت های اجتماعی و اقتصادی در آنها انباشته شده است. این نابرابری های اجتماعی، اقتصادی 
و محیط زیستی اغلب به شکل فضائی در شهرها ظهور پیدا می کنند. اندازه گیری و مدل سازی نابرابری 

فضائی و یافتن راهکار برای بر طرف کردن آن و یا کاهش میزان فقر و نابرابری، نقش بسیار مهمی در بهبود زندگی شهری و شهروندان و دست یافتن به 
عدالت اجتماعی ایفا می کند. ولی از آنجا که نابرابری فضائی دارای ابعاد گوناگونی است تاکنون راهکار مناسب جهت اندازه گیری آن ارائه نگردیده است.

در پژوهشی که آقای دکتر ربیعی، به عنوان رساله دکتری، انجام داده متدولوژی نوآورانه ای جهت اندازه گیری و برآورد نابربری فضائی با در نظر گرفتن 
ابعاد گوناگون آن در شهر تهران ارایه گردیده است. در این مدل از نقشه خدمات شهری تهیه شده توسط شهرداری تهران، تصاویر ماهواره ای، و داده های 
سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران و سیستم اطالعات جغرافیایی جهت اندازه گیری نابرابری فضائی استفاده شده است. در مدل ارائه شده، نابرابری 
فضائی در تهران، از منظر دسترسی به خدمات و امکانات شهری، شرایط زیست محیطی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی با ارائه شاخص های فضائی مرتبط، 

برگزاری نشست های علمی ـ تخصصی
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ارزیابی و اندازه گیری شده است و در آخر یک شاخص ترکیبی به منظور اندازه گیری نابرابری فضائی ارایه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 
نواحی مختلف شهر تهران از نظر دسترسی به خدمات و امکانات شهری، شرایط محیط زیست و اجتماعی و اقتصادی به شدت نابرابر و به عبارت دیگر این 
شهر دچار توسعه نامتوازن جغرافیائی است و تنها بخش اندکی از ساکنین شهر در وضعیت بهتری قرار دارند. مدل ارائه شده در این پژوهش، قابلیت استفاده 

در دیگر کالن شهرهای ایران و همچنین دیگر شهرهای خاورمیانه و جهان با شرایط مشابه اجتماعی و جغرافیایی را دارد.
 جمعیت، تغییر اقلیم و محیط زیست در ایران: چالش ها و سیاست ها 
در این نشست علمی- تخصصی که در روز چهارشنبه 30 خرداد 1397 در مؤسسه 
دکتری  دانشجویان  و  مؤسسه  وکارشناسان  علمی  هیأت  اعضای  حضور  با 
جمعیت شناسی برگزار شد، آقای دکتر عزیزی ضمن اشاره به مسائل و چالش های 
زیست محیطی در سطح جهان و ایران، به ظرفیت زیستی پایین ایران در مقایسه با 
به  ایشان  از ترکیه اشاره کردند. همچنین  ایران  بیشتر  ترکیه و ردپای اکولوژیک 
رابطه مستقیم جمعیت با ردپای اکولوژیکی اشاره کردند و تأکید داشتند که اگر 
بیشتر  آن  محیطی  زیست  اثرات  باشد،  همراه  مصرف گرایی  با  جمعیت  افزایش 

خواهد بود. 

  باروری پایین تر از سطح جانشینی در تهران: سیاست ها و برنامه  های حمایتی فرزندآوری 
به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور، اولین نشست 
علمی- تخصصی با عنوان »باروری پایین تر از سطح جانشینی در تهران: سیاست ها و 
برنامه  های حمایتی فرزندآوری« در روز چهارشنبه اول اسفند 1397 در سالن جلسات 
مؤسسه برگزار شد. در این نشست محققان و اساتید جمعیت شناسی، اعضای هیأت 
دانشجویان رشته جمعیت شناسی حضور داشتند. در  علمی و کارشناسان مؤسسه و 
این نشست علمی- تخصصی جناب آقای دکتر محمد جالل عباسی شوازی، رئیس 
مؤسسه و خانم  ها دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد و دکتر فاطمه مدیری، اعضای 
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هیأت علمی مؤسسه در گروه مطالعات خانواده، به ارائه سخنرانی پیرامون باروری پایین تر از سطح جانشینی در شهر تهران و سیاست ها و برنامه  های حمایتی 
فرزندآوری پرداختند. در ابتدای جلسه، آقای دکتر عباسی روند تحوالت باروری در شهر تهران در سه دهه اخیر را ارائه کردند. در ادامه خانم  ها دکتر رازقی 
و دکتر مدیری با ارائه نتایج پژوهش  های  اخیر خود  به تبیین باروری پایین در شهر تهران پرداختند و پیشنهاداتی جهت حمایت از فرزندآوری ارائه کردند. 

