
 

 دانشکده زمان برگزاري صاحب کرسی عنوان کرسی ترویجی ردیف

1  
 بررسی واژه تربیت در قران و سنت

 
/ ناقدان دکتر دکتر سید صدرالدین شریعتی

 سعید بهشتی، دکتر حسن ملکی
09/08/9013 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

2 2 
طراحی آموزشی با رویکرد تلفیقی: نقدي بر مدل هاي 

مدلی نوینپیشین و ارائه   
/ ناقدان دکتر دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

 علیرضا عصاره، دکتر حسن ملکی
07/09/9013 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

3 3 
نقدي بر مبانی فکري به روش هاي ارزشیابی ارائه 

 دیدگاهی نوین

/ناقدان دکتر نعمت اله دکتر یحیی مهاجر
موسی پور، دکتر علی دلاور/ مدیر جلسه دکتر 

 نورعلی فرخی
10/11/9013  

روانشناسی و 
 علوم تربیتی

4  
نقدي بر طراحی آموزشی کتاب هاي درسی در آموزش و 

 پرورش ایران

/ ناقدان دکتر محمد دکتر داریوش نوروزي
حسن امیر تیموري، دکتر محمود هرمزي/ 

 مدیرجلسه دکتر فرخنده مفیدي
24/11/9013 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

5 5 
شناختی نظریه هاي بزهکاري مبتنی بر تحلیل بوم 

 مستندات و شواهد موجود

/ ناقدان دکتر احمد دکتر صغري ابراهیمی قوام
برجعلی، دکتر اردشیر انتظاري/مدیرجلسه دکتر 

 حسین اسکندري
04/02/9113 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

6 6 
و تکنولوژي انسان، اسلام  
 

/ ناقدان دکتر اسماعیل دکتر محمد رضا نیلی
زارعی زوارکی/ مدیرجلسه دکتر محمدحسین 

 خوانین زاده
08/03/9113 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

7 7 
نقد طبقه بندي روان شناسی معاصر در بهنجاري و 
 نابهنجاري رفتار و ارائه مدلی اسلامی در این زمینه

/ناقدان دکتر محمد دکتر محمود گلزاري
خدایاري فرد، دکتر احمد برجعلی/مدیر جلسه 

 دکتر فرخنده مفیدي
01/08/9113 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

8 8 
نقدي بر کتاب روان شناسی دوره دبیرستان و پیشنهاد 

 محتواي تازه اي براي تدوین این درس

/ناقدان دکتر محمدنقی دکتر علی اکبر سیف
فراهانی، دکتر حسین اسکندري/مدیر جلسه 

 دکتر علی دلاور
22/08/9113 روانشناسی و  

تربیتیعلوم   

9 9 
بررسی و نقد فلسفی رویکرد اقتصاد و تجاري سازي 

13/09/9113 دکتر علی جلالی اطلاعات روانشناسی و  
 علوم تربیتی

10 
 

 بررسی زبان و سلامت روان بر اساس آموزه هاي اسلامی
/ناقدان دکتر عبدالله دکتر کیومرث فرح بخش

معتمدي، دکتر معصومه اسمعیلی/مدیر جلسه 
اعتماديدکتر احمد   

04/10/9113 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

11 
 

شبه اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی: چشم انداز بالