جدول شماره()1
الویتهای پژوهشی کمیته امداد امام خمینی(ره) برای حمایت از پایاننامه /رساله /مقاله
الف) اولویت یک:
ردیف
1

موضوع
فلسفه شکلگیری امداد امام(ره) مبتنی بر مبانی فکری و اندیشه امام راحل(ره)
امامره

2

شناسایی سنتهای حسنهی اسالمی مرتبط با مأموریتهای امداد

3

مسألهشناسی و مبانی فقهی خیر و احسان

4

آثار و کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیکوکاری در جامعه

5

پاردایم شناسی خیر و احسان (مبانی هستی شناسی ،معرفت شناختی ،روش شناختی و انسانشناختی)

6

مبانی ،روشها و مدلهای خیر و احسان در منابع دینی

7

شناسایی الگوهای مالی اسالمی در حوزه خیر و احسان

8

راهکارهای نشر سنتهای حسنهی اسالمی (مرتبط با مأموریتهای امداد امامره)

9

راهکارهای بسط و ترویج فرهنگ خیر و احسان از طریق فناوریهای نوین

11

اوصاف نیکوکاران اسوه در منابع دینی

11

بررسی جایگاه سنتهای حسنه اسالمی در تدوین برنامههای کالن کشور

12

جایگاه و نقش فرهنگ احسان و نیکوکاری در تدوین الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت

13

الگوی ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در نظام آموزش رسمی کشور

14

نقش خیر و احسان در تحقق عدالت اجتماعی

15

بررسی تطبیقی شیوههای بسط ،تعمیق و ترویج گفتمان و فرهنگ دینی در حوزه انفاق ،احسان و
نیکوکاری و نشر سنتهای حسنه در کشورهای اسالمی

16

بررسی تطبیقی نگرش نظام اقتصادی غرب و مکتب اقتصادی اسالم به نهادسازی مرتبط با نیازمندان

17

بازنمایی خیر و احسان در ادبیات فارسی

18

شناسایی ظرفیتهای قانونی برنامههای کالن برای توسعه خیر و احسان

19

شناسایی ظرفیتهای اجتماعی برای توسعه خیر و احسان

21

شناسایی ظرفیتهای اقتصادی برای توسعه خیر و احسان

ب) اولویت دو:

ردیف

موضوع

1

سیاستها و راهکارهای فقر زدایی در منابع دینی

2

شناسایی ظرفیتهای قانونی اساسنامه امداد امام(ره)

3

حدود استقالل مالی ،اداری و استخدامی امداد امام (ره)

4

ظرفیتهای قانونی کاهش فقر در مجموعه قوانین و مقررات

5

شناسایی علل و عوامل مولد فقر

6

شناسایی مسایل و خألهای قانونی نظارت بر مؤسسات خیریه و راهکارهای قانونی برای حل آنها

7

آسیبشناسی نظام تقسیم کار ملی در حوزه خیر و احسان

8

آسیبشناسی وضعیت نظارت بر نحوه عملکرد موسسات خیریه و تدوین مدل مطلوب نظارت بر آنها

9

حقوق حرفهای مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره)

11

اصول مددکاری مبتنی بر آموزههای اسالمی

11

مفهومشناسی اقتصاد خیر و احسان

12

نقش قرضالحسنه در فقر زدایی

13

تدوین مدل مطلوب (بهینه) برون سپاری خدمات مددکاری امداد امام(ره)

14

مؤلفهها و ویژگیهای نقشه جامع جغرافیای فقر کشور

15

ارائه الگوی ارزیابی و رتبهبندی موسسات خیریه

16

ارائه الگوی توسعه مشارکتهای مردمی در عرصهی بینالملل

17

ارائه مدل سطحبندی خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره)

18

ارائه الگوی ارتقاء فرهنگ سازمانی کمیته امداد امام خمینی(ره)

19

مؤلفهها و ویژگیهای نظام مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)

21

طراحی الگوی جذب و مدیریت نیروهای داوطلب

21

بررسی تطبیقی مدلهای اشتغالزایی برای نیازمندان در کشورهای مختلف

22

سنجش اثربخشی خدمات امداد امامره (اشتغال ،فرهنگی ،کمک معیشت ،معافیت سربازی ،مسکن و )...

24

شیوههای جدید تبادل تجربیات و دستاوردهای امداد رسانی در عرصة بینالملل با تأکید بر ترویج تکافل و
حمایتگری اسالمی
امامره

25

بررسی وضعیت اعتماد عمومی و تصویر ذهنی مردم نسبت به امداد

26

مبانی و جایگاه حقوق حمایت در فقه اسالمی و حقوق جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر محرومین

27

مدل تعامل با مؤسست خیریه و عامالمنفعه

28

راهکارهای توسعه و ترویج زکات

29

راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

31

بررسی قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار و سالمندان و شناسایی خألهای قانونی

31

عوامل مؤثر بر ازدواج دختران خانوادههای مورد حمایت

32

عوامل مؤثر بر ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار

33

نیازسنجی فرهنگی خانوادههای مورد حمایت

34

شاخصهای مؤثر در بومیسازی شیوه و محتوای فعالیتهای فرهنگی
امامره

35

الگوی پیوست فرهنگی خدمات و فعالیتهای امداد

36

شیوههای ترویج سبک زندگی اسالمی -ایرانی در خانوادههای مورد حمایت

37

مطالعات تطبیقی توانمندسازی نیروی انسانی امداد امامره با سازمانهای مشابه داخلی و خارجی

38

نظام بودجهریزی عملیاتی در امداد امامره (شاخصها ،فرایندها و )...

39

مطالعات تطبیقی خیریهها در عرصهی بینالملل

41

راهکارهای پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کمیته امداد امام

خمینیره

جدول حمایتهای پژوهشی از مقاالت علمی
درجه نشریه
علمی -پژوهشی
علمی -ترویجی
علمی -عمومی

مرجع تأیید کننده

میزان حمایت

مصوب وزارت علوم

چهار میلیون ریال

مصوب دانشگاه آزاد

سه میلیون ریال

مصوب وزارت علوم

دو میلیون و پانصد هزار ریال

مصوب دانشگاه آزاد

دو میلیون ریال

مصوب وزارت علوم

---

مصوب دانشگاه آزاد

یک میلیون ریال

جدول حمایتهای پژوهشی از پایاننامهها
مقطع تحصیلی

حداکثر میزان حمایت

کارشناسی ارشد

پانزده میلیون ریال

دکتری

سی میلیون ریال

