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  ارت ورزش و جوانان ایت مالی وزنامه هاي مورد حمموضوعی پایانعناوین 

  حوزه جواناندر 

  

  یخانواده و روابط نسل

   بررسی روابط والدین و جوانان 

 هاي تربیتی خانواده بر رفتار جوانان رابطه عملکردها و سبک 

 هاي اخالقی و دینی به جوانان نقش خانواده در انتقال ارزش 

 فرزندان یتیجنس يریپذنقش خانواده در جامعه 

 والدین و فرزندانن یب یزان و عوامل موثر بر شکاف نسلیم یبررس  

 و بزرگساالن جوانان يهانظام ارزش ياسهیمقا یبررس 

 از دیدگاه اسالم  راهکارهاي اصالح روابط خانوادگی 

 بررسی روند تغییرات و تحوالت ناشی از مدرنیته در حوزه روابط خانوادگی 

 در ایران و دیگر کشورها  ت از خانوادهیحما نیقوانها و برنامهها، تطبیقی سیاست یبررس 

  

  آموزش 

 بررسی نیازهاي آموزشی جوانان با توجه به مناطق مختلف شهري و روستایی 

 آن  پیشرفت تحصیلی جوانان و عوامل مؤثر بره بررسی میزان انگیز 

 هاي تحصیلی و آموزشی جوانان بررسی دغدغه 

 ها در میان جوانان و خانواده شناسی کنکور سراسري آسیب 

  تحصیلی شغلی و آینده بررسی نگرش جوانان در باره 

 هاي آموزشیگرایی در محیطبررسی علل وندالیسم و تخریب 

 بررسی پایگاه اجتماعی و اقتصادي جوانان بر دستیابی به آموزش عالی  

 
  بهداشت و سالمت 

 هاي سالمت جسمی، روانی، معنوي و اجتماعی تعاریف و شاخص 

 جوانان و راهکارهاي ارتقاي آن  ) اجتماعی جسمی، روانی، معنوي،(کننده سالمت  عوامل تهدید 

 علل شایع مرگ و میر در بین جوانان 

 هاي خاص جوانان و بیماري 

  و بررسی مسائل و مشکالت معلوالن جوان  جوانانمعلولیت در بین علل شایع بررسی 

 جوانانن یدر ب یروان تاختالالانواع وع یسالمت روان و برآورد ش یبررس 

 هاي زندگی جوانان و مهارت 

 الگوهاي سازگاري اجتماعی و انطباق در جوانان و عوامل موثر بر آن 

 ن جوانانید در بیم و امیو ب یعوامل موثر بر احساس آنوم یبررس 



٢ 

 

  جوانان  یاجتماعس أیبررسی علل و عوامل موثر بر میزان شادي و 

  هاي مختلف در حفظ و ارتقاء سالمت جوانان عملکرد سازمانبررسی 

 و دالیل عدم استقبال جوانان از این مراکز شناختی ارزیابی وضعیت و کیفیت خدمات مشاوره و روان 

 گانه زندگیهاي دههاي مهارتهاي مختلف ورزشی بر مولفهبررسی اثربخشی رشته 

  هاي اجتماعی در میان نوجوانان و جوانانورزش با افزایش مهارتبررسی رابطه میان  

 
 

   یاسیو س یمشارکت اجتماعها، مسئولیتحقوق و 

 رانیف جوانان در ایمربوط به حقوق و تکال يهااستیکردها و سیرو یبررس 

 بررسی تطبیقی ساختارهاي مربوط به حقوق جوانان در ایران و جهان 

 جوانان در نظام حقوقی ایران و سایر کشورها بررسی تطبیقی قوانین دادرسی 

 شناسی نظام قضایی ایران در ارتباط با جوانان آسیب 

  نظام قضایی کشورباره سنجش نگرش جوانان در 

 کشورها یها و تجارب عملاستیکردها، سیرو: و مشارکت جوانان یتوسعه مل  

 و عمل جوانان در قبال حقوق شهروندي  یزان آگاهیم یبررس  

 هاهاي سیاسی معاصر و تحلیل نقش جوانان در این جنبشجنبش بررسی 

  اجتماعی جوانان و عوامل موثر بر آنبررسی میزان مسئولیت پذیري 

 جوانان  یاسیو س یهاي مشارکت اجتماعبررسی و تدوین شاخص 

 جوانان و عوامل موثر بر آن  یاسیو س یاشکال و سطوح مشارکت اجتماع یبررس 

 ر کشورهایران و سایجوانان در ا یاسیو س یمشارکت اجتماع یقیتطب یبررس 

 هاي مردم نهاد جوانان در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهابررسی مسائل و مشکالت سازمان 

