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نشریه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ايران به صورت تفاهم نامه با شش دانشگاه ،دانشگاه بووعلی سوینا ،دانشوگاه
تبريز ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه عالمه طباطبايی و دانشگاه مازندران به صورت فصلنامه
منتشر میشود و بر اساس مجوز شماره  0/169173مورخ  13/91/12كميسیيون نشیریاو وزارو علیوم تحقيقیاو و
فناوري داراي درجه علمی است.

يشود:
متن كامل نشریه در پایگاههاي اطالعرساني زیر نمایه و فهرست م 
سايت اختصاصی نشريه

http://ssoss. ui.ac.ir

آکادمیا :شبکه اجتماعی انتشار مقاالت علمی

https://ui-ir.academia.edu

شبکه لینکداين ()LinkedIn

https://www.linkedin.com

سیويلیکا :ناشر تخصصی کنفرانس های ايران

https://civilica.com

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.ISC.gov.ir

ابسکو :میزبان پايگاههای اطالعاتی
اولريخ :راهنمای بینالمللی نشريات ادواری

http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com

سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور
ايندکس کوپرنیکوس ( فهرست مجالت برتر)

http://www.magiran.com
http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی آزاد

http://www.doaj.org

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://www.ensani.ir

پايگاه تخصصی مجالت نور

http://www.noormags.ir

گوگل پژوهشگر

http://scholar.google.com

سايت فاکتور :نمايه استنادی نشريات علمی دانشگاهی با

http://www.citefactor.org

دسترسی آزاد
نمايه جهان علمی آلمان
فهرست کتابخانه دانشگاه استنفورد

http://www.sciwindex.com
http://searchworks.stanford.edu

فهرست جهانی وردکت
نمايه اينفوبیس

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی1861764118 :

http://www.worldcat.org
http://www.infobaseindex.com

شماره تماس
)148(467458622
)148(46745866
ssoss@res.ui.ac.ir
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41-8

مهدی هوازاده؛ رضا همتی؛ علی شکوری و احسان آقابابايی



بررسي نابرابري ساختار ارتباطي در بازار سهام ایران با رویکرد تحليل شبکههاي اجتماعي
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خوانشي آیندهپژوهانه از پروبلماتيک اميد اجتماعي در ایران
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محسن طاهری دمنه و معصومه کاظمی



سنجش ميزان خطرپذیري محلههاي شهري ازنظر وجود فضاهاي بيدفاع (مستعد بروز جیرم) مطالعی
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موردي :منطق  0شهر اردبيل
علیرضا محمدی؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو؛ رضا هاشمی معصوم آباد



واكاوي پدیدارشناسان تجرب الغري در بين زنان شهرستان نقده

851-814

معصومه قاسمی و محمد عباس زاده



مقایس ميزان نارضایتي جوانان از ارتباط با پدر و مادر و نقش این نارضایتي در پيشبيني گرایش آنان
به انحرافاو اجتماعي (فرار از خانه ،انحراف جنسي و اعتياد)
سید مهدی متولیان؛ فريماه دوکوشکانی و سلیمان يحیی زاده جلودار

877-857

