مقاالت عمومی حوزهی فقر

پایگاه دانش فقرپژوهی :مقاالت عمومی حوزهی فقر
سال

ردیف

نام نویسنده

.1

احمد حصل یزدی

1411

.2

حبیب یغمایی

1411

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مایکل هرینگتل /ابراهیم
یونسی
گونار میردال  /بابک
قهرمان
گونار میردال  /بابک
قهرمان
گونار میردال  /بابک
قهرمان
گونار میردال  /بابک
قهرمان
گونار میردال  /بابک
قهرمان
گونار میردال  /بابک
قهرمان

عنوان کامل مقاله

انتشار

1424
1424
1424
1424
1424
1424
1421

راه مبارزه با فقر
نفرین بر فقر

(ویرایش )1

عنوان مجله

سال /دوره  /شماره مجله

معارف جعفری

 1411شماره 1

یغما

آمریکای دیگر،فقر درسرزمین ثروت
مسئله فقر جهانی()1
مسئله فقر جهانی()1
مسئله فقر جهانی()5
مسئله فقر جهانی()5
مسئله فقر جهانی؛استفاده صحیح ازمدلهای اقتصادی
فقر جهانی وترفندهای تجارتی
1

سال بیستم بهمن  1411شماره 11
(پیاپی )542

نگین

خرداد  1424شماره 101

نگین

شهریور  1424شماره 115

نگین

شهریور  1424شماره 115

نگین

مهر  1424شماره 114

نگین

مهر  1424شماره 114

نگین

مهر  1424شماره 111

نگین نوروز

 1421شماره 111

مقاالت عمومی حوزهی فقر
ردیف

نام نویسنده

گونار میردال  /بابک

سال

عنوان مجله

سال /دوره  /شماره مجله

عنوان کامل مقاله

نگین نوروز

 1421شماره 111

فقر در میان فراوانی

نگین

مرداد  1421شماره 111

نشانه های فقر وعقب ماندگی

نگین

تیر  1421شماره 155

جهاد

بهمن  1411شماره 14

جهاد

دی  1411شماره 12

جهاد

دی  1411شماره 11

انتشار

1421

.11

قهرمان

.11

قهرمان قدرت نما

1421

.12

قهرمان قدرت نما

1421

.13

حسن فیروزآبادی

1411

.14

1411

.15

1411

فقر جهانی وترفندهای تجارتی

تا زمانیکه ویرانیها ،فقر ،جهل و وابستگی اقتصادی وجود دارد کار جهاد
سازندگی تداوم خواهد داشت (انقالب و نهادهای انقالبی جهاد سازندگی)
لوداب ،گذرگاه فقر و محرومیت (سفری به استان کهکیلویه و بویراحمد)
محرومیت و فقر در جزایر قشم و الوان و سازندگی های بعد از انقالب
اسالمی
در راه ریشه کن کردن فقر 5

پاسدار اسالم

.16

حسین نوری

1414

.17

هما بیهقی

1411

.18

حسین نوری

1411

.19

احمد مصطفی دیوب

1412

فقر و پیشرفت زنان در حاشیه

.21

احمد بیانی

1414

صحنه های تربیتی :فقر و تحصیل

.21

نفیس صادق  /م.اسالمیه

1440

فقر ،جمعیت ،آلودگی

.22

علی آقابخشی

1445

اطالعات و فقر اطالعاتی

.23

ناصر ایرانی

1445

ریشه یابی یک فقر :شش مشکل اجتماعی و فرهنگی

چشم اندازهای فقر و رشد جمعیت در سالهای 5000 - 1110
در راه ریشه کن کردن فقر 1

گزیده
پاسدار اسالم

5

آذر  1414شماره  40و  44و 41و
 41و 41
مسائل اقتصادی-اجتماعی
اردیبهشت  1411شماره 41
اردیبهشت و تیر  1411شماره 11
و  15و  14و11

پیام یونسکو

بهمن  1412شماره 500

پیوند

 1414شماره  105و 104

پیام یونسکو

بهمن  1440شماره 510

علوم و فناوری اطالعات

 1445شماره ( 1پیاپی)14

نشر دانش

مرداد و شهریور  1445شماره 44

مقاالت عمومی حوزهی فقر
سال

ردیف

نام نویسنده

.24

عزت الله سام آرام

1445

.25

مجید رهنما

1445

لزوم زبانی تازه برای فقر

.26

نشریه اکونومیست

1444

ارزیابی فقر در کشورهای فقیر

.27

استفان جی  .واتکینز

1444

بیکاری ،فقر و ناهنجاریهای روانی

.28

عماد افروغ

1444

درآمدی بر تحلیل جامعه شناختی فقر

.29

عبدالله اصغرزاده

1442

.31

فریبرز رئیس دانا

1442

.31

طیبه مینویی

1442

.32

شهرزاد صادقی

1442

.33

نادر مهرگان

1442

.34

علی شاه شجاعی

1442

.35

منصور جهان تیغ

1441

.36

آلفرد مارشال  /حسین
عظیمی آرانی

عنوان مجله

سال /دوره  /شماره مجله

عنوان کامل مقاله

فقر عاطفی در کودکان و نوجوانان

تربیت

 1445شماره 10

گفتگو

زمستان  1445شماره 5

اتاق بازرگانی

دی  1444شماره 10

گزارش

مرداد  1444شماره 15

کلمه دانشجو

آذر و دی  1444شماره 15

انتشار

1441

امحاء فقر از طریق الگوی مصرف متعادل و متناسب
در زیر خط فقر در ایران؛ مدار  10هزار یا  152هزار تومانی؟!
گزارش :گردهمایی بررسی مسأله فقر و فقرزدایی
مسأله فقر و توزیع درآمد در آذربایجان شرقی
نقش بخش کشاورزی در توزیع درآمد و کاهش فقر
نگاهی به فقر روستایی

بررسی های بازرگانی
گزارش
جهاد
جهاد
جهاد
جهاد

بررسی فقر در منطقه سیستان و راههای از بین بردن آن
تحلیل محتوایی از پدیده فقر :بررسی علل فقر همان بررسی علل تباهی
بخش بزرگی از بشریت است
4

جهاد
جهاد

فروردین و اردیبهشت 1442
شماره  101و 102
 1442خرداد شماره 11
مرداد و شهریور  1442شماره
 111و 111
مهر و آبان  1442شماره  110و
111
مهر و آبان  1442شماره  110و
111
مهر و آبان  1442شماره  110و
111
تیر و مرداد  1441شماره  111و
114
تیر و مرداد  1441شماره  111و
114

مقاالت عمومی حوزهی فقر
ردیف

نام نویسنده

ژوزه گارسون  /نیکو

سال

عنوان کامل مقاله

انتشار

1441

.37

سرخوش

.38

سهیال پروین

1441

.39

حسین آسایش

1441

.41

معصومه ابتکار

1441

.41

هوشنگ طالع

1444

.42

حسین آسایش

1444

سالحی جدید علیه فقر
علل و ریشه های فقر

عنوان مجله

سال /دوره  /شماره مجله

پیام یونسکو

شهریور  1441شماره 450

جهاد

فقر و راهبردهایی برای کاهش آن :بررسی پدیده فقر و محرومیت در ایران
()1
نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش فقر روستایی
«خط فقر»« ،خط بقا» ،و «خط فنا»

جهاد
جهاد
گزارش

اجتماعی :بررسی پدیده فقر و محرومیت در ایران

جهاد

تیر و مرداد  1441شماره  111و
114
تیر و مرداد  1441شماره  111و
114
تیر و مرداد  1441شماره  111و
114
تیر  1444شماره 11
فروردین و اردیبهشت 1444
شماره  501و 502

.43

بهناز سیف اللهی

1444

سیاست اشتغال زایی و مقابله با فقر و محرومیت

کار و جامعه

آذر  1444شماره 51

.44

بهناز سیف اللهی

1444

سیاست اشتغال زایی و مقابله با فقر و محرومیت (قسمت دوم)

کار و جامعه

دی  1444شماره 51

.45

اسماعیل مردانی گیوی

1444

فشارهای جدید جهانی ،ایجاد و گسترش فقر

اندیشه جامعه

تیر  1444شماره 1

.46

محمدرضا یوسفی

1444

مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی

نامه مفید

زمستان  1444شماره 11

.47

محمود اصغری

1441

اقتصاد :چشم انداز فقر و غنا در پایان قرن بیستم

اندیشه حوزه

 1441شماره 11

.48

فرشاد مومنی

1441

بودجه  1441و مسأله فقر

نامه مفید

 1441شماره 14

.49

احمد سیف

1441

جهانی کردن فقر و فالکت زیر لوای جهانی کردن اقتصاد ()1

1

گزارش

اسفند  1441و فروردین 1441
شماره  101و 110

مقاالت عمومی حوزهی فقر
ردیف

نام نویسنده

ادوارد واولیوارس  /سید

.51

محمدرضا میرهادی

سال

عنوان کامل مقاله

انتشار

1441

درمان فقر در شیلی

عنوان مجله

سال /دوره  /شماره مجله

پیام یونسکو

فروردین  1441شماره 411

مشکواه النور

 1441شماره 10

کتاب ماه

 1441شماره  54و 51

تاریخ معاصر

 1441شماره 10

نامه مفید

 1441شماره 14

نامه مفید

 1441شماره 14

اتاق بازرگانی

 1441شماره 1

کتاب ماه

 1441شماره  41و 44

کتاب ماه دین

تیر  1441شماره 44
دی و بهمن  1441شماره 111

.51

میترا ضرابی

1441

رابطه فقر و جرم از دیدگاه جامعه شناسی و حقوق

.52

عباس رحیمی

1441

فقر روستا؛ در هاله ای از ابهام و پیچیدگی

.53

محمدعلی جاودان

1441

.54

سعید فراهانی فرد

1441

نقش بانکداری بدون ربا در رفع فقر

.55

ناصر قربان نیا

1441

نگاهی به فقر از منظر جرم شناسی

1441

ریشه های فقر و فساد فراگیر و راهکار رویارو شدن با آن

1441

فقر و قدرت

1441

نگاهی به فقر و فقرزدایی در اسالم

.59

هوشنگ طالع

1441

نمایش خط فقر ایرانیان بر روی منحنی لورنس

گزارش

.61

هوشنگ طالع

1410

اقتصاد ایران :رشد واقعی ،تورم واقعی و فقر واقعی

گزارش

دی  1410شماره 140

.61

ناصر فکوهی

1410

بورس

شهریور  1410شماره 51

.62

دانی ردریک  /عزیز کیاوند

1410

رشد اقتصادی در برابر کاهش فقر

بورس

شهریور  1410شماره 51

1410

زندانبانان هم فهمیدند ریشه فحشا در فقر است!

گزارش

بهمن  1410شماره 141

.64

جلیل خوشخو

1410

سیستان و بلوچستان :فقر دیرینه و حساسیت های کنونی

گزارش

مهر  1410شماره 154

.65

فردریک مک

1411

اندازه گیری و تجزیه و تحلیل فقر و نابرابری

بانک و اقتصاد

 1411شماره 51

.56
.57

معصومه صالحی امین

.58

.63

کتاب و کتابشناسی :تاریخ مظلومیت و مظلومیت تاریخی؛ معرفی و نقدی
بر کتاب سلطنت علم و دولت فقر

بانک هایی برای فقرا (خرده اعتبارها و مدیریت فقر در کشورهای در حال
توسعه)

2

مقاالت عمومی حوزهی فقر
ردیف

نام نویسنده

.66

رضا ویسی

.67

رونالد اسکلدون /
حمیدرضا وجدانی

انتشار

1411
1411
1411

.68
.69

سال

رکسانا بهرامی تاش
ریچارد وی برکهاوسر/

.71

گودرز میرانی

عنوان کامل مقاله

1414
1414

فقر ،تعاون و توسعه روستایی

عنوان مجله

جهاد

مهاجرت روستاییان به شهر و اثرات آن در کاهش فقر
نگاهی به کتاب«پدیده شناسی فقر وتوسعه»
سیمای زنانه فقر جهانی
فقر و آینده سیاست اجتماعی

جهاد

سال /دوره  /شماره مجله

خرداد و تیر  1411شماره  520و
521
مرداد و شهریور  1411شماره
525

نگاه حوزه

اردیبهشت  1411شماره  10و 11

ماهنامه خبری علمی و

سال سوم مهر و آبان  1414شماره

فرهنگی گزارش و گفتگو

14

کتاب ماه

 1414شماره 10

اندیشه حوزه

 1414شماره  14و 11
مرداد  1411شماره 111

.71

محمود اصغری

1414

فقر ،نابرابری و مسأله ی گفتگوی تمدنها

.72

مهدی عابدی

1411

اقتصادی :تحمیل فقر به ایران

گزارش

.73

حمید محمدی

1411

اقتصادی :کوپن سهام و موانع کاهش فقر

گزارش

آذر  1411شماره 111

بازتاب اندیشه

 1411شماره 12

کار و جامعه

خرداد  1411شماره 15

حصون

 1411شماره 1

نامه مفید

 1411شماره 21

روند اقتصادی

اسفند  1412شماره 40

سون اریک لیدمن /سعید

1411

.74

مقدم

.75

الهام امیری

1411

.76

محمد حسینی شاهرودی

1411

.77
.78

مصطفی سلیمی فر /جواد
خزاعی

1411
1412

آزادی از فقر یا آزادی برای ثروت؟
کار شایسته؛ استراتژی های کاهش فقر ،گفتگوی اجتماعی و برابری
جنسیتی
مقابله شریعت با فقر ،فساد و تبعیض
موفقیت نظام تامین اجتماعی ایران در کاهش فقر
از انرژی تا محیط زیست ،از فقر تا جمعیت
1

مقاالت عمومی حوزهی فقر
سال

ردیف

نام نویسنده

.79

محمدرضا سپهری

1412

.81

سعید مدنی

1412

فقر در ایران

.81

لبیب بیضون

1412

فقر ،علل و راهکارها

.82

علی اصغر اسفندیاری

1412

نقد کتاب"" کشاورزی ،فقر و اصالحات ارضی در ایران

.83

حامد طبیبی

1411

انتشار

.84

1411

.85

1411

.86
.87
.88
.89

جواد صالحی اصفهانی
سعید مدنی
شهره شجاعی
محمدابراهیم شمس
ناتری /امیر باستانی

اجتماعی :اعالم آمار خط فقر با تایید و تکذیب روبه رو شد :تازیانه فقر بر
تن جامعه
ارتباط فقر مالی و فرهنگی
اینجا فقر  ،همسایه ثروت است

شماره 14

چشم انداز ایران

 1412شماره 10

نهج البالغه

پاییز  1412شماره  14و 11

فرهنگ

پاییز  1412شماره 21

گزارش

شهریور  1411شماره 110

پادنگ

 1411شماره 41

اقتصاد ایران

سال نهم اردیبهشت  1411شماره
11

1411

فقر و نابرابر 52 ،سال پس از انقالب

چشم انداز ایران

1411

مثلث اعتیاد ،فقر و بیکاری (گفت و گو)

چشم انداز ایران

 1411شماره 14

گزارش موردی

سال  1414شماره  41و 41

1414
1414

.91
.91
.92

اشتغال و کارآفرینی زمینه ساز فقر زدائی

کارآفرینان امیرکبیر

سال سوم خرداد و تیر 1412

 1411شماره 11

1414
عباس محمدی اصل

عنوان کامل مقاله

عنوان مجله

سال /دوره  /شماره مجله

اثر تامین مالی به روش  PAYGو خصوصی سازی تامین اجتماعی بر
تشدید فقر
تأثیر فقر بر افزایش آسیب های اجتماعی

مهندسی فرهنگی

نوروز با طعم فقر (جامعه امروز با خیل عظیم جوانان و نوجوانان جامعه
شادی به حساب نمی آید)

گزارش

فروردین و اردیبهشت 1414
شماره  12و 11
اسفند  1414و فرودین 1411
شماره 501

1411

سلطنت فقر در اجتماع ایران ()5

گزارش

مهر  1411شماره 515

1411

سلطنت فقر در اجتماع ایران 1

گزارش

مرداد  1411شماره 510

4

مقاالت عمومی حوزهی فقر
سال

ردیف

نام نویسنده

.93

زهره روحی

1411

.94

محمد تقوی

1411

.96

محمدرضا پورقربان

.99
.111

1415
1415

.97
.98

انتشار

1411

.95

راضیه آراسته
سید مرتضی موسوی /
محمد جعفری
علی اکبر عنابستانی /لیدا
علیزاده

عنوان کامل مقاله

1411
1412
1411

گفتمان فقر و خشونت

عنوان مجله

جهان کتاب

تورم ،بیکاری و فقر شدید در راه است

تولید مصرف

جهانی شدن  ،رشد و فقر
اندازه گیری کشش شاخص های فقر نسبت به تغییر قیمت گروه های
غذایی،مورد ایران
همایش رشد فراگیر و کاهش فقر
اقدامات مرتبط با کاهش فقر غذایی اقشار نیازمند ،طی برنامه های چهارم
و پنجم در وزارت تعاون ،کار و رفا ه اجتماعی
تحلیلی کالمی از عدم تنافی افزایش جمعیت با چالش فقر
بررسی ارتباط بین فقر روستایی و میزان مراجعه به مراکز بهداشتی -
درمانی (مطالعه موردی :شهرستان سبزوار)
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معرفت
جغرافیا و برنامه ریزی

سال بیست و پنجم مرداد 1412
شماره « 551ویژه کالم»
سال  54بهار  1411شماره 14

