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(/#/) 

برای جست وجو، واژه یا عبارتی بنویسید.

همه فیلدها

جست وجو

(advanced_search/#/) جست وجوی پیشرفته

بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده، فقر اقتصادی و اعتیاد با جرائم سرقت و فروش موادمخدر

در این تحقیق پس از ذکر مقدمه و تاریخچه و سیر تحول نظریات جامعه شناسی کجرفتاری به بررسی رابطه بعضی از عوامل
اجتماعی با پدیده بزهکاری پرداخته شده است که از آن جمله اند: تاثیر انواع محیط اجتماعی در جرم (همچون تاثیر محیط خانواده،
محیط مدرسه، ازدواج - محیط زندان و ... در ایجاد بزهکاری) و رابطه فقر اقتصادی با جرم و نیز رابطه اعتیاد (با پدیده بزهکاری که
در اثنای این قسمت هم به نتایج تحقیقات و یافته های جامعه شناسان و جرمشناسان معروف در این زمینه ها اشاره شده است و

هم به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده های آماری در این تحقیق.

 کارشناسی ارشد پارسای داخل کشور
1366 

 رشته: علوم اجتماعی - جامعه شناسی

 پدیدآور: خلیل زمانی پور (/#/search?keywords=خلیل زمانی پور&basicscope=5&item_id=889356) استاد راهنما: غالمعباس
(basicscope=5&item_id=167&غالمعباس توسلی=search?keywords/#/) توسلی



 دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

کلیدواژه ها ()چکیده ()

همرسانی 

آراس اس 

گزارش اشکال 

آمار 

درباره ایرانداک

(https://irandoc.ac.ir/about/overview) یک نگاه
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(https://irandoc.ac.ir/about/logo) نام و نشان

(https://irandoc.ac.ir/tour) تور مجازی

(https://irandoc.ac.ir/about/fast-facts) آمار

(https://irandoc.ac.ir/about/statute) اساس نامه

(https://irandoc.ac.ir/about/strategic-plan) برنامه استراتژیک

دانش سازمانی

(https://irandoc.ac.ir/page/2205) خدمات دانش بنیان

(https://irandoc.ac.ir/about/chart) ساختار و مدیران

(https://irandoc.ac.ir/research-department) پژوهشکده ها

(https://irandoc.ac.ir/faculty/tenured) هیئت علمی

پایگاه های اطالعات

(/https://ganj.irandoc.ac.ir) (گنج) پایگاه اطالعات علمی ایران

(/https://ganj-old.irandoc.ac.ir) پایگاه اطالعات علمی ایران (گنج) نسخه پیشین

(/https://zednee.io) (زِدنی) پایگاه تمام متن ۱۰۰ میلیون مدرک علمی رایگان

(/https://map.irandoc.ac.ir) (مپ) سامانه مصورسازی پژوهش

(https://dar.irandoc.ac.ir) (در) دروازه  اطالعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران

(https://nema.irandoc.ac.ir) (نما) جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

(/https://da.irandoc.ac.ir) (دا) دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان

(https://rasad.irandoc.ac.ir) رصدخانه پژوهش و فناوری

(https://shakhes.irandoc.ac.ir) (شاخص) منابع اطالعات شاخص های پایش و ارزیابی علم، فناوری ،  و نوآوری

(https://irandoc.ac.ir/book/fulltext) کتاب های دیجیتال ایرانداک

(https://irandoc.ac.ir/event) سخنرانی ها و میزگردهای علمی ایرانداک

پیوندها

(https://www.semat.ir) (سمات) سامانه ملی مدیریت اطالعات تحقیقاتی

(https://csra.irandoc.ac.ir) شورای تأمین منابع علمی وزارت عتف

(https://egc.irandoc.ac.ir) کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی وزارت عتف

(https://nric.irandoc.ac.ir) مجمع پژوهشگاه های ملی كشور

سامانه ها

(https://sabt.irandoc.ac.ir) سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده

(/https://pishine.irandoc.ac.ir) سامانه  پیشینه  پژوهش

(https://saat.irandoc.ac.ir) (ساعت) سامانه  عرضه و تقاضای پژوهش

(https://tik.irandoc.ac.ir) سامانه  همانندجو

(https://ghadir.irandoc.ac.ir) (غدیر) سامانه  عضویت فراگیر کتابخانه ها

(https://edu.irandoc.ac.ir) سامانه آموزش های کوتاه مدت
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(https://www.omanaonline.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2F) (سامان ها) سامانه مدیریت نشست ها و مصوب های هیئت های امنا

(https://sam.irandoc.ac.ir/login/index.php) (سام) سامانه ارتباطات مجازی

(https://raf.irandoc.ac.ir) (رف) سامانه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها

منابع مرجع

(https://esn.irandoc.ac.ir) اصطالح نامه های علمی و فنی

(/https://research.irandoc.ac.ir) (پژوهش کار) راهنمای پژوهش و پژوهشگران

(https://namha.irandoc.ac.ir) فهرست های مستند نام ها

(https://dic.irandoc.ac.ir) واژه نامه ها

(https://imos.irandoc.ac.ir) شیوه نامه ایران

(https://rah.irandoc.ac.ir) (راه) راهنمای نگارش پایان نامه  و رساله

(https://ak.irandoc.ac.ir) (آک) آمار کتابخانه ها

پشتیبانی فنی

4-66494980 و 66951430-9 (021)

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۶

CRM@email.irandoc.ac.ir

نشانی شبکه 192.168.12.250









(https://irandoc.ac.ir/site/content) مسئولیت محتوا  (https://irandoc.ac.ir/site/copyright) کپی رایت

(https://irandoc.ac.ir/site/about) درباره پایگاه  (https://irandoc.ac.ir/site/privacy-policy) حریم خصوصی

(https://irandoc.ac.ir/site/advertising) تبلیغ در پایگاه  (https://irandoc.ac.ir/site/archive) آرشیو وب

(https://irandoc.ac.ir/eform/submit/feedback) پرسش، پیشنهاد، انتقاد، شکایت

(https://irandoc.ac.ir/site/faq) پرسش های همیشگی

(https://irandoc.ac.ir/contact-us) ارتباط با ما  (https://irandoc.ac.ir/eform/submit/req_visit_org) بازدید از ایرانداک

همه حقوق از آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) (https://irandoc.ac.ir/) است. © ۱۳۹۸

تهران . خیابان انقالب اسالمی . چهارراه فلسطین . شماره ۱۰۹۰ . کد پستی ۱۳۱۵۷۷۳۳۱۴ . صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۱۳۷۱ . تلفن خانه 4-

66494980 و 9-66951430 (021) . دورنگار ۶۶۴۶۲۲۵۴ (۰۲۱)
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