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 رباره مرکزد

مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی، وابسته به 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 

گیری از توان پژوهشگران چهار ای و بهرهبا نگاهی بین رشته

وم توسعه؛ و پژوهشکده علوم اجتماعی؛ علوم انسانی؛ عل

در حوزه  های فراوانیفعالیتتاکنون  معماریفرهنگ، هنر و 

 و در تالش است عالوه بر تولیدداده پژوهش و آموزش انجام 

این حوزه، انجام این دست از مطالعات را به  دانش در

با امید به آنکه از این پس  .ای اجتماعی تبدیل کندمطالبه

اقدام ها، پیش از ها و پروژهها، طرحها، برنامهتمامی سیاست

های مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار گرفته و پیامد

 برآورد گردد.

ای شک برآورد پیامدهای اجتماعی هر اقدام توسعهبی   

تواند به مدیریت پیامدهای ناشی از آن کمک نموده و از می

صرف زمان و هزینه غیرضروری جلوگیری نماید. این مرکز 

های زاری کارگاهها، برگدر تالش است با اجرای پژوهش

های تخصصی، انتشار فصلنامه تخصصی، برگزاری حلقه

و... در  الکترونیکمطالعاتی مرتبط، تولید محتوای مکتوب و 

 این مسیر گام بردارد.
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 معرفی مرکز

  ضرورت وجود مرکز

های این ای به عنوان بخشی از نظام بر سایر بخشنگریسته شود، هر پدیدههای اجتماعی اگر با نگاهی سیستمی به پدیده

راه، بزرگراه، ای خواه پیادهها نیز تاثیر خواهد گرفت. با این نگاه هر پروژهنظام تاثیرگذار خواهد بود و در مقابل از سایر بخش

تواند در نظام تر هر سیاست، برنامه و طرحی میی مسافربری و یا در سطحی باالتقاطع غیرهمسطح، سد، نیروگاه، پایانه

کالن شهری و یا ملی تغییراتی را ایجاد نماید. این تغییرات ممکن است در نگاه نخست ابعادی اجتماعی به خود نگیرد و 

بعدی و ی چندو... تفسیر گردد، اما در ادامه و به واسطه محیط زیستیتاثیراتی ترافیکی، کالبدی،  از منظر مخاطبان به

بر ها بسیار پرهزینه و زمانتواند منجر به پیامدهایی اجتماعی گردد که جبران برخی از آنپیچیدگی متغیرهای اجتماعی می

 تواندنگریسته شود، میپیامدهای آن  بهبین و با نگاهی آینده)همچون ارزیابی تاثیرات( تخصصی  اگر با دانشی کهخواهد بود 

 .کندهای اجرا شده جلوگیری از اتالف زمان و هزینه در برنامه

چون کیفیت زندگی، هویت محلی، احساس امنیت، شیوه گذران اوقات فراغت، سبک همهایی تغییرات در حوزه

ی یک سیاست، برنامه و یا پروژه ممکن زندگی، مصرف فرهنگی و... بخش کوچکی از متغیرهایی است که به واسطه

ها است و برخی ممکن است از دچار تغییر شود. برخی از این تغییرات از جمله پیامدهای خواسته و آشکار پروژهاست 

های تواند در موفقیت پروژه و دستیابی به هدفها میها باشد که آگاهی نسبت به آنپیامدهای ناخواسته و پنهان پروژه

 آن اثرگذار باشد.

)ماهیت،  ر پروژهشک آگاهی از پیامدهای هبی

شدت، ابعاد، اهمیت و...( و همچنین زمان بروز 

نفع و... از های ذیپیامد و افراد، نهادها و سازمان

جمله اطالعاتی است که به مسئوالن کمک خواهد 

نگرانه بتوانند برای پیامدهای کرد با نگاهی آینده

احتمالی آتی پیشنهادهایی اجتنابی، تعدیلی و یا 

ئه نموده و برای پیامدهای احتمالی مثبت جبرانی ارا

 د.نکارهایی در جهت افزایش بیان کننیز راه
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ها ها، طرحها، برنامهارزیابی تاثیرات اجتماعی سیاست

