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متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
سايت اختصاصی نشريه
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سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی
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فهرست
بررسي تأثير سرمايۀ فرهنگي بر سالمت عمومي با ميانجي گري سبك زندگي سالمتمحوور (مطالعوۀ

91-9

موردي :دانشآموزان متوسطۀ دوم شهر شيراز)




مسعود کوچانی اصفهانی؛ حسین محموديان

مطالعۀ گمنامي در روابط اينترنتي و عوامل جامعهشناختي مؤثر بر آن

33-90

محمد امین کنعانی؛ حمیده محمدزاده

ارزيابي نيازهاي جوانان و اولويت هاي سياستي مرتبط با آنان در شهر يوزد بوا بوه كوارگيري الگووي

16-31

اهميت  -عملکرد



عباس عسكري ندوشن؛ مرجان صباغچی

سنخشناسي طالق و پيامدهاي اجتماعي آن (مطالعه موردي :زنان مطلقۀ تحت پوشش كميتۀ امداد امام

19-16

خميني (ره) استان چهارمحال و بختياري)



منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیان فر؛ عزيزاله آقابابايی

مطالعهاي كيفي از جايگاه نخبگان جوان ايراني در بستر جامعۀ ايران

999-13

علی روحانی؛ مسعود انبارلو



نقش عوامل اجتماعي (خانواده ،مدرسه و گروه همساالن) در جامعهپذيري دانشآموزان استان گلستان

993-993

علیرضا قربانی؛ سكینه جمعه نیا



بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر مداراي اجتماعي (مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه شوهيد چموران

961-991

اهواز)




مسعود زالی زاده؛ معصومه باقري؛ حسین ملتفت

بررسي رابطۀ سرمايۀ اجتماعي و كيفيت زندگي (مورد مطالعه :زنان  96تا  16سالۀ شهر تهران)

913-960

زهرا خادمی؛ صفی اهلل صفايی؛ نسرين مرادي شهباز

تفکيك نهادي و نابرابري در آموزش و پرورش ايران (مطالعۀ موردي :دبيرستانهاي متوسوطۀ نروري

917-911

شهر اروميه)
سهیال احمدي؛ محمد حسنی؛ میرنجف موسوي



بررسي بين كشوري رابطۀ كيفيت حکومت ،ميزان فساد و سطح اعتماد نهادي و اجتماعي
محمد فاضلی؛ محدثه جلیلی

997-919