 پذیري اجتماعی و سیاسی جوانانبررسی فرایند جامعه 

 هاها و چالشکردها، مدلیرو: جوانان یاسیرفتار س 

 ن عرصه یحضور آنان در ا یشناسبیو آس  یاسیس يهات به احزاب و تشکلش جوانان نسبیگرا یبررس 

 ها و کارآمدي مشروعیت نظام سیاسی و نگرش جوانان در این زمینهبررسی شاخص  

 در حال اجرا يهااستیو س ین و کارگزاران دولتیمسئولعملکرد جوانان نسبت به نگرش  یبررس  

 
  یارتباط جمع يهارسانه

 جوانان  یابیاطالع يو رفتارها یاطالعات يازهاین یبررس 

 ن جوانان یدر ب یجمعارتباط يهازان و نحوه استفاده از رسانهیمی، دسترس یبررس 

 مختلف ارتباط جمعی يهازان اعتماد جوانان به رسانهیماي بررسی مقایسه 

  جوانانهاي اطالعات در بین فناورياستفاده و کاربردهاي گوناگون وضعیت بررسی  

 جوانانان یدر م ارتباطاتاطالعات و  يهاياز فناور يریگ بهره یتیجنس يهاتفاوت یبررس 

 فزاینده از اینترنت براي جوانان و ارائه راهکارهااستفاده هاي چالشها و فرصت 

 در بین جوانان هازهیل و انگیدالمیزان شیوع، : ینترنتیاد ایاعت 



٣ 

 

 يمجاز یاجتماع يهاجوانان و شبکه 

  هاي مربوط به آنجوانان و آسیبتلفن همراه در بین بررسی میزان استفاده و کاربردهاي   

 ايهاي ماهوارههاي شبکهمیزان دسترسی و استفاده جوانان از برنامه 

  اي در ایران ماهوارههاي بکهش یشناسمخاطبالگوهاي استفاده و 

 هاهاي مقابله با تأثیرات مخرب این برنامهاي و روشهاي ماهوارهاستفاده از برنامه یو فرهنگ یاجتماع يامدهایپ 

  ها و راهبردهارویکردها، چالش: و کشورهاي اسالمیران یدر ا ياماهواره يارسانه ياستگذاریسبررسی تطبیقی 

 ها و راهبردهاچالش: ياانهیرا يهايجوانان و باز 

 
  سبک زندگی، مصرف و اوقات فراغت

 هاي زندگی مدرنجوانان و سبک 

  در ایران با تأکید بر جوانان یرات سبک زندگییتغبررسی روند 

 جوانان سبک زندگی و  یرابطه نظام ارزش یبررس 

  آن مجاز و غیرمجاز در بین جوانان و عوامل موثر بر یفرهنگ يمصرف کاالهابررسی 

 جوانان یر آن بر سبک زندگیو تاثهاي نوین استفاده از رسانه یبررس 

 شهري دیدر مراکز خرجوان داران یخر یگونه شناس 

 و پیامدهاي آن در جوانان ییش به مدگرایعلل گرا 

  در وقت فراغتجوانان  یمذهب يهاتیفعالبررسی 

 جوانان  يمندآن جهت بهره يسازنهیبه يهاراهگذران اوقات فراغت و  يامکانات و فضاهاشناسی آسیب 

 هاي نوین گذران اوقات فراغت و ارائه راهکارهاي مواجهه با آنشناسی الگوها و شیوهآسیب 

 ها ها و ناکامی موفقیت: رانیهاي اوقات فراغت جوانان در ا ها و برنامه سیاست یابیارز 

 

  و گروه مرجع خرده فرهنگ جوانان

 نو در جهانی شدن فرهنگ جوانانهاي  نقش و جایگاه رسانه 

 ها ورفتارهاي خرده فرهنگی جوانان وعوامل مؤثر بر آنبررسی گرایش 

  جوانانو رفتار ت یشخص يریگدر شکلخودي و غیرخودي مرجع  يهاگروه یزان نفوذ اجتماعیمبررسی 