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

 چالش های اداره کالن شهر
 این نشست، روز شنبه، 7 مهر 1397، با همکاری انجمن جمعیت شناسی ایران و در تاالر گفتگو 
اساتید، محققان و مسئولین شهری، و  با حضور چشمگیر  تهران  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
دانشجویان برگزار شد. سخنران این نشست پروفسور علی مدنی پور، استاد مطالعات شهری دانشگاه 

نیوکاسل انگلستان و یکی از پژوهشگران برجسته مطالعات شهری بودند. 
شهر و چالش های حاکمیت شهری در فرایند جهانی شدن، با ذکر تجارب و نمونه هایی از کشورهای 
انگلستان، اتریش، ایتالیا، ژاپن و آمریکا محور اصلی این نشست بود. در این راستا ابتدا به چالش های 
تمرکز  پرداخته شد. چگونگی  فرآیند جهانی شدن  اقتصاد جهانی طی  نظام  در  پیش روی شهرها 
نیروهای تولیدی در شهرها، مختصری از سیر صنعتی شدن و شهرنشینی )از اروپای دو قرن پیش تا 
آسیای امروز(، تغییر تقسیم کار نوین جهانی، تغییر پایه اقتصادی از بخش صنعت به بخش خدمات، 
تغییر نحوه ارتباط بین دولت و بازار )به مفهوم اقتصاد آزاد(، تغییر رویکرد کنترل )تضعیف نقش و 
جایگاه برنامه ریزی دولتی و رشد اقتصاد آزاد(، و به دنبال آن افول دولت رفاه، تغییر سبک زندگی، 

گذر از تمرکززدایی به تمرکزخواهی، عناوینی بود که در این بخش مطرح گردید. 
سپس مسأله بازار و رقابت بین شهرها در روند جهانی شدن بیان شد. پروفسور مدنی پور در این بخش به ادغام روزافزون شهرها در اقتصاد جهانی، تأثیر 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، گردش سرمایه، نیروی کار و اندیشه و تعیین رشد اقتصادی به عنوان هدف و پیامدهای ناشی از آن، ازجمله رقابت بین 

شهرها به منظور جذب سرمایه در جهت رونق اقتصادی پراختند.
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اتخاذ  اقتصادی سال های  8- 2007،  تأثیر بحران  این تحوالت،  از  ناشی  مثابه شرکت خصوصی رقیب و مشکالت  به  تغییر نقش دولت  ایشان  ادامه   در 
سیاست های ریاضتی در کشورهای اروپائی وتأثیر آن بر نحوه اداره شهرها به خصوص کالن شهرها را شرح دادند و نتایج تغییر روند اداره شهرها، تغییر«رابطه 
بین بخش های عمومی، خصوصی و اجتماعی« و خصوصی سازی ارائه خدمات، به عنوان شاخصه دوره نئولیبرال، روند کوچک کردن دولت و گسترش 
بخش خصوصی، بحران اقتصادی و در پی آن کاهش بودجه های دولتی در کشورهای اروپایی را بیان کرد. در این راستا به زنجیره ای از تبعات این تغییرات 
بیشتر و بودجه کمتر(، واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، تشویق بخش اجتماعی در ارایه خدمات  مانند بیکاری، بحران دولت محلی )مسئولیت 
داشتند.   اشاره  اعتراضات عمومی  افزایش  و  اجتماعی  نابرابری  ارایه خدمات عمومی، رشد  هزینه  نیست(، مشکل   مالی  بازگشت  )در جایی که  عمومی 
همچنین دالیل رشد آهسته شهرنشینی در اروپا، رشد سریعتر و نرخ باالتر مهاجرت در پایتخت ها، تمرکز اشتغال و آموزش در شهرهای بزرگ، جذب 
جمعیت فعال، سالمندی جمعیت و نیاز به سرمایه گذاری در تأمین و بازسازی زیرساخت ها، چالش ها و عواقب اجتماعی جهانی شدن، مهاجرت جمعی، تنوع 
قومی بی سابقه جمعیت های شهری، رشد نابرابری، محرومیت و طرد اجتماعی و در نتیجه  ظهور حرکت های راست گرایانه و افراطی در مواجه با این مسائل 

