موضوعات اولويت دار اداره كل امور بانوان و خانواده جهت حمايت از پايان نامههاي مقطع دكتري
رديف

محور

1

ازدواج و طالق

مــوضـوعات

 طالق و راهكارهاي مقابله با آن آسيب شناسي طالق در استان شناسايي و بررسي عوامل تهديد كننده پايداري خانوادهها و ارائه راهكار جهت ارتقاء سطح پايدداريآن
 شناسايي عوامل موثر در وقوع يك ازدواج موفق و پايدار بررسي موفقترين ازدواج در بين انواع ازدواجها(دانشجويي ،اينترنتي ،همكاري ،سنتي) بررسي علل باالرفتن سن ازدواج در استان قزوين بررسي علل پايين بون نرخ ازدواج جوانان در استان آسيب شناسي ازدواج جوانان در استان بررسي عوامل مؤثر بر گرايش خانوادهها به تماشاي برنامههاي شبكههاي ماهوارهاي بررسي رابطه استفاده از شبكههاي ماهوارهاي و گرايش كاربران به آسيبهاي اجتماعي در بين جوانانشهر قزوين
 آسيب شناسي تهاجم فرهنگي بر كاركردهاي خانواده بررسي تأثير شبكههاي ماهوارهاي بر جايگاه خانوادهها بررسي تأثير برنامههاي ماهواره بر رفتار خانوادهها بررسي تأثير برنامههاي ماهوارهاي بر روابط خانوادهها بررسي آسيبهاي شبكههاي ماهوارهاي بر فرزندانماهواره و شبكه-
هاي
2
اجتماعي(فضاهاي
مجازي)

 بررسي تأثير برنامههاي شبكههاي ماهوارهاي بر اعتقادات ديني خانوادهها -بررسي تأثير شبكههاي ماهوارهاي بر سالمت رواني و جسمي خانوادهها بررسي شيوههاي استفاده صحيح(مفيد) از شبكههاي ماهوارهاي بررسي تأثير اينترنت و فضاي مجازي بر ارزشهاي خانواده بررسي ميزان استفاده از شبكههاي اجتماعي و پيامدهاي آن بررسي تأثير شبكههاي اجتماعي اينترنتي بر سبك زندگي كاربران جوان در شهر قزوين بررسي تأثير اينترنت و فضاي مجازي بر روابط خانوادهها بررسي آسيب هاي اينترنت و فضاي مجازي بر خانوادهها رتبه بندي سايتهاي اينترنتي مورد استفاده توسط كاربران در استان قزوين بررسي آسيبها و علل اعتياد به اينترنت و فضاي مجازي بررسي آسيبهاي اينترنت و راهكارهاي رويارويي با آن بررسي ميزان استفاده از اينترنت و پيامدهاي رواني اجتماعي آن در خانوادههاي استان قزوين بررسي تأثير فضاهاي مجازي بر سالمت رواني و جسمي خانوادهها بررسي شيوههاي استفاده صحيح(مفيد) از شبكههاي اينترنتي -بررسي علل گرايش خانواده به اينترنت و فضاي مجازي

 بررسي چالش ها و راهكارهاي اشتغال زايي زنان3

اشتغال زنان

 -بررسي مسائل و راهكارهاي ايجاد اشتغال زنان با تأكيد بر مشاغل خانگي و كارآفريني

 بررسي وضعيت اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي زنان سرپرست خانوار استان قزوينزنان خودسرپرست  -زنان سرپرست خانوار و آسيبهاي اجتماعي
4
و بدسرپرست

 بررسي و اولويت بندي مشكالت زنان سرپرست خانوار در استان بررسي و شناسايي مسائل و نيازهاي زنان سرپرست خانوار جهت توانمند سازي آنان -بررسي و شناسايي فرصت هاي اشتغال زنان سرپرست خانوار

5

اعتياد زنان

6

جمعيت

 بررسي الگوهاي مصرف مواد و اعتياد در بين زنان -بررسي طبقهبندي نوع استفاده از مواد مخدر در بين معتادين زن

عوامل مؤثر بر کاهش تعداد فرزندان خانوادههای ایرانی در دههی اخیر
بررسی آسیبهای تك فرزندی در خانوادهها
بررسی عوامل موثر بر افزایش جمعیت