تواند از ها هرچند به صورت موردی نیز میو پروژه

های اجتماعی طرح بکاهد و در موفقیت آن هزینه

بودن آن و تبدیل این مهم  تاثیرگذار باشد، اما ساختارمند

تواند به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از نظام مدیریتی می

در میان مدت و بلندمدت از اتالف هزینه و زمان و مهمتر 

ی اجتماعی شهروندان کاسته و در از آن کاهش سرمایه

های خردمندانه مفرآیندی منطقی به نهادینه شدن تصمی

متخصص، مسئوالن،  که حاصل توجه به نظر کارشناسان

های دولتی و غیردولتی و در شهروندان، نهادها و سازمان

نفعان پروژه است، منجر شده و یک کالم تمام ذی

  ی پایدار را موجب گردد.توسعه

ها، نیازسنجی پژوهشی ها و پروژهها، برنامهها، طرحدر راستای مطالب بیان شده، ارزیابی تاثیرات اجتماعی سیاست

ها در زمینه ارزیابی تاثیرات های مرتبط و همچنین اجرا یا نظارت بر حسن اجرای آنها و پروژهموزشی، تهیه طرحو آ

اجتماعی، پرورش نیروهای علمی، پژوهشی و اجرایی در راستای کمک به تحقق توسعه پایدار از طریق اموری همچون: 

و موضوعات  ، تسهیلگری اجتماعییهای ارزیابی تاثیرات اجتماعمدت در حوزهمدت و میانهای کوتاهبرگزاری کارگاه 

ها برگزاری همایش ها و نهادهای دولتی و خصوصی،ای و اجرایی با سازمانهمکاری پژوهشی، آموزشی، مشاوره مرتبط؛

تهیه محتوا )ترجمه،  های علمی و تخصصی؛و نشست

)کتاب، نشریه  تالیف( و انتشار منابع علمی و آموزشی

ای مرتبط با های رسانهتهیه برنامهنامه و...(، صصی، ویژهتخ

توسعه پایدار و ارزیابی تاثیرات اجتماعی، همکاری و تبادل 

های تجربیات پژوهشی، آموزشی و اجرایی با سازمان

 المللی در زمینه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و توسعه پایداربین

هایی مینهی نزدیکی موضوع( و... از جمله ز)به واسطه

در  اجتماعی است که مرکز تخصصی ارزیابی تاثیرات

 تالش برای اجرای آن است.
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 های مرکزها و هدفسیاست

 های مرکزالف( سیاست

 های دولتی، عمومی و خصوصی. . ترویج و تثبیت جایگاه مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی در نهادها و سازمان1

ی پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و های توسعه اجتماعی و توسعهراستای بهبود و ارتقاء شاخص. تسهیلگری و ایفای نقش در 2

 محیط زیستی در کشور از طریق ترویج، توسعه و ارتقای دانش در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی.

عی و همچنین افزایش توانایی های علمی و آموزشییی جهت تربیت متخصییصییان ارزیابی تاثیرات اجتماکارگیری ظرفیت. به3

 .هاها و نهادها در راستای اجرای این طرحسازمان

سانه۴ شرکت. تعامل ر سازمانای با نهادها،  شبکه گردش اطالعات ها و  های فعال در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و ایجاد 

  .های مشترکدر زمینه

 اجرا شده در کشور هایو پروژه هاطرح ،هاها، برنامهپیامدهای مثبت سیاستکاهش پیامدهای منفی و افزایش تالش برای . 5

 . انعکاس دستاوردها و عملکردهای صورت گرفته در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی در سطوح داخلی و خارجی6

 مرکز هایهدفب( 

مدیریتی و کارشناسی در  سطوحدر  (هاو پروژه هاطرح ،هاها، برنامه. افزایش سطح دانش ارزیابی تاثیرات اجتماعی )سیاست1

 .های مختلف و کمک به گردش اطالعات در این زمینهحوزه

. ارتقاء جایگاه جهاد دانشیییگاهی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و همراهی با دولت در راسیییتای ارزیابی پیامدهای 2

 .آتی هایو پروژه هاطرح ،هاها، برنامهسیاست

 هاو پروژه هاطرح، هاها، برنامههای مربوط به تاثیرات اجتماعی و محیطی سیاستهای پژوهشی و ارزیابی. اجرای طرح3

 های آموزشی و پژوهشینیازسنجی آموزشی و پژوهشی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و تعیین اولویت .۴