مطرح گردید.
در پایان، پروفسور مدنی پور، موضوعاتی در خصوص نظریه های مطرح در رابطه با حاکمیت شهری، گذار از  مفهوم حکومت به حکمروایی، شاخص های 
پیشنهادی توسط سازمان ملل در رابطه با حکمروایی خوب )کارایی، برابری، مشارکت، پاسخگویی، امنیت(،  تجربیات شهرها در نحوه همکاری و نظام 

تصمیم گیری ازجمله نحوه مشارکت مردم در سطح محالت، رابطه شهر و منطقه و اهمیت آن از ابعاد مختلف 
مانند تعدد مراکز تصمیم گیری، نقش و نیاز به برنامه ریزی راهبردی برای موضوعات اساسی و همه گیر مانند 
حمل و نقل و محیط زیست، و اهمیت مدیریت واحد شهری و رابطه بین سطوح مختلف تصمیم سازی و 

تصمیم گیری اداره کالنش هرهای اروپائی را تجزیه و تحلیل نمودند. 

  سالخوردگی جمعیت و رفاه سالمندان در ایران
این نشست، روز شنبه، 5 آبان 1397، با همکاری انجمن جمعیت شناسی ایران و در تاالر گفتگو دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران با حضور چشمگیر اساتید، محققان و دانشجویان برگزار شد. سخنران این نشست 
پروفسور اصغر زیدی )استاد دانشگاه ملی سئول و مؤسسه اقتصاد لندن( بودند. در این نشست، چالش ها و 
فرصت های مرتبط با سالخوردگی جمعیت و ارتقاء سالمت و به زیستن افراد سالمند مورد بحث قرار گرفت. 
یافته های کلیدی شاخص جهانی AgeWatch ارائه شد و در مورد نحوه استفاده از آن به عنوان یک شاخص 



w w w . p s r i . a c . i r

گــزارش ســاالنه عملکــرد و 
دســتاوردهای پژوهشــی 1397

103

سنجش تطبیقی رفاه افراد سالخورده در جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورهای منطقه MENA بحث و بررسی شد. آقای پروفسور زیدی اشاره داشتند 
که همانند بسیاری از کشورهای جهان، جمهوری اسالمی ایران پدیده سالخوردگی جمعیت را تجربه خواهد کرد. جمعیت افراد 60 ساله و باالتر پیش بینی 
می شود که از حدود 9/5 درصد )7/6 میلیون نفر( در سال 2015 تا نزدیک به 30 درصد در سال 2050 افزایش می یابد. در پایان ایشان گفتند که به رسمیت 
شناختن سالخوردگی جمعیت به عنوان یک موضوع در حال ظهور، موجب شده تا دبیرخانه شورای ملی سالمندان در ایران ایجاد یک برنامه استراتژیک ملی 

برای سالمندان با اجرای پیمایش ملی به جمع آوری اطالعات جدید در مورد سالمت و رفاه سالمندان در ایران بپردازد. 

  جمعیت شناسی فضایی: وضعیت حال و جهت گیری های آینده 
این نشست، روز شنبه، 23 آبان 1397، با همکاری انجمن جمعیت شناسی ایران و در تاالر گفتگو دانشکده علوم 
نشست  این  سخنرانان  شد.  برگزار  دانشجویان  و  محققان  اساتید،  با حضور چشمگیر  تهران  دانشگاه  اجتماعی 
پروفسور استفن ماتیوس )استاد جامعه شناسی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا( و دکتر حمیدرضا ربیعی دستجردی 
محقق پسادکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران بودند. در این نشست، به زمینه های ظهور جمعیت شناسی فضایی 
و جهت گیری های آینده آن پرداخته شد. در ابتدا آقای پروفسور استفن ماتیوس از طریق اسکایپ، به زمینه های 
ظهور جمعیت شناسی فضایی و جایگاه و اهمیت آن در جمعیت شناسی پرداختند. همچنین ایشان به چاپ کتاب، 
از  دورنمایی  ایشان  پایان،  در  کردند.  اشاره  فضایی  جمعیت شناسی  زمینه  در  تخصصی  مجله های  و  مقاالت 
جهت گیری های آینده این حوزه تخصصی را ترسیم نمودند. در ادامه آقای دکتر ربیعی دستجردی، به مطالعات 
انجام شده در حوزه جمعیت شناسی فضایی در ایران پرداخته و بر لزوم آموزش و یادگیری تحلیل های فضایی به 

