
 

هاوچالصهاهویت  

ٌای سوان ایزان تیظت َ دَمیه کىفزاوض طاالوً ی تىیاد پژٌَغ  

  فزاخُان

تزای مدتی ، حزکت ٌای اجتماعی اس تاب  اجتماعی در ایزان طثة ػدي اطت کً، دطت کم -طزکُب جىثغ ٌای مد وی 

حقُق مدوی َ فزدی ، ایه جىثغ ٌا را اس اما وؼا وً ٌای تارس آ گاٌی تً  .َ تُان تیفتد َ ومُد پیؼیه را ودا ػتً تاػد

جىثغ سوان . دٌد ٌا یی تزخُردار کزدي اطت کً امید تً خیشع اجتماعی گظتزدي تزی را در آیىدي وُید می چىان تُاوایی

ٌز تار پز تُان تز اس پیغ تً ویزَی اوکار  اجتماعی در طُل طال ٌای گذػتً تُاوظتً اطت-تً عىُان یک جىثغ مدوی 

اس پیامد ٌای ادامً ی خؼُوت َ وقض حقُق تؼز در ایزان مُج جدید  یکی. یشع ٌای اجتماعی تثدیل ػُدواپذیز خ

 رػد ملی گزایی َ افکار خارجی طتیشی در کؼُر ٌای میشتان.جُان ، تً خارج اس کؼُر اطت مٍاجزت ، تً َیژي وظل

  ، مٍاجزان را تا چالغ ٌای جدیدی رَتزَ کزدي اطت

ایزان در ٌلىد تزای تزرطی ػزایط کىُوی  ىدي تیظت َدَمیه کىفزاوض تىیاد پژٌَغ ٌای سوانکمیتً تزگشار ی کى

  مُضُعات سیز را تزگشیدي اطت

 جنسیتوخشونت-١

  خؼُوت گُواگُن اتعاد ٠
    آن َچگُوگی تاس تُلید خؼُوت عُامل ٠

  ( gender discriminations)جىظیتی  ٌایدرتزخُرد تا تثعیضسوان  ٌایتُاومىدی ٠

 جنبصزنانوجوانان-٢

 ( gender)خُد آگاٌی جُاوان وظثت تً جىظیت  ٠

 وگاي جُاوان تً فمیىیظم٠

 آسادی خُاٌی َ تزاتز طلثی در وظل جُان ٠

  ُ  

 ٣-رابطهیجنبصزناندرداخلوخارجازایران

 (ػثاٌت ٌا َ تفاَتٍا ) زاوی سوان ای  َیژگی ٌای جىثغ ٠

 پیؼزفت ٌا َچالغ ٌا   ٠

 اتشارٌا ی طایثزی  عُامل مُثز در ٌمکاری میان سوان داخل َ خارج اس کؼُر ، اس جملً وقغ ٠



 Sexual Identityهویتجنسی-۴

 عُامل مُثز در تعییه ٌُیت جىظی  ٠

 پظت مدرویظم ٌَُیت جىظی   ٠

 دیه ٌَُیت جىظی  ٠

ٌؼگزان دعُت می کىیم  امید آن کً ػاٌد گفت َگُ َ تحث ٌای طاسودي ای تا وگزع ٌای گُ واگُن تاػیم، اس پژَ تً

کُتاٌی اس فعالیت ٌای پژٌَؼی َ اجتماعی ػان را  خالصً ای اس پژٌَغ ٌای وُ َاوتؼار ویافتً خُد را ٌمزاي تا ػزح

  تفزطتىد ژاوُیً تً آدرص سیز 52حداکثز تا 
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تایپ ػُد  ورد ستان فارطی در تزوامً کلمً تً 233َ حداکثز  033در خُاطت داریم چکیدي ی پژٌَغ ٌا در حداقل 

تاػد َ در تز گیزودي ی مطالة سیز  

 وشپژوهصزمان،مکانور٠

 ازنتایجپژوهصخالصهای٠

فُریً ی  52وٍایی خُد را حداکثز تا  کمیتً تزگشار کىىدي پض اس تزرطی پژٌَغ ٌا َ مقاالت در یافتی، تصمیم

تً آگاٌی وُیظىدي می رطاود 5322  
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