 و ملیای منطقهمحلی،  های. برگزاری همایش5

 های تخصصی با موضوع ارزیابی تاثیرات اجتماعیبرگزاری نشست. 6

 کشور در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعیو خصوصی عمومی  ،های دولتی. آموزش و مشاوره مدیران ارشد و میانی سازمان۷

بهزیستی و... در های پیمانکاری فعال در حوزه نفت و انرژی، مدیریت شهری، سازمان . آموزش و مشاوره کارشناسان شرکت8

 حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی

 های آموزشی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعیها و سرفصل. تدوین دوره9

 های آموزشیها و کارگاهاجرای دوره .10

 تخصصی در حوزه ارزیابی تأثیرات اجتماعی یچاپ نشریه علمی  .11

 ارزیابی تاثیرات اجتماعیترجمه و تألیف کتب و منابع علمی در حوزه  .12

  



 

 

 

4   

 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی         

 SIA.IHSS.AC.IR  اجتماعی تاثیرات ارزیابی تخصصیوعلمی مرکز    

 خدمات مرکز

های پیشنهاد یا انجام طرحخدمات پژوهشی:  .1

پژوهشی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی 

ها در ها و پروژهها، طرحها، برنامهسیاست

 ملی و فرا ملی.ای، منطقهسطوح محلی، 

تدوین منابع ای: . خدمات آموزشی و مشاوره2

های آموزشی تخصصی، ارائه آموزشهای و برنامه

 هایتخصصی علمی، پژوهشی و اجرایی در حوزه

اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نظیر: 

  توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی شرکت

تواند با اجرای )به عنوان مفاهیمی که می

ارزیابی تاثیرات اجتماعی محقق گردد(، 

و  اعیتسهیلگری اجتماعی، ارزیابی تاثیرات اجتم

ها و ها، طرحها، برنامهمحیط زیستی سیاست

 .ایهای توسعهپروژه

پیاده سازی استانداردهای . خدمات اجرایی: 3

مرتبط با ارزیابی تاثیرات اجتماعی؛ ارزیابی و 

ها؛ ها و شرکتتهیه گزارشات پایداری سازمان

های علمی و ها و نشستبرگزاری همایش

تهیه محتوا   تخصصی در موضوعات مرتبط؛

)ترجمه، تالیف( و انتشار منابع علمی و 

نامه و...( آموزشی )کتاب، نشریه تخصصی، ویژه

های اجرا شده و انعکاس نتایج حاصل از برنامه

ها، در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی سیاست

 ها.ها و پروژهها، طرحبرنامه
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 مرکزتجرهب اهی 

 های پژوهشیطرح

هایی با محوریت ارزیابی تاثیرات های پژوهشی اعضای مرکز طرحفعالیت مرکز و همچنین فعالیتدر طول دوران 

 ها در ادامه بیان شده است.اجتماعی به اجرا در آمده است که برخی از این طرح

 

 طرح های پژوهشی اجرا شده 

 

 ترافیک آموزش پارک توسعه و احداث فرهنگی و اجتماعی آثار ارزیابی عنوان طرح:

 تهران 15منطقه شهرداری

 فرهنگی و اجتماعی معاونت تهران،  15منطقه شهرداری کارفرما:

 1389 سال اجرا:

 

 (خاوران) شهری درون پایانه توسعه فرهنگی و اجتماعی آثار ارزیابی عنوان طرح:

 فرهنگی و اجتماعی معاونت تهران، 15منطقه شهرداری کارفرما:

 1389 سال اجرا:

 

 تهران جنوب ملی پارک احداث فرهنگی و اجتماعی آثار : ارزیابیطرح عنوان

 فرهنگی و اجتماعی معاونت تهران، 19منطقه شهرداری کارفرما:

 1389 سال اجرا:
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 طرح های پژوهشی اجرا شده 

 

 ارزیابی تاثیر اجتماعی طرح ارتقاء کیفی خیابان مولوی: عنوان طرح

 تهرانشهرداری  سازی زیبا سازمان کارفرما:

 1389 سال اجرا:

 

در سطح  روسازیپیاده اجتماعی فرهنگی پیامدهای و آثار بررسی طرح: عنوان طرح

 شهرداری تهران ۴منطقه 

 فرهنگی و اجتماعی معاونت، تهران ۴ منطقه شهرداری کارفرما:

 1389 سال اجرا:

 