دانشجویان جمعیت شناسی تأکید داشتند. 
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  کاربرد تفکر سیستمی در تحلیل پویایی های جمعیتی
تاالر گفتگو  ایران و در  انجمن جمعیت شناسی  با همکاری  اسفند 1397،  این نشست، روز شنبه، 4 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور چشمگیر اساتید، محققان و دانشجویان برگزار شد. 
زهرا کالنتری،  سیده  دکتر  و  مدرس  تربیت  دانشگاه  استاد  آذر،  عادل  دکتر  نشست،  این  سخنرانان 
محقق، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور بودند. مباحثی که در این نشست 
به آن پرداخته شد اینکه جمعیت موضوعی است پیچیده، چند وجهی، و پویا که نه تنها از تحوالت 
تغییرات متعدد در حوزه های  به  بلکه تحوالت جمعیتی  تأثیر می پذیرد،  پیرامون  اقتصادی-اجتماعی 
پویا  بدون شناخت جهان  مؤثر  و سیاست گذاری  تصمیم گیری  می شود.  منجر  اجتماعی  و  اقتصادی 
روش  سیستم  پویایی  نیست.  امکان پذیر  سیستمی  دیدگاه  کاربرد  و  آن  روزافزون  پیچیدگی های  با 
تأثیر  بررسی  با  و  نمود،  را شبیه سازی  پیچیده  مبنای آن می توان سیستم های  بر  است که  مدل سازی 
سیاست های اجتماعی، نتیجه برنامه های کارا و مؤثر در راستای تحقق سیاست های جمعیتی را تدوین 
کرد. در دهه های اخیر کاربرد پویایی سیستم در حل مسائل رشد چشمگیری داشته است و بینش مثبتی 
نسبت به بکارگیری پویایی سیستم حتی در سطوح باالی مدیریتی ایجاد شده است. در این سخنرانی 
با تأکید بر نمونه های موردی، تفکر سیستمی در راستای شناخت پیچیدگی های مسائل  تا  سعی  شد 

اقتصادی-اجتماعی و جمعیتی معرفی گردد.
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در سال 1397، مؤسسه مطالعات جمعیتی اقدام به برگزاری دو کارگاه آموزشی نمود. یک 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.  

 کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت
در  بهداشت  و  اجتماعی  علوم  در  کیفی  مطالعات  جامع  کارگاه 
و  مطالعات  مؤسسه  در   1397 مردادماه   30 الی   27 تاریخ های 
مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار شد. این کارگاه 
با شرکت 17 نفر از دانشجویان دکتری جمعیت شناسی، آموزش 
روانشناسی  اجتماعی،  پزشکی  سالمت،  ارتقای  و  بهداشت 
و  پرستاری  اجتماعی،  مددکاری  جامعه شناسی،  مشاوره،  بالینی، 
کارشناسی ارشد جمعیت شناسی و شهرسازی و مدیریت شهری، 
از دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی،  علوم پزشکی 

اصفهان، آزاد تهران مرکز، علوم اجتماعی عالمه طباطبایی، علوم پزشکی ایران، الزهرا، دانشگاه شیراز، علوم اجتماعی دانشگاه تهران و اعضای 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی  برگزار گردید. مدرس و تسهیلگر این کارگاه سرکار 
خانم دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، دانشیار گروه جمعیت و سالمت مؤسسه بود و در این دوره از همکاری آقای دکتر مسعود مطلبی قائن، 

عضو مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز به عنوان کمک تسهیلگر استفاده شد. 
مراسم افتتاحیه کارگاه در روز شنبه 27 مرداد 97، با سخنان ریاست محترم مؤسسه، جناب آقای دکتر عباسی شوازی انجام شد که با حضور 
خبرگزاری ایرنا، گزارشی از سخنان افتتاحیه در خصوص اهمیت تحقیقات و گفتمان تخصصی حوزه جمعیت منتشر شده است. در این کارگاه 
در  تحلیل  کیفی؛  داده های  و جمع آوری  کیفی، طراحی  مطالعات  استراتژی های  و  رویکردها  انواع  کیفی،  تحقیق  فلسفی  مبانی  روزه،  چهار 
گراندد تئوری و تحلیل محتوایی موضوعی و پدیدارشناسی، اعتبار و روایی و تعمیم نتایج و در نهایت مدیریت داده های کیفی با استفاده از 
نرم افزار مکس کیودا به صورت تئوری و کار عملی آموزش داده شد. مهمترین دستاورد این دوره چهار روزه آموزشی، ارزیابی بسیار خوب 

شرکت کنندگان از کارگاه بود. 