 هاي مرجع مذهبی و تداوم رفتارهاي هنجاري در بین جوانانگروه 

 
  تیهو

 یابیتیهو يندهایفرآ ها وسبک یبررس  

 هاي عام و خاصهویت( جوانان یت اجتماعیهو يهاها و مولفهشاخص(  

 جوانان در  یتیت جنسیهو يریگ عوامل موثر بر شکل یبررس 

 جوانان در بین ...) ، ملی، قومی و ..جهانی، دینی( یاجتماع يهاتیانواع هو یبررس 

 جوانان یاجتماعت ین و هویوالد یتیترب يهارابطه سبک یبررس 

 جوانان  یت اجتماعیهو يریگبر شکل) یآموزش و پرورش و آموزش عال( ینقش نظام آموزش یبررس 

 جوانان یت اجتماعیف هویم و تضعیها بر تحکنقش رسانه یبررس 



٤ 

 

 ی جوانانبخشتین در هوینو يهااستفاده از رسانه يدهایها و تهدفرصت 

 خارج از کشورجوانان ایرانی مهاجر  یت اجتماعیهو یبررس  

 جواناندر بین  یت اجتماعیهو يهارات شاخصییروند تغ یبررس 

 آنموثر بر جوانان و عوامل  ينداریت دیوضع یبررس 

  و نگرش مذهبی جوانان  افزایش بینشراهکارهاي 

 هاي تربیت دینی جوانان در کشورهاي اسالمی و ایران بررسی تطبیقی روش 

 پرستی و هاي نوظهور، شیطانعرفانش جوانان به یگراشناسی آسیب ... 

  

  يکاریاشتغال و ب

 جوانان يهاي نوین، تجارب جهانی و مطالعۀ تطبیقی در زمینۀ راهنمایی و مشاورة شغلی برا بررسی شیوه 

 جوانان يبرایابی و راهنمایی و مشاورة شغلی  ارزیابی کارکردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعۀ نظام شغل 

 شغلی هیابی و مشاور التحصیلی در توسعۀ نظام شغل هاي فارغ ویژه انجمن ها و نهادهاي مدنی به نقش تشکل 

 جوانان یابیند کاریل فرایها به منظور تسهل در دانشگاهین تحصیح يهاآموزش ياجرا ين راهبردهایتدو 

 در حوزه اشتغال یاطالعات يهاو بانک یرساناطالع يهاجوانان با شبکه ییزان آشنایم 

 دیدگان و  تعیین نیازهاي آموزشی مورد نیاز بازار کار، وضعیت اشتغال آموزش  کاریابی،(اي  بررسی عملکرد آموزش فنی و حرفه

(... 

  در ایجاد اشتغال جوانان ...)تسهیالت بانکی و (دولت برآورد میزان اثربخشی تسهیالت اعطایی 

 هادر توسعه اشتغال جوانان در استان يشگرت صنعت گردینقش و ظرف یبررس 

 هاي مردم نهاد در اشتغال جوانان  و سازمان ینقش و جایگاه بخش خصوص 

 استانی و شهرستانی  وکار جوانان در سطوح ملی،  هاي کسب فرصت 

 زایی در شهرها و مناطق روستایی کشور هاي اشتغال ها و توانمندي بررسی زمینه 

  جوانان ییزاکشور به منظور اشتغال یمشاغل نوین در مناطق محروم و ساحلبررسی راهکارهاي توسعۀ 

 و راهبردهاي توسعه اشتغال  هاي اطالعات و ارتباطات هاي کارآفرینی براي جوانان از طریق فناوري بررسی زمینه 

 ریزي آیندة ایران انداز بازار کار علوم انسانی در برنامه چشم 

 در ایران بررسی وضعیت مدیریت بازار کار 

 موثر بر تحوالت بازار کار یتیعوامل جمع یبررس 

 آموختگان علوم انسانی ها و راهکارهاي ترویج و گسترش کارآفرینی در میان دانش شیوه 

 هاي متولی اشتغال در کشور ها و دستگاه بررسی عملکرد سازمان  

 هاي شغلی جوانان ها و نگرشآرمان یبررس 

 ان جوانانیاق به کار در میو فقدان اشت یگانگیب یبررس 

 رضایت شغلی جوانان شاغل و عوامل موثر بر آن یبررس 

  آنان تأثیر رویکردهاي جنسیتی در اشتغالو  یآموخته دانشگاه وضعیت اشتغال دختران و زنان جوان دانشبررسی 

 

  ازدواج و طالق

 هاي آموزشی پیش از ازدواج جواناننیازسنجی و تعیین اولویت  



٥ 

 

