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جناب آقای دکتر حسین سلیمی   

 ریاست محترم دانشگاه  عالمه طباطبایی  

با سالم

احتراما،ً همانگونه که مستحضرید در بررسی علل حضور کودکان کاروخیابان در شهرهای بزرگ به ویژه تهران وجوه مختلفی 
برمی خوریم.  به همین روی عوامل پدید آورنده، تقویت کننده  ، و ادامهدهندة آن نیز بسیار متنوع میباشد ؛ بی شک قبل از 
هر اقدامی نیاز به بررسی دادههای موجود در زمینة «ارزیابیهای سریع» می باشیم. بدیهی است مداخالت روانی – اجتماعی 
بدون بهرهمندی از ارزیابیهای سریع و پژوهشهای همهگیرشناختی، مداخالتی ناکافی می باشد. به همین منظور اداره کل 
بهزیستی استان تهران برای انجام مداخالت روانی –اجتماعی متقاضی انجام پژوهش در حوزه کودکان کار وخیابان  کالن شهر 
تهران و شهرستانهای تابعه  می باشد . لذا با عنایت به وجود جامعه آماری تحت نظارت سازمان بهزیستی در مراکز و موسسات 
دولتی و غیردولتی ارائه دهنده خدمات به کودکان کاروخیابان ، بدین منظور عناوین پژوهشی موردنیاز این اداره کل جهت انجام 

امور پژوهشی در حوزه های مختلف به ویژه رساله های دانشجویان ارشد و دکتری دانشجویان پیشنهاد می گردد. 
اولویت های پژوهشی :

تحلیل شبکه کودکان کاروخیابان .١

نقش تعامل ذینفعان (سازمانها،نهادها، سمن هاو...) در ماندگاری پدیده کودکان کار وخیابان .۲

بررسی هویت پنهان یا فقدان هویت کودکان کاروخیابان .٣

بازخوانی جایگاه کودکان در قوانین ، سیاست های اجتماعی، رسانه ها  و در طرح و برنامه های ملی و منطقه ای  .٤

بررسی وضعیت سالمت روان کودکان کاروخیابان  .٥

بررسی آگاهی والدین کودکان کار از حقوق کودکان  .۶

بررسی میزان آگاهی والدین کودکان کار از آسیب هایی که در کمین این  کودکان است. .۷

بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی کودکان کار با توجه به شرایط اقتصادی کشور .٨

بررسی میزان تحصیالت خانواده های کودکان کار و خیابان  .٩

بررسی تاثیر مهاجرت بر گرایش کودکان به کار  .١۰

بررسی میزان مهاجرت داخلی وخارجی با هدف به کارگماردن کودک .١١

بررسی اثر بخشی درآمد کودک کار بر اقتصاد خانواده  .١۲

بررسی اثر بخشی قوانین مربوط به کودکان و میزان بازدارندگی آنها .١٣
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بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر گرایش کودکان به کار پس از بیماری کووید ١٩ .١٤

تاثیر حاشیه نشینی بر بروز پدیده کودکان کاروخیابان .١٥

بررسی میزان اثر گذاری مراکز نگهداری سازمان بهزیستی در ممانعت از کار کودک توسط خانواده ها .١۶

بررسی میزان  اثرگذاری برنامه های اجرا شده برای کاهش پدیده کودکان کاروخیابان .١۷

بررسی محتوای تولید شده برنامه های رسانه ای در حوزه  توجه به کودکان کاروخیابان .١٨

بررسی بیماری های شایع در کودکان کاروخیابان .١٩

بررسی میزان دسترسی کودکان کار به  خدمات آموزشی – فرهنگی  .۲۰

بررسی میزان دسترسی کودکان کار به خدمات بهداشتی  .۲١

محورهای پژوهشی :

سیاست گذاری ، قانون گذاری طرح و راهبردها ( قوانین ، دستورالعمل ها ) -١

بررسی دالیل و زمینه های شکل گیری پدیده کودکان کار وخیابان -۲

سنخ شناسی کودکان کاروخیابان ( براساس نوع کارکودک ، براساس آسیب پذیری کودکان کار دربافت کار، براساس گروههای   -٣
قومی – اجتماعی، براساس ترکیب گروههای کار فردی ، خانوادگی ، کلونی و...)

برنامه ها و فعالیت های مداخله ای برای کودکان کاروخیابان  -٤

فرآیند های زیست جهان اجتماعی – فرهنگی پدیده کودکان کاروخیابان ( آسیب های اجتماعی ، خرده فرهنگ قومی ، گروه  -٥
اجتماعی ، مهاجرت و...)  

                                                                                                      دکتر امین  شاهرخی
                                                                                            مدیرکل بهزیستی استان تهران
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