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 بسمه تعالی

 

 عناوین مطالعاتی برای فراخوان مقاالت:

  و آموزشی  فرهنگی حوزه

 آوری کشورنقش زنان ایثارگر در توسعه علم، هنر، پژوهش و فن .1

 ایرانی با توجه به بیانیه گام دوم انقالب -حفظ هویت فرهنگ اسالمیدر ایثارگر نقش زنان  .2

 زنان در رشد، پیشرفت و آبادانی کشورنقش  .3

 در ایران) در گذر تاریخ قبل از اسالم و بعد از اسالم( گرایثار های زناناسطوره .4

 نقش زنان در حفاظت از محیط زیست .5

 و روانشناختی اجتماعیحوزه 

 تجربه زیسته زنان ایثارگر .1

 های اجتماعیهای زنان ایثارگر در پیشگیری و کنترل آسیبنقش تشکل .2

 تبیین جامعه شناختی ایثار و مقاومت .3

 العه جامعه شناختی زنان، سردمداران عرصه ایثار و شهادتمط .4

 های روانشناختی زنان جامعه ایثارگریشناسی آسیبسنخ .5

 نقش زنان ایثارگر در ترویج سبک زندگی ایثارگرانه .6

 های اجتماعیزنان ایثارگر و آسیب .7

 مطالعه سبک زندگی زنان جامعه ایثارگری .8

 خانواده و تعالی بنیان تحکیم ،در تشکیل های زنانحقوق و مسئولیت .9

رسانی به ایثارگران و قانون های اجتماعی در حوزه زنان ایثارگر) با تمرکز برقانون خدماتتحلیل و ارزیابی سیاست .10

 برنامه ششم توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی(
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 حوزه اقتصادی

 و کارآفرینی اقتصادی هایفعالیتحقوق و مسئولیت های زنان ایثارگر در  .1

 وری و تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغالنقش زنان ایثارگر در تحقق اقتصاد دانش بنیان، بهره .2

 نقش زنان ایثارگر در صیانت از میراث فرهنگی، حمایت از صنایع دستی و توسعه گردشگری) اقتصاد منهای نفت(  .3

 نقش زنان ایثارگر در تقویت دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی .4

 یبین الملل سیاسی و حوزه

 نقش زنان ایثارگر در تحکیم صلح عادالنه جهانی .5

 مطالعات تطبیقی ایثار در شرق و غرب .6

 ملی و بین المللی های و مسئولیتنقش و جایگاه زنان در مناسبات سیاسی  .7

نقش زنان ایثارگر در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه  .8

 المللیبین

 های تقریبی و وحدت آفرین در جهان اسالمنقش زنان در حمایت از جریان .9

 گراییگرایی، تروریسم و افراطنقش زنان ایثارگر برای مقابله با خشونت .10

 های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیموانع مشارکت زنان در عرصه .11

  حقوقی حوزه

 کارهای تقنینی و اجرایی در راستای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان ایثارگر راهو ارائه  ، آسیب شناسیبررسی .12

 حوزه دفاعی

 در امور دفاعی و نظامی کشور ایثارگر های زنانحقوق و مسئولیت .13

 و فضای مجازی رسانه حوزه

 بررسی نقش و جایگاه فعاالن زن حوزه رسانه در ترویج فرهنگ ایثار .14

  ها(های اجتماعی) تهدیدها و فرصتدر شبکه ایثارگر نقش زنان .15
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 حوزه سالمت

 سواد سالمت زنان ایثارگر .16

 بررسی وضعیت سالمت جسمی و روانی زنان جامعه ایثارگری .17

 های مداخالتی و اثربخششادکامی زنان جامعه ایثارگر و مدل .18

 ای و قهرمانی در بین زنان جامعه ایثارگریورزش حرفه .19

 خانواده رسالت زنان در مدیریت امنیت غذایی .20

 های زندگی در زنان جامعه ایثارگریمهارت .21

 بررسی کیفیت زندگی زنان جامعه ایثارگری .22


