
 باسمه تعالي

دانشگاه آزاداسالمي مشهد  موضوعات پيشنهادي  پايان نامه هاي ارشد ودكتري با رويكرد فرهنگي  

 پايان نامه هاي ارشد يك ميليون تومان وپايان نامه هاي دكتري يك ونيم ميليون تومان حمايت مالي مي شوند

  دانشكده مديريت وگروه مطالعات خانواده و....

بررسي ميزان آشنائي وتعهد به انجام فرائض اسالمي دربين دانشجويان ،اساتيد وكارمندان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -1   

بررسي دالئل  و ميزان وابستگي  به شبكه هاي اجتماعي مجازي دربين دانشجويان ،اساتيد وكارمندان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -2  

ي ومعنوي بين اعضاي خانواده اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ارتباطات عاطف ميزان  بررسي-3  

بررسي وضعيت ميزان عالقه مندي به تشكيل خانواده وفرزند آوري دربين دانشجويان دانشگاه آزاداسالمي مشهد -4  

اتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بررسي ميزان آشنائي با سيره ،زندگاني وزيارت امام رضا عليه السالم دربين اس-5  

بررسي ميزان رضايت مندي اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد از عملكرد فرهنگي دانشگاه -6  

بررسي ميزان اثر بخشي برنامه هاي فرهنگي دانشگاه دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -7  

بررسي نگرش مديران دستگاه هاي دولتي استان خراسان رضوي به دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -8  

ن اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بي وراهكارهاي ارتقائ در بررسي ميزان مشاركت دراقامه نماز جماعت-9  

بررسي ميزان تعلق به ارزشهاي ملي واجتماعي  دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -11  

سالمي مشهد بررسي ميزان اميد به آينده وعوامل نا اميدي در بين اساتيد ، دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاد ا-11  

بررسي ميزان تعلق خاطر به دانشگاه وعوامل افزايش آن دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -12  

ن مطالعه كتب ديني واسالمي وراهكارهاي افزايش دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاد داسالمي مشهد بررسي ميزا-13  

ن باور ورعايت حجاب اسالمي وراهكارهاي افزايش آن  دربين دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بررسي ميزا-14  

بررسي ميزان آشنائي وعمل به امربه معروف ونهي از منكر در بين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد -15  

ام آن در بين اساتيد ،كارمندان ودانشجويان دانشگاه آزاداسالمي مشهد بررسي ميزان آشنائي با فريضه اسالمي خمس وانج-16  

بررسي عالقه مندي و ميزان اثربخشي دروس معارف اسالمي دربين دانشجويان دانشگاه آزاداسالمي مشهد -17  

دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  بررشي ميزان آشنائي با مفاخر ديني وفرهنگي استان خراسان رضوي دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان-18  



بررسي ميزان اعتياد به سيگار وعلل گرايش جوانان به آن دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد -19  

بررسي ميزان رعايت هنجارهاي اجتماعي دربين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد -21  

ي جمهوري اسالمي ايران دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد بررسي ميزان آشنائي با قانون اساس-21  

بررسي ميزان آشنائي و قرائت قرآن كريم وراهكارهاي افزايش آن  دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد -22  

بررسي ميزان آشنائي با سيره وزندگاني معصومين عليهم السالم دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد -23  

اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد   اي سياسيه بررسي ميزان آگاهي-24  

ن وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد بررسي ميزان استرس وعلل آن دربين  اساتيد ،دانشجويا-25  

بررسي ميزان رضايت مندي از حقوق اجتماعي وسياسي دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد -26  

مشهدبررسي ميزان آشنائي اساتيد با مفاخر فرهنگ وادبيات فارسي دربين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي -27  

بررسي ميزان آشنائي وبه كارگيري مهارت هاي زندگي در بين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي مشهد -28  

بين اساتيد ،دانشجويان وكارمندان دانشگاه آزاداسالمي  وراهكارهاي تقويت وحدت ،  وحدت حوزه ودانشگاهو تحقق نگرش  بررسي -29

 مشهد 

سيب ها  اولويت هاي فرهنگي اجتماعي از ديدگاه اساتيد ،كارمندان ودانشجويان دانشگاه آزاداسالمي مشهدبررسي مهمترين آ-31  

 مراحل اجرائي انتخاب پايان نامه هاي با رويكرد فرهنگي اجتماعي :

از موضوعات اعالم شده  انتخاب موضوع با هماهنگي گروه آموزشي-1  

ماعي جهت ثبت وتاييدمراجعه به دفتر مطالعات فرهنگي اجت -2    

تهيه وتنظيم پايان نامه ودفاع آن  -3  

        ودريافت مبلغ كمك هزينه فرهنگي مراجعه به دفتر مطالعات فرهنگي وارائه لوح فشرده پايان نامه -4 

19151182191-36631236تلفن   

 اداره مطالعات فرهنگي اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

                                  

             