  هاي آموزشی پیش از ازدواج ویژه والدینتعیین اولویتنیازسنجی و  

 هاي قبل، حین و بعد از ازدواج در سایر کشورهاي جهانمطالعه تطبیقی و آموزش  

 هاي اجتماعیدر شبکه) مستقیم و غیرمستقیم(هاي ازدواج بررسی وضعیت آموزش  

 هاي اجرایی کشورگزار شده از سوي کلیه دستگاههاي آموزشی قبل، حین و بعد از ازدواج برسنجش میزان اثربخشی کارگاه  

 هاي اجرایی کشورهاي آموزشی قبل، حین و بعد از ازدواج از سوي کلیه دستگاهبررسی کیفیت محتوا و شیوه برگزاري کارگاه 

 الگوي مناسب روابط دختر و پسر از دیدگاه اسالم 

 هاي ازدواج از دیدگاه اسالممالك 

  جوانان بین اج در ازدواز مطالعه روابط قبل 

 ش جوانان به ارتباط با جنس مخالفیعوامل موثر بر نگرش و گرا یبررس 

 تاثیر جهانی شدن در بازاندیشی تعامالت جنسی در بین جوانان ایرانی 

 ط خانوادهیمح يهانگرش جوانان نسبت به ازدواج و طالق و رابطه آن با مؤلفه یبررس 

 و پیامدهاي آن جواناندر بین سن ازدواج الگوي رات ییعوامل موثر بر تغ یبررس 

 بین جواناندر  ینیهمسرگزهاي مالكت و یزوج يهاآرمان 

 یابیهمسرهاي جدید هاي شیوهها و چالشبررسی فرصت 

  ازدواج جوانان موانع بررسی مشکالت و 

 خانواده يداریترغیب جوانان به ازدواج و پا هتولیدات فرهنگی صدا و سیما دربار یبررس 

 ازدواج جوانان  ير سن و الگوهایینسبت به ازدواج و تغ یرغبتیجاد بیبر ا ین ارتباطینو يهاتأثیر رسانه 

 به تفکیک استانی(هاي مرسوم ازدواج جوانان  شناسی آداب و رسوم و سنت آسیب( 

  در افزایش تمایل جوانان به ازدواج) ...و  مانند وام ازدواج(تأثیر اعطاي تسهیالت 

 و پیامدهاي آسیبی آن ن جوانانیدر ب يمجرد یش به زندگیگرایل رشد بررسی دال 

  هاي دانشجویی  ازدواجبررسی 

 موثر بر آنن جوان و عوامل یدر زوج ییزناشو یت از زندگیرضا یبررس 

 ییت زناشویو رضا ییارتباط زناشو ين الگوهایرابطه ب یبررس 

  ن جوانیزوج يو خودکارآمد ییزناشواز زندگی  يتمندیبر رضاارتباطی  يهامهارترابطه 

 ن جوانان یدر ب ییتأثیر مشاوره قبل و بعد از ازدواج بر رضایت از زندگی زناشو 

 ییزناشو یتأثیر روابط قبل از ازدواج بر پایداري زندگ 

  هاي زناشویی و طالق در بین زوجین جوان و راهکارهاي عملی کاهش آنناسازگاريدالئل بررسی 

  هاي جوان هاي زناشویی در زوج هاي جنسیتی و تضاد نقش کلیشهبررسی ارتباط 

  ن جوانین زوجیدر ب ییزناشو يهاانتیخبررسی دالیل رشد 

 

  یاجتماع يهابیآسجرم و 

 ندر بین جوانام ائهاي ارتکاب جر بررسی علل و انگیزه  

  کننده و بازدارنده جرم در جوانان بزهکاربیعوامل ترغبررسی 

 هامحبوس در زندانجوان ن یمشخصات مجرمت و یشناخت وضع 

 در ایران یاجتماع يهابی، مداخله، کنترل و کاهش آسيریشگیپ يهابرنامه ها و راهها، بررسی سیاست  



٦ 

 