برگزاری کارگاه های آموزشی 
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 کارگاه جمعیت شناسی کاربردی 
کارگاه جمعیت شناسی کاربردی در تاریخ های 22 الی 29 آبان ماه 1397 در مرکز آموزش و پژوهش 
سازمان ثبت احوال برای کارشناسان آمار جمعیت این سازمان در استان های کشور از طریق اسکایپ 
ارزیابی  در خصوص ضرورت  کارگاه،  این  در  شد.  برگزار  مطیع حق شناس  نادر  دکتر  آقای  توسط 
از  استفاده  با  ثبتی  داده های  پایه  بر  سرشماری  نتایج  ارزیابی  بر  تأکید  با  جمعیتی  آمارهای  و  داده ها 
تکنیک های متنوع ارزیابی خطا، روش های تعدیل در قالب معرفی فنون تسطیح و تصحیح داده های ثبتی 
و نیز روش های برآورد مستقیم و غیرمستقیم شاخص های باروری مطرح شد. توصیه روشی در خصوص 
با توجه به سطوح مختلف شاخص های  نحوه برآورد ضرایب تصحیح و پارامترهای معادالت آماری 
استان ها  از  ارائه شد و مقرر شد کارشناسان آمار جمعیت در هر یک  جمعیت شناختی در سطح ملی 
با همکاری حوزه ستادی سازمان و مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و  با تخصص آمار و ریاضی، 

تخصصی جمعیت کشور در این زمینه کار کنند. 

شرکت همکاران مؤسسه در کارگاه های آموزشی
  کارگاه خط مشی گذاری آینده نگارانه جمعیت ایران

این کارگاه توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در روز های 4 تا11 شهریورماه 1397 برگزار 
شد و طی آن آقایان دکتر محمدجالل عباسی شوازی، رئیس مؤسسه، رسول صادقی معاون پژوهشی 
مؤسسه، دکتر عادل عبدالهی، دکتر نادر مطیع حق شناس، و خانم ها دکتر حجیه بی بی رازقی، دکتر الهه 
کالنتری اعضای هیأت علمی مؤسسه حضور داشتند. هدف این کارگاه، آشنایی با روش سناریو، تعیین 
عوامل کلیدی، شدت اثرگذاری و پیش بینی پذیری، تحلیل تأثیر متقابل و تعیین عدم قطعیت ها، ارائه 
 سناریوهای آینده جمعیت بر پایه کشف الیه های لیتانی، اجتماعی، گفتمان و جهان بینی و استعاره ها و 

اسطوره ها و تحلیل الیه های علّی، محورهای اصلی هم اندیشی در کارگاه بودند.     
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  کارگاه اشتغال و بیکاری 
این کارگاه توسط مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در روز های 23 آبان ماه تا 15 بهمن ماه 1397 برگزار شد و طی 
آن آقای دکتر نادر مطیع حق شناس عضو هیأت علمی مؤسسه حضور داشتند. محورهای اصلی هم اندیشی در خصوص پنجره جمعیتی و 
اشتغال جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی، نقش نظام آموزش عالی در ناهمخوانی مهارت های بازارکار، بررسی عرضه و تقاضای نیروی 
کار زنان، ارزیابی اثرات سیاست های اقتصاد کالن بر اشتغال، پیاده سازی سیستم اطالعات بازارکار و اثرات فناوری های نوین و تحوالت 

آن بر ترکیب بازارکار کشور بود.  

   کارگاه بین المللی مهاجرت در کشورهای آسیائی 
این کارگاه در 10-9 جوالی 2018 )19-18 تیر 1397( در دانشگاه شانگهای چین برگزار شد. در این کارگاه که 
محققانی از 20 کشور آسیائی حضور داشتند. از ایران، آقایان دکتر محمدجالل عباسی شوازی و دکتر رسول صادقی 
در این کارگاه حضور داشتند. در این کارگاه آقای پروفسور مارتین بل و خانم دکتر اود برنارد از دانشگاه کوئیزلند 

استرالیا به معرفی چارچوب های مفهومی و روش ها و شاخص های جدید اندازه گیری مهاجرت داخلی پرداختند. 