 یسعید هللا تیآ اهگرربز  اثحدا و تملک جتماعیا فرهنگی یابیارز: عنوان طرح

 فرهنگی و اجتماعی معاونت، تهران 9 منطقه شهرداری کارفرما:

 1390 سال اجرا:

 

 پل نگهداری و ترمیم نصب، فرهنگی و اجتماعی تاثیرات ارزیابی طرح: عنوان طرح

 اتوبوس همسطح پل و پیاده عابر

 فرهنگی و اجتماعی معاونت، تهران 16 منطقه شهرداری کارفرما:

 1390 سال اجرا:

 

 ساحل بوستان در خانواده بازی پارک ایجاد اجتماعی تأثیرات ارزیابی: عنوان طرح

 تهران  ۴ منطقه شهرداری کارفرما:

 1390 سال اجرا:
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 طرح های پژوهشی اجرا شده 

 

 (متان گاز از برق تولید) هاضم کارخانه پروژه فرهنگی و اجتماعی آثار : ارزیابیعنوان طرح

 فرهنگی و اجتماعی معاونت تهران، ۴منطقه شهرداری کارفرما:

 1391 سال اجرا:

 

 پنج خط تندرو هایاتوبوس سامانه فرهنگی و اجتماعی آثار : ارزیابیعنوان طرح

 فرهنگی و اجتماعی معاونت تهران، ۴منطقه شهرداری کارفرما:

 1392 سال اجرا:

 

 ورودی در مسافر بوستان ایجاد فرهنگی و اجتماعی تأثیرات ارزیابی: عنوان طرح

 تهران شرقشمال

 تهران  ۴ منطقه شهرداری کارفرما:

 1392 سال اجرا:

 

 12منطقه در محلی هایبوستان احداث اجتماعی پیامدهای ارزیابی طرح: عنوان طرح

 تهران شهرداری

 تهران 12 منطقه شهرداری کارفرما:

 1392 سال اجرا:

 

 تا دالوران خیابان امتداد و احداث فرهنگی و اجتماعی تأثیرات ارزیابی: عنوان طرح

 (ع)علی امام بزرگراه

 تهران  ۴ منطقه شهرداری کارفرما:

 139۴ سال اجرا:
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 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی         

 SIA.IHSS.AC.IR  اجتماعی تاثیرات ارزیابی تخصصیوعلمی مرکز    

 طرح های پژوهشی اجرا شده 

 

  مخبری ی ستاری غیرهمسطح تقاطع فرهنگی و اجتماعی  تاثیرات : ارزیابیعنوان طرح

 فرهنگی و اجتماعی معاونت تهران، 5منطقه شهرداری کارفرما:

 139۴ سال اجرا:

 

 بزرگراه هایتقاطع سازی غیرهمسطح فرهنگی و اجتماعی تاثیرات : ارزیابیعنوان طرح

 گلبرگ و رسالت فرجام، گشتاسب، محورهای با باقری

 تهران شهر مهندسی و فنی مشاور سازمان کارفرما:

 139۴ سال اجرا:

 

 سریع نقل و حمل سامانه راه اندازی پروژه اجتماعی تاثیرات ارزیابی: عنوان طرح

  کارگر خیابان در( BRT)اتوبوسی

 فرهنگی و اجتماعی تهران، معاونت 6 منطقه شهرداری کارفرما:

 139۴ سال اجرا:

 

 شهری هایپروژه فرهنگی و اجتماعی تأثیرات ارزیابی هایطرح مندنظام : مرورعنوان طرح

 تهران شهر

 و اجتماعی مطالعات کل اداره تهران، شهرداری فرهنگی و اجتماعی امور معاونت کارفرما:

 فرهنگی

 1395 سال اجرا:
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 طرح های پژوهشی اجرا شده 

 

 6منطقه اداری ساختمان احداث فرهنگی اجتماعی پیامدهای ارزیابی: عنوان طرح

 تهران شهرداری

 فرهنگی و اجتماعی معاونت، تهران 6 منطقه شهرداری کارفرما:

 1396 سال اجرا:

 

 هرندی محله در زندگی بوستان احداث فرهنگی و اجتماعی تاثیرات : ارزیابیعنوان طرح

 فرهنگی و اجتماعی معاونت ،تهران 12منطقه شهرداری کارفرما:

 1396 سال اجرا:

 