 ن جوانانینده آن در بیل رشد فزایران و دالیدر ا یاجتماع يهابیروند آس یبررس 

 جوانان یاجتماع يهابیاز آس يریشگیخانواده در پنقش  یبررس  

  خودکشی و راهکارهاي پیشگیري از آنعوامل موثر بر گرایش جوانان به علل و 

 گر کشورها یران و دیجوانان در ا یخودکش یقیتطب یبررس 

 و عوامل موثر بر آن جواناندر بین پرخطر  يرفتارها یبررس 

 جوانان  یجنس يهایها و آگاهنگرش یبررس 

 جوانانبین در  یمشروبات الکلمصرف زان یمها و انگیزه یبررس 

 ران و جهانیدر ا ی جوانانالکلمشروبات مصرف  يالگوتطبیقی  یبررس 

 آن یو روانشناخت یجسم يامدهایپآگاهی جوانان از مواد روانگردان و زان یم 

  از آنهاي پیشگیري  و شیوهبر گرایش جوانان به اعتیاد بررسی عوامل مؤثر  

 جوانان بین  در اعتیادآور شناسی مصرف مواد شیوع 

 شیوع استفاده از مواد دخانی در بین جوانان و عوامل موثر بر آنزان یم یبررس 

 و جهان در ایران مواد دخانیستعمال هاي کنترل و کاهش اها و برنامهبررسی تطبیقی سیاست 

 و عوامل موثر بر آن ان جوانانیدر مشیوع انواع خشونت  یبررس 

 یورزش يهاطیدر محز یآمرفتار خشونت یشناسبیآس 

 

  مهاجرت

 بررسی وضعیت جهانی مهاجرت جوانان، علل و تأثیرات آن 

 بررسی علل مهاجرت جوانان روستایی به شهرها و پیامدهاي آن 

 کرده ایرانی به خارج از کشورجوانان تحصیلمهاجرت و روند  ، پیامدهابررسی علل 

 
  دختران و زنان جوان

  ي پیشگیري، کنترل و کاهش آنراهکارهادختران و زنان جوان و  یانحرافات جنس عللبررسی 

 و خانواده  يکار يهاطیه دختران و زنان جوان در جامعه، محیعل یجنس يهاآزار و خشونت یبررس 

 يو عاد يخانواده دختران فرار یتعامل يو الگوها يفرد يهایگیژو ياسهیمقا یبررس 

 از آن يریشگیپ يهاو راه يفرارده دختران یپد يامدهایعلل و پ یبررس 

 یو آموزش یهاي شغله دختران و زنان جوان در محیطیهاي جنسی علمزاحمت یبررس  

 بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین دختران و زنان جوان 

 زنان جوانو بین دختران از بدن در  یر ذهنیموثر بر تصو یعوامل اجتماع یبررس 

  گرایی و عوامل موثر بر آنزنان جوان به مصرف و تجملبررسی میزان گرایش دختران و 

 از آنان  یتیحما يمسائل و مشکالت زنان جوان مطلقه و ارائه راهبردها یبررس 

 آنان  يتوانمندساز يمسائل و مشکالت زنان جوان سرپرست خانوار و راهکارها یبررس 

  بیت فرزندانی و ترخانوادگ یزنان جوان بر زندگدختران و اشتغال تأثیر بررسی 

  علل و عوامل گرایش یا گریز دختران و زنان جوان از پذیرش هنجارهاي مربوط به حجاب بررسی 

 هاي متولی در مبارزه با بدحجابی و ارائه راهبردهاي متقضیهاي اجرایی دستگاهها و برنامهبررسی سیاست 



٧ 

 

  

  نظام وظیفه

 خدمت وظیفه هوري دور بررسی راهکارهاي افزایش بهره 

  روانی و هویت جوانان بهداشت پذیري، نقش دوران سربازي در جامعهبررسی 

 سربازي هبررسی مسائل و مشکالت جوانان در دور 

 

  ریزي و تأمین رفاه   و برنامه گذاري سیاست

 جوانان در ایران و سایر کشورها  گذاري بررسی تطبیقی سیاست 

 ها و جوانان، خانوادهنظران امور جوانان صاحبدار جوانان از منظر  بررسی نیازهاي اولویت 

  هاي رفاهی در جهانو نظام هاهینظر، هادگاهیدبررسی 

 هاي مربوط به آن هاي رفاه اجتماعی و حوزه شاخص 

 جوانان ههاي فراروي نظام جامعِ رفاه و تأمین اجتماعی در حوز ها و فرصت چالش 

 گر کشورهایران و دیا یرفاه جوانان در نظام رفاه یقیتطب یبررس  

 طرد و محرومیت اجتماعی با تأکید بر جوانان يهاها و مولفهشاخص 

 جوانان یت اجتماعیطرد و محروممیزان و علل و عوامل  یبررس  

 ترین راهکارها در ایران سازي موفق قیمت در جهان و بومی  بررسی راهکارهاي تامین مسکن ارزان 

 گیري براي ازدواجبحران مسکن جوانان و تأثیر آن بر تصمیم هاي دولت در حل ها و طرح بررسی سیاست  
 

  

  