Mortpak کارگاه ساخت جدول عمر با نرم افزار 
با  و  آمار  پژوهشکده  در   1397 بهمن   29 و   28 روزهای  در  کارگاه  این 
پژوهشکده  علمی  هیأت  عضو  و  )جمعیت شناس  شیری  محمد  دکتر  تدریس 
آمار( برگزار گردید. آقای علی رحیمی، کارشناس پژوهشی مؤسسه در این 
عبارتند  کارگاه  این  در  بحث شده  محورهای  عمده  نمودند.  شرکت  کارگاه 
عمر  جداول  استاندارد،  عمر  جداول  عمر،  جدول  کاربردهای  و  اهمیت  از:  
بر  تکیه  با  جمعیت  و  مرگ ومیر  داده  های  اصالح  روش  های  نسلی،  و  جاری 

نرم  افزار Mortpak، ساخت جدول عمر به روش مستقیم با تکیه بر داده  های ثبتی مرگ ومیر با استفاده از نرم  افزارMortpak ، و ساخت 
 .Mortpak  جدول عمر به روش غیرمستقیم براساس داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از نرم  افزار
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با توجه به ماموریت و اهداف تعریف شده، بخشی از فعالیت های مؤسسه مطالعات جمعیتی، به انتقال و انتشار مستقیم دستاوردهای 
پژوهشی در بطن جامعه اختصاص دارد. این فعالیت بر حسب نیاز و شرایط، از مقدمات و ملزومات اجرای 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 1397 به ترتیب تاریخ آنها آورده می شود. 

حضور در رسانه ها

روز جهانی جمعیت و توسعه
دکتر ولی اله رستمعلی زاده )عضو هیأت علمی مؤسسه(

رادیو گفتگو 97/04/20

تهران به اندازه هزار شهر دیگر ایران جمعیت دارد.
دکتر رسول صادقی )معاون پژوهش و فناوری علمی مؤسسه(

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 1397/06/11  

جمعیت و توسعه اقتصادی
دکتر ولی اله رستمعلی زاده )عضو هیأت علمی مؤسسه(

رادیو گفتگو 97/02/30
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برنامه 90 درجه
دکتر ولی اله رستمعلی زاده )عضو هیأت علمی مؤسسه(

رادیو ایران 97/06/20

شیعه و سنی کردن فرایندهای جمعیتی نادرست است.
دکتر رسول صادقی )معاون پژوهش و فناوری علمی مؤسسه(

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 1397/07/02  

کشور   مناطق  برخی  در  بقا  استراتژی   به  مهاجرت 
تبدیل شده است.

دکتر رسول صادقی )معاون پژوهش و فناوری علمی مؤسسه(
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 1397/06/18  

مهاجرت در کشور ما به فرهنگ تبدیل شده است؟
دکتر رسول صادقی )معاون پژوهش و فناوری علمی مؤسسه(

خبرگزاری ایسنا، 1397/06/15  
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راهکارهای استراتژیک جمعیت شناسی برای دستیابی 
به توسعه

دکتر محمد جالل عباسی شوازی )رئیس مؤسسه(
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 1397/08/13  

هویت در عصر جهانی شدن
دکتر عادل عبدالهی )عضو هیأت علمی مؤسسه(

شبکه سحر 1397/09/18 

قدرت نرم و راهکارهای مقابله با آن
دکتر عادل عبدالهی )عضو هیأت علمی مؤسسه(

شبکه سحر 1397/09/23 

تأثیر پدیده مهاجرت در ایجاد تضادهای فرهنگی و بحران های اجتماعی

دکتر ولی اله رستمعلی زاده )عضو هیأت علمی مؤسسه(
رادیو گفتگو 97/10/04
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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 
1397/12/12 از شماره 4 )پاییز و زمستان 1395( اعتبار علمی- پژوهشی گرفت. این مجله به مدیرمسئولی 
دکتر محمدجالل عباسی شوازی و سردبیری دکتر رسول صادقی به صورت دوفصلنامه هر سال در دو نوبت 
منتشر می شود. 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 
بازار کار؛ جمعیت، محیط زیست و توسعه پایدار؛ می باشد. محققین و پژهشگران حوزه های مرتبط با 
جمعیت شناسی مي توانند مقاالت خود در زمینه های تخصصی مذکور را جهت بررسی و چاپ، به سامانه 

مجله ارسال نمایند. 
  گزارش ساالنه عملکرد مؤسسه مطالعات جمعیتی در سال 1396

گزارش جامع عملکرد مؤسسه مطالعات جمعیتی )1396(، در خردادماه 1397 به چاپ رسید. این گزارش در 
چهار فصل اصلی تدوین شده است. در فصل اول به معرفی و ساختار مؤسسه ازجمله 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، شورای رفاهی 
اعضای هیأت علمی مؤسسه پرداخته شده است. در فصل دوم، سند راهبردی و برنامه اقدام مؤسسه ازجمله 
چشم انداز مؤسسه در افق 1404، مأموریت، نقش ها و کارکردها و محورهای مطالعاتی مؤسسه تشریح شده است. 
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. فصل چهارم گزارش نیز به فعالیت های مختلف صورت 

ـ اجرایی در حوزه پژوهش، گزارش های پژوهشی و تحقیقاتی،  گرفته در حوزه پژوهشی مؤسسه در سال 1396 ازجمله: افتخارات مؤسسه در سال 1396، فعالیت های راهبردی 
کتب، سمینارها و همایش ها، نشست های علمی ـ تخصصی، کارگاه های آموزشی و... اختصاص یافته است. 