 زار الله خیابان نوسازی و بهسازی ساماندهی، طرح اجتماعی تاثیرات ارزیابی: عنوان طرح

 تهران 12شهرداری منطقه  کارفرما:

 1398 سال اجرا:

 

 فرسوده نواحی به عمومی های سازمان انتقال پیامدهای و اثرات بررسی: عنوان طرح

 توسعه محرک پروژه مثابه به

 تهران شهرداری ریزیبرنامه و مطالعات مرکز کارفرما:

 1399 سال اجرا:
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 و نشست های تخصصی های آموزشیکارگاه

  139۴کارگاه آموزشی مقاله نویسی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی ی اردیبهشت 

  139۴شهریور  ـکارگاه آموزشی روش تحقیق در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی 

 1395 اسفند ـ)پژوهشگران(  کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی در شهرداری تهران 

  )139۷دی  ـکارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی در شهرداری همدان )مدیران شهری 

 ( کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی )139۷اردیبهشت  ـپژوهشگران 

 1398بهمن  ـ )مدیران شهری( کرج شهر در اجتماعی تاثیرات ارزیابیاول  کارگاه 

 1398آذر  ـآن  احیای اجتماعی پیامدهای و زارالله خ ماهیت در کندوکاوی تخصصینشست 

 1398سال  ی  اجتماعی  تاثیرات ارزیابی حوزه در برگزاری جلسات کتابخوانی 

 1398دی  ـ تهران شهر در فرهنگی و اجتماعی تاثیرات ارزیابی های طرح بر انتقادی تخصصی مروری نشست 

 1399تیر  ـ )مدیران شهری( کرج شهر در اجتماعی تاثیرات ارزیابیدوم  کارگاه 
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صصی ارزیابی اتثیرات اجتماعی تخ
 فصلنامه علمی و 

 درباره نشریه

 ارزیابی مطالعات حوزه در حاضر حال فعال نشریه تنها عنوان به اجتماعی تاثیرات ارزیابی تخصصی و علمی فصلنامه

 و علمی مرکز) دانشگاهی جهاد اجتماعی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه به وابسته کشور در اجتماعی تاثیرات

 و موجود دانش انتقال حوزه، این فعاالن علمی سطح ارتقاء به کمک هدف با( اجتماعی تاثیرات ارزیابی تخصصی

 متخصصان و پژوهشگران میان علمی ارتباط ایجاد اجتماعی، تاثیرات ارزیابی حوزه در دانش مدیریت راستای در حرکت

 تاثیرات، ارزیابی مطالعات هایضرورت از یکی عنوان به ایرشته بین تعامل ایجاد اجتماعی، تاثیرات ارزیابی حوزه

 میان اجتماعی شبکه ایجاد ،(صنعت و علم پیوند)یدکاربر هایفعالیت و علمی هایفعالیت بین تعامل ایجاد

توسط پژوهشگاه علوم و در حال فعالیت بوده  اجتماعی تاثیرات ارزیابی حوزه به مندانعالقه و متخصصان پژوهشگران،

 رسد.انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به چاپ می
 

 
 

 

 



 

 

 

13   
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 ارکان نشریه

 صاحب امتیاز

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی )مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی(

 ایرج فیضی: مدیر مسئول            

 

 هادی برغمدی: سردبیر                                      

 
 

 اعضای هیأت تحریریه

 

 شناسی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران جامعه دکترایحسین ایمانی جاجرمی. 

 

 دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی. محمد فاضلی

 

 همدان سینا بوعلی دانشگاه علمی هیات عضو  شناسی؛ جامعه دکترای. سلیمان پاک سرشت

 

 دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیات علمی دانشگاه گیالنفردین علیخواه. 

 

 ای؛ عضو هیات علمی جهاددانشگاهیریزی شهری و منطقهدکترای برنامه. ایرج قاسمی

 

 دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیات علمی جهاد دانشگاهیایرج فیضی. 

 

 دانشگاهی جهاد علمی هیات عضو شناسی؛ جامعه ارشد کارشناس. سازمحمدجواد چیت

 

 دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی .غالمرضا اسکندریان

 

 دانشگاهی جهاد اجتماعی تاثیرات ارزیابی تخصصی و علمی مرکز مدیر شناسی؛ جامعه دکترایهادی برغمدی. 
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