اولویتهای پژوهشی سال 1396
حوزه

گروه هدف

پژوهشهای مرتبط

تعداد
طرح

غربالگری بدو ورود (بعد از  48ساعت اول اقامت)
در  6روز عالوه بر اطالعات دموگرافیک و قضایی (در برگیرنده
موضوعاتی نظیر وضعیت قضایی (متهم و محکوم بودن) ،سوابق
 .1.1زندانیان
ورودی

جرم خود و خانواده و دوستان ،علت وقوع جرم) از حیث:

 31طرح

1ـ سالمتی  2ـ خانوادگی  3ـ شغلی و مهارتی  4ـ روانی  5ـ

استانی

شخصیتی  6ـ دینداری

.1پیشگیری

(کلشماری جمعیت ورودی  31استان در  6ماه سال با ابزار
استاندارد معرفی شده)

 .1.2کارکنان و کادر
وظیفه

.1.2.1ارزیابی سالمت جسم و روان کارکنان

 31طرح

(تشکیل پرونده سالمت در قالب طرح های استانی)

استانی

.1.2.2آسیب شناسی و ارائه راهکار در بهره گیری از خدمات کادر
وظیفه

 1طرح ملی

بررسی بر اساس1:ـ سالمتی 2ـ خانوادگی  3ـ شغلی و مهارتی4
ـ روانی  5ـ شخصیتی  6ـ دینداری  7ـ قضایی

.2.1زندانیان موجود

نمونه گیری در  5گروه اقامتی و با ابزار استاندارد معرفی شده
(زیر یک سال 1 ،تا  2سال 2 ،تا  5سال 5 ،تا  10سال 10 ،سال به

.2مداخالت

باال)

سازمان

ارزیابی کامل زندانیان در  31استان در مدت  4ماه

.2.2برنامههای
اصالحی و تربیتی

.2.3برنامههای امنیتی
در زندان

پایش و ارزشیابی برنامههای جاری اصالحی و تربیتی اعم از
فرهنگی و تربیتی ،مددکاری ،بهداشت ،درمان ،اشتغال و حرفه-
آموزی و طبقه بندی زندانیان

پژوهش در حوزه امنیت در زندان

 31طرح
استانی

حداقل 10
طرح ملی

بتناسب نیاز

فیزیک زندان
.3زیرساخت-
های سازمان

تجهیزات

بازنگری ساختار فیزیکی زندانها و ارایه الگوی عمرانی
استاندارد سازی امکانات و تجهیزات زندانها بر حسب الگوهای
فضایی و جغرافیایی
بازنگری ساختار و تشکیالت سازمان و تحلیل وضعیت موجود

ساختار و تشکیالت



 1طرح ملی

 1طرح ملی

 1طرح ملی

اجرای آزمایشی برنامهها و روشهای جدید (طرح های
ملی و استانی)

.4.1ارتقاء کیفیت و



کمیت

تولید محتواهای آموزشی و تخصصی (طرح های ملی)



نیازسنجی برای طراحی و بازنگری در برنامه ها (طرح

طرح های
ملی و
استانی

های ملی)
مطالعات بر روی زندانهای دنیا شامل:

.4پیشرفت و

.1

بررسی موقعیت و شرایط فیزیکی زندانها و فاصله از شهر

.2

اقدامات قضایی زندان و بررسی شاخص بازگشت مجدد

.3

اقدامات امنیتی

.4

وضعیت مالقاتها ،مرخصیهای زندانیان و بررسی نظام تشویق و
تنبیه زندانیان

توسعه

.5

شرایط مراقبت بعد از خروج و برنامه حمایت از خانواده زندانیان

.6

اشتغال و حرفهآموزی

.4.2دانش افزایی و

.7

برنامه های تربیتی و بازاجتماعی نمودن (فرهنگی و تربیتی) زندانیان

به روزرسانی برنامه

.8

برنامه های ویژه گروه های نوجوانان ،زنان ،سالمندان

ملی و

ها

.9

برنامه های بهداشت و پیشگیری

استانی

 .10شرایط مواجهه با بیماران روانی ،بیماران واگیر ،بیماران غیرواگیر،
بیماریهای مزمن ،بیماریهای صعبالعالج در زندان و سیستم
قضایی
 .11برنامه های درمان اعتیاد و کاهش آسیب
 .12وضعیت هزینهکردهای زندان از بودجه های دولتی و فردی
زندانیان(مشارکت مالی زندانی در تامین هزینه خدمات خارج
ازوظیفه زندان)
 .13استفاده از خدمات بخش خصوصی در زندان

طرح های

