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 بِ ًام خدا

ٍاحذ  83تب سبل  .اٍلیي دٍرُ تحقیقبت پبیبًی ًَضتِ ضذ 1378سبل 

هذرسِ علویِ فبطویِ ثِ طَر ٍاحذ پژٍّص  ٍ تحقیقبت پبیبًی ًجَد

کبر تحقیقبتی اعن از تحقیقبت درسی، پبیبًی  83 -82از سبل  رسوی

 ٍ هقبالت را آغبز ًوَد.

پایاًی ژٍّص در هَرد تحقیقات گسارش عولکرد هعاٍى پ

 بِ ضرح ذیل هی باضد:

فبع ضذُ است کِ تحقیق پبیبًی د 165، 30/08/91تب  11/04/83از 

 گسارش هختصر آى ارائِ هی گردد:

  ًفر از طالة دفبع ًوَدُ اًذ. پبییي  13: 83گسارش سبل

. داٍر ایي جلسبت سرکبر 20ٍ ثبالتریي ًورُ  18تریي ًورُ 

خبًن طبّرُ ضریفی ٍ خبًن اللِ  ،خبًن آرزٍ اصغری ًژاد

 را کست ًوَدًذ. کطَری زاًٍذ رتجِ سَمرهی

 ًفر از طالة دفبع ًوَدُ اًذ. پبییي  24: 84سبل  گسارش

. داٍر ایي جلسبت 92/18ٍ ثبالتریي ًورُ  13تریي ًورُ 

 َدًذ.جٌبة آقبی هْذی رفیعی هَحذ ث

   ًفر از طالة دفبع ًوَدُ اًذ. پبییي  29: 85گسارش سبل

. داٍر ایي جلسبت 83/19ٍ ثبالتریي ًورُ  17تریي ًورُ 

 جٌبة آقبی هْذی رفیعی هَحذ ثَدًذ.

  در تبریخ ًفر از طالة دفبع ًوَدُ اًذ.  23: 86گسارش سبل

ًفر ثب داٍری جٌبة آقبی سلطبى هحوذی دفبع  9، 7/02/86

 .ثَد 5/19ٍ ثبالتریي ًورُ  18ًورُ پبییي تریي ًوَدُ اًذ کِ 

اٍری سرکبر ثب د  ،14/04/86ٍ  31/04/86در تبریخ 

دفبع ًوَدُ اًذ کِ پبییي تریي ًورُ  خبًن فرزاًِ ًیکَ ثرش

 ثَد. 5/19ٍ ثبالتریي ًورُ  17

  ًفر از طالة دفبع ًوَدُ اًذ. اسبتیذ  13: 87گسارش سبل

ًِ ًیکَ ثرش داٍر سرکبر خبًن ضبکری ٍ سرکبر خبًن فرزا

 ثَد. 19ٍ ثبالتریي ًورُ  17کِ پبییي تریي ًورُ ثَدًذ 

  ًفر از طالة دفبع ًوَدُ اًذ.  ثب  14: 88گسارش سبل

سرکبر  دکتر هحوذحسي ثرّبًی فر ٍ داٍری جٌبة آقبی

 20ٍ ثبالتریي ًورُ  18کِ پبییي تریي ًورُ خبًن ضبکری 

خبًن فرضتِ ًظری فضل آثبدی رتجِ ثرتر کطَر را  ثَد.

 .کردًذکست 

  ًفر از طالة دفبع ًوَدُ اًذ.  ثب  15: 89گسارش سبل

پبییي کِ  داٍری جٌبة آقبی دکتر هحوذحسي ثرّبًی فر

هعصَهِ ثَد. خبًن  20ٍ ثبالتریي ًورُ  15تریي ًورُ 

 رتجِ ثرتر کطَر را کست ًوَدًذ.السبدات حیبتی 

  ًفر از طالة دفبع ًوَدُ اًذ.  ثب  14: 90گسارش سبل

داٍری جٌبة آقبی دکتر هحوذحسي ثرّبًی فر کِ پبییي 

 ثَد.  20ٍ ثبالتریي ًورُ  5/15تریي ًورُ 

 ًفر از طالة دفبع ًوَدُ اًذ.  ثب  24: 91 گسارش سبل

ٍ جٌبة  داٍری جٌبة آقبی دکتر هحوذحسي ثرّبًی فر

ٍ 5/15پبییي تریي ًورُ کِ  آقبی دکتر رضب ثبقی زادُ

 ثَد.  20ثبالتریي ًورُ 

 کِ تبریخ تبست  65 ،تحقیقبت پبیبًی در حبل تذٍیي

 91ًفر در سبل  17ٍ  90ًفر در سبل  25تصَیت هَضَع 

 هی ثبضذ.

