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 1392هاي پژوهشی حوزه جوانان در سال فهرست اولویت

  
  عنوان طرح پژوهشی  ردیف
    

ن وضعیت ساختار و منابع در حوزه ساماندهی ازدواج جوانان و ارائه راهبرد و راهکار براي یبررسی و تبی  1
 ارتقاي وضعیت

 همسریابی حوزه در مردمی هايفعالیت شناسیبررسی موانع، مشکالت و آسیب  2

 حضرت جشنواره جوانان برتر در موضوعات و محورهاي ارزیابی هايشاخص استاندارد سازي و رسیبر  3
 )ع(علی اکبر

 جوانان منظر از نور راهیان اردوهاي طرح بررسی و مطالعه  4
 ایران شرایط به توجه با آن سازيبومی و کشورها سایر در جوانان هویتی گردشگري تطبیقی مطالعه  5
  جهان و ایران در فراغت اوقات نوین هايشیوه و هابرنامه ها،ستسیا مطالعه  6
  هاي حوزه جواناناجراي برنامه و شناسی تدوینبررسی و آسیب  7
  ها، تهدیدها و راهکارها ارتقاء آنها، آسیبوضعیت، چالش: بررسی هویت دینی جوانان  8

در ارائه الگوهاي هویتی مناسب ) و سینما رسانه ملی(هاي دیداري هاي رسانهتحلیل محتواي برنامه  9
  براي جوانان و تأثیرگذاري آن

  آینده پژوهی وضعیت اشتغال و کسب و کار جوانان و ارائه راهبردها  10
  راهبردهاي پیشگیرانه ارائه شناسی سؤمصرف مواد مخدر و روانگردان در میان جوانان وروند  11

ها و فرصت: هاي اجتماعی مجازي و کارکردهاي آن در میان جوانانبررسی میزان گرایش به شبکه  12
  تهدیدها

  هاي حمایتی مسکن جوانان در ایران و جهانبررسی تطبیقی الگوها و برنامه  13
  شناسایی عوامل مؤثر بر رشد خالقیت و نوآوري در جوانان  14

- میزان آگاهی از ارزش( ي ارتقاء آنبررسی وضعیت اخالق و تربیت اسالمی در بین جوانان و راهکارها  15
  )ها، پایبندي و رفتار اخالقی 

  ها و راهکارها ها، تهدیدوضعیت، فرصت: تحصیالت دانشگاهی و جوانان  16

هاي  ارائه راهکارها و برنامه: بررسی علل و عوامل تکرار رفتارهاي مجرمانه جوانان داراي سابقه کیفري  17
  پیشگیرانه 

  ها و تهدیدها و راهکارهانگرش، وضعیت، آسیب: جرت به خارج از کشورجوانان و مها  18
  ها و راهکارهاها، آسیبوضعیت، چالش: جوانان ايبررسی سواد رسانه  19
  مطالبات و نیازهاي  جوانان در حوزه ارتقاي رفاه و تامین اجتماعی   20
  و راهکارها هاها، آسیبوضعیت، چالش: نرمجوانان، تهاجم فرهنگی و جنگ  21
  ها و راهکارهاوضعیت، چالش: بررسی گرایش جوانان به ورزش همگانی و قهرمانی  22
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