انتشارات مؤسسه
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 کتاب 
سیاست های جمعیتی جهان �

تألیف: پروفسور جان اف. مای
ترجمه: دکتر یعقوب فروتن 

کتاب سیاست های جمعیتی جهان، اثری ارزشمند از پروفسور جان مای، استاد جمعیت شناسی دانشگاه 
به بررسی روند و  بانک جهانی است. کتاب  جورج تاون آمریکا و متخصص سیاست های جمعیتی 
وضعیت های جمعیتی جهان، ساختار برنامه ها و سیاست های جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و 
توسعه یافته، ارزیابی اثرگذاری و دورنمای آینده سیاست های جمعیتی می پردازد. برگردان فارسی این 
کتاب مهم و ارزشمند را، جناب آقای دکتر یعقوب فروتن، دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه مازندران 

به عهده داشته اند. این کتاب توسط انتشارات مؤسسه مطالعات جمعیتی منتشر شد.

جمعیت شناسی انسان شناختی �
ویراستاران: دیوید آی. کرتزر و تام فریک 

ترجمه: مهدی رضایی
کتاب جمعیت شناسی انسان شناختی، اثری ارزشمند از دیوید کرتزر، تام فریک و سایر نویسندگان 
است. کتاب به بررسی و نقد مبانی پارادایمی جمعیت شناسی و انسان شناسی از جهات هستی شناختی، 
معرفت شناختی و روش شناختی پرداخته و در نهایت رهیافت میان رشته ای جمعیت شناسی انسان شناختی 
را معرفی کرده است. برگردان فارسی این کتاب مهم و ارزشمند را، جناب آقای دکتر مهدی رضائی، 
مؤسسه  انتشارات  توسط  که  کتاب  این  داشته اند.  به عهده  نور  پیام  دانشگاه  جمعیت شناسی  استادیار 
مطالعات جمعیتی منتشر شده در روز چهارشنبه 19 دی ماه 1397 با حضور مترجم، اعضای شورای 
مطالعات جمعیتی  مؤسسه  محل  در  دانشجویان جمعیت شناسی  و  محققان  اساتید،  مؤسسه،  پژوهشی 

کشور رونمایی شد.
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سالخوردگی جمعیت و اقتصاد نسلی �
تألیف: پروفسور رونالد لی و اندرو میسن 

ترجمه: دکتر مجید کوششی و دکتر لیلی نیاکان 
)استاد  لی  رونالد  پروفسور  از  ارزشمند  اثری  نسلی،  اقتصاد  و  جمعیت  سالخوردگی  کتاب 
جمعیت شناسی دانشگاه برکلی( و اندرو میسن )استاد اقتصاد دانشگاه هاوایی( است. کتاب بر 
مبنای یک چارچوب مفهومی جدید و جامع به تحلیل کّمی چرخه عمر اقتصادی و جریان های 
اقتصادی در میان نسل ها، که حساب های ملی انتقاالت گفته می شود، می پردازد. برگردان فارسی 
این کتاب مهم و ارزشمند را جناب آقای دکتر مجید کوششی، استادیار جمعیت شناسی دانشگاه 

تهران و سرکار خانم دکتر لیلی نیاکان، استادیار اقتصاد پژوهشکده بیمه، به عهده داشته اند.
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کتابخانه مؤسسه مطالعات جمعیتی از سال 1382 با هدف پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی و 
تأمین نیازهای  همچنین  و  مؤسسه،  پژوهشی  کارشناسان  و  علمی  هیأت  اعضای  آموزشی 
اطالعاتی سایر کاربران حوزه علوم اجتماعی و جمعیت شناسی، فعالیت خود را در حوزه های 
به  نیل  این کتابخانه در تالش است در راستای اهداف خود و  تخصصی آغاز نموده است. 
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 ارایه خدمات مرجع؛ �
معرفی جدیدترین منابع علمی و تخصصی؛  �
فراهم کردن شرایط مناسب مطالعه و تحقیق در حوزه تخصصی مؤسسه.  �

کتابخانه تخصصی مؤسسه
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 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.  �

نیز دسترسی اعضای هیأت  فعالیت های پژوهشی و  در راستای تقویت و پشتیبانی 
حوزه  در  شده  تولید  دانش  جدیدترین  به  مؤسسه  پژوهشی  کارشناسان  و  علمی 
علوم اجتماعی و جمعیت  شناسی، در سال 1397 قراردادی با کتابخانه دیجیتال گیگا 
این  علمی  مختلف  منابع  به  دسترسی  طریق،  این  از  و  گردید  منعقد   )gigalib(
این  ویژگی های  ازجمله  گردید.  فراهم  جمعیتی  مطالعات  مؤسسه  برای  کتابخانه 
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.
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در طول سال 1397، کتابخانه مؤسسه برای تأمین منابع خود، عالوه بر سفارش های 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  از  التین  و  فارسی  تهیه کتب  به  اقدام  مستمر،  و  معمول 
تهران نمود. همه ساله، نمایشگاهی از کتب جدید برای بازدید اعضای هیأت علمی و 

کارکنان مؤسسه در محل کتابخانه دایر می گردد. 

موجودی کتابخانه سال 1397
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مؤسسه مطالعات جمعیتی همواره کوشیده است دانش، تجارب و یافته های علمی جدید خود در حوزه های مختلف را در اختیار محققان و 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 ارایه مشاوره های 
علمی ـ تخصصی، منابع کتابخانه ای خود اعم از کتب، نشریات، گزارش طرح های پژوهشی و ... را نیز در اختیار آنها قرار می دهد. عالوه بر این، مؤسسه، 
در نمایشگاه ها و همایش های علمی مرتبط نیز نسبت به عرضة انتشارات و دستاوردهای علمی جدید خود به 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 نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار 
همزمان با هفته پژوهش، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 
پژوهش  دستاوردهای  نمایشگاه  نوزدهمین  در  حضور  با  گذشته  سال های  و همچون 
فناوری هفته پژوهش به ارائه و معرفی دستاوردهای پژوهشی خود پرداخت. در این 
نمایشگاه که طی روزهای 3 الی 6 دی ماه برگزار شد، آخرین انتشارات و طرح های 
تحقیقاتی منتشرشده مؤسسه مطالعات جمعیتی در معرض بازدیدکنندگان قرار گرفت.

در این نمایشگاه، اعضای هیأت علمی و کارشناسان مؤسسه با حضور در غرفه، به معرفی فعالیت های پژوهشی مؤسسه و پاسخگویی به سؤاالت بازدیدکنندگان 
پرداختند.
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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؛  �
ارایه گزارش جامع عملکرد علمی - پژوهشی مؤسسه در سال 1396؛  �
طرح های  � گزارش  گزیده  مقاالت،  مجموعه  فصلنامه،  کتب،  معرفی 

پژوهشی و سایر انتشارات مؤسسه؛ 
سایر  � و  اجتماعی  علوم  مجموعه  دانشجویان  و  محققان  اساتید،  پذیرش 

اطالعات  ارایه  نیز  و  تخصصی  پژوهشی  مشاوره  های  ارایه  و  مراجعین 
مختلف در حوزه جمعیت به آنها؛ 

همکاری های  � زمینه  در  سازمان ها  و  پژوهشی  مراکز  برخی  با  مذاکره 
علمی - پژوهشی؛ 

معرفی پژوهشگر برگزیده مؤسسه در سال 96. �
معرفی مهم ترین برنامه های آتی مؤسسه.  �
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بازدید جناب آقای دکتر برومند )معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم( از غرفه مؤسسه
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بازدید جناب آقای دکتر عباسی شوازی )رییس مؤسسه( از غرفه و سخنرانی در جمع اعضای هیأت علمی و کارکنان مؤسسه
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بازدید جناب آقای دکتر عبدالساده نیسی )مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناورزی وزارت علوم(
 از غرفه و سخنرانی در جمع اعضای هیأت علمی و کارکنان مؤسسه
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بازدید دسته جمعی همکاران مؤسسه مطالعات جمعیتی از غرفه 
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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 
در  را  خود  جایگاه  توانسته  و  شده  تقویت  نیز  وب سایت  این  مؤسسه،  پژوهشی  فعالیت های  کیفیت  و  کمیت  ارتقاء  کنار  در  اخیر،  سال های  طی  دارد. 
اطالع رسانی ها و انتشار دستاوردهای علمی ـ پژوهشی مؤسسه بازنمایی نماید. 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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