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قشربندی ونابرابری های اجتماعی
جامعه شناسی جنگ
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روشهای مقدماتی تحليل جمعيت
زبان تخصصی
جامعه شناسی معرفت
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شاهد وکاشان
شاهد وکاشان
شاهد
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عنوان مقاله Title /
1

پاره ای ويژگيهای دموگرافيک خانواده معاصر
در ايران (بزبان روسی)
سيکل زندگی زناشويی با تاکيد بر خانواده
معاصرايرانی(بزبان روسی)

8

سهم پديده چند همسری در ساختار کلی خانواده
معاصر در ايران (بزبان روسی)
بارتکفل وعوامل موثر برنوسانات آن :با تاکيد بر
اشتغال زنان

8

Power & Leadership in Iranian
Families: A Sociological Approach

2

8

تاريخ

نام مجله
ژورنال علمی -پژوهشی دانشگاه

سال1831

جلد وشماره
شماره 18

دولتی کی يف Vesnik
ژورنال علمی -پژوهشی دانشگاه

دولتی کی يف Vesnik

سال1832

شماره 13

ژورنال علمی -پژوهشی دانشگاه

سال1832

شماره 12

دولتی کی يف Vesnik
فصلنامه علمي– پژوهشي
مطالعات زنان
(دانشگاه الزهرا)

زمستان
1838

جلد8
شماره3

فصلنامه علمي – پژوهشي

خرداد
1838

جلد8
شماره11

(به زبان انگليسی)

(دانشگاه تربيت مدرس)

6

تحليل مقايسه ای سرمايه اجتماعی درجهان واقعی
ومجازی

نشريه علمی – پژوهشی

پاييز
1820

دوره 6
شماره 2

7

تحليل جامعه شناختی بيگانگی تحصيلی درميان
دانشجويان

فصلنامه علمي– پژوهشي
علوم اجتماعی

تابستان
1821

شماره 86

3

نوع نگرش ونحوه استفاده بانوان از موبايل

فصلنامه علمي– پژوهشي
مطالعات زنان

زمستان
1820

دوره2
-شماره 8

Humanities
مجله جهانی رسانه
(دانشگاه تهران)

(دانشگاه عالمه طباطبايی)

درتهران

2

تجزيه وتحليل رابطه ميان استفاده ازموبايل
وجامعه پذيری مدرسه ای

10

بررسی رابطه ميان الگوی استفاده ازاينترنت
وهويت ملی

11

بررسی رابطه ميان استفاده ازموبايل واعتماد
متقابل زناشويی

12

تحليل جامعه شناختی فرهنگ اعتماد
درجهان مجازی

18

اعتيادبه موبايل درجوانان تهرانی :يک تحليل
جامعه شناختی

14

بررسی نقش استفاده ازاينترنت درميزان
بروزعادات وخصلتهای منفی فرهنگی
درشهرکاشان

(دانشگاه الزهرا)

فصلنامه علمي– پژوهشي
مطالعات فرهنگ -ارتباطات
(پژوهشگاه فرهنگ ،هنر
وارتباطات وزارت ارشاد)
نشريه علمی -پژوهشی
علوم اجتماعی
(دانشگاه آزاد -واحد شوشتر)
مجله علمی -پژوهشی
مجله جامعه شناسی ايران
(انجمن جامعه شناسی ايران)
فصلنامه علمی -پژوهشی
مطالعات رسانه های نوين
(دانشگاه عالمه طباطبايی)
علمی -پژوهشی
مجله جامعه شناسی ايران
(انجمن جامعه شناسی ايران)
فصلنامه علمی -پژوهشی
مطالعات رسانه های نوين
(دانشگاه عالمه طباطبايی)
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پاييز
1820

سال دوازدهم-
شماره 87

پاييز
1821

شماره 17

پاييز
1822

سال چهاردهم
شماره 8

زمستان
1828

سال اول
شماره 8

زمستان
1828

دوره هفدهم
شماره 8

تابستان
1827

دوره 8
شماره 18

نام دانشجو

تاريخ دفاعيه

بررسی عوامل موثر برگرايش دختران به تحصيالت دانشگاهی

محبوبه عليدوست نيا

 11آذر33

بررسی بيگانگی تحصيلی دربين دانشجويان دانشگاه

سکينه حيدرپور مرند

 11آذر33

بررسی مقايسه اي سرمايه اجتماعي درجهان مجازي و واقعي

سميه حدادي

18تير1820

بررسی رابطه ميان الگوي كاربري اينترنت وهويت ملي

محيا شعيبي

 1خرداد1820

بررسی نگرش جوانان به ازدواج وعوامل موثر برآن

مسلم ميرزايي

 18تير1820

بررسی رابطه ميان موبايل و انسجام زندگي زناشويي

علي موسوي

 22اسفند20

بررسی رابطه استفاده ازموبايل وجامعه پذيري مدرسه اي

فرشاد جمالي

 12دی1820

بررسی رابطه ميان مصرف فرهنگي و انگيزه پيشرفت دردانشجويان

جوادقرباني

فروردين 21

تجزيه وتحليل جامعه شناختي فرهنگ اعتماد درفضاي مجازي

معصومه اسدنژاد

ديماه 1821

بررسی اعتياد به موبايل دربين جوانان تهرانی وبرخی عوامل موثر برآن

ياسمن شفيق

ديماه1828

بررسی نقش استفاده از اينترنت دربيگانگی فرهنگی

سمانه جوادی

تير1826