 پژٍّص فعالیت ّای گسارش عولکرد

  :غرة گرٍُ ثب هحَریت ریطِ ّبی دضوٌی  4کبرگرٍّی

ًفرُ  3ّر فصل آى ثِ گرٍُ ّبی  ،فصل 4ثب اسالم در 

تقسین ضذُ است ٍ آغبز کبرضبى سیر هطبلعبتی در کتبة 

 .ّبی هسیحیت ٍ یَْد هی ثبضذ

  ثرای پبیِ سَم  "رٍش پیوبیطی"ثرگساری کبرگبُ آهَزضی

ثب تَجِ ثِ ًیبز ٍ درخَاست هکرر طلجِ ّب ثرگسار هی گردد 

یس هیطَد ٍ در ترم ثعذ کِ اثتذا ثصَرت تئَری تذر

تذریس خَاّذ  SPSSسی دی ثصَرت عولی ٍ آهَزش 

 ضذ.

 ضوبرُ یک ثِ هٌبسجت ّفتِ  ًطریِ جرعِ جرعِ هعرفت

 ِ الکترًٍیکی رٍش ّبی هطبلعِیٍ ًطرکراهت 

  ( ثب هَضَع پبًَیسی ٍ 1)ثرٍضَر گبم اٍل ثِ سَی پژٍّص

 قیقبت درسی ٍ تحقیقبت پبیبًیحثرٍضَر ًکبتی پیراهَى ت

  ثب ًیبزسٌجی از ترم قجل ٍ ثِ هٌبسجت ضرٍع سبل تحصیلی

فضبسبزی ثب هحَریت دیذگبُ ثسرگبى در هَرد اهبم زهبى 

رضبیت استبداى ٍ )عج( اًجبم ضذ. ثبزخَرد ایي عولکرد 

  را در پی داضت. طلجِ ّب ٍ اداهِ ایي رًٍذ

 جرعِ جرعِ هعرفت ضوبرُ دٍیتْیِ ٍ تٌظین ًطر ِ 
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  (2تْیِ ٍ تٌظین ثرٍضَر گبم اٍل ثِ سَی پژٍّص) 

 ثرگساری ًوبیطگبُ کتبة 

 فضبسبزی کتبثخبًِ ثِ هٌبسجت ّفتِ کتبة ٍ کتبثخَاًی 

  ِّبی کتبة ثِ صَرت تصَیریًوبسبزی قفس 

  ِتعلین ٍ ترثیت از دیذگبُ اسالم "طرح هسبثق" 

 فراخَاى ادثی ثِ هٌبسجت ّفتِ کتبة ثب هحَریت هحرم 

  :اثر 8ضرکت کٌٌذگبى جطٌَارُ عالهِ حلی 

  :اثر 11 ضرکت کٌٌذگبى جطٌَارُ ثبًَی کراهت 

 برتریي ّای هقاالت کطَری ٍ استاًی

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 افضلی ًصر آبادیطیبِ 

 هحدثِ السادات حسیٌی

 هلیحِ السادات حسیٌی

 هرضیِ عیَضی

 سارا هحودی دًبلی

 هحدثِ السادات حسیٌی

 اًسیِ طبقی

 سیدُ صغری فٌدرسکی آیتی

 طیبِ جعفری جلگِ

 طیبِ جعفری جلگِ

 بتَل زًد

 هحدثِ السادات حسیٌی

 آرزٍ اصغری ًژاد

 زّرا آقا بابایی

خَضِ سپْر، لیال آقَزلَ، ضْرزاد فتح  خاًن ّا

 اللْی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19-87تحقیقات پایاًی از سال برتریي ّای 

ًام ٍ ًام 

 خاًَادگی

 استاد راٌّوا عٌَاى

هٌیژُ ّاضن 

 خاًی

 آرزٍ اصغرًژاد حقَق ّوسر

تفاٍت ّای تکَیٌی  طاّرُ ضریفی

 زى ٍ هرد

فاطوِ رٍضي 

 هٌص

آثار ٍ پیاهدّای  اللِ هیساًٍد

صالق در تربیت 

 فرزًداى

هرین صف 

 آراد

فرضتِ ًظری 

 فضل آبادی

بدحجابی ٍ عَاهل 

بی حجابی در بیي 

 ًَجَاًاى

 فاطوِ براتی

هعصَهِ 

 السادات حیاتی

سیرُ سیاسی اهام 

علی)ع( در دٍراى 

 حکَهت

الدى 

 ابَالقاسوی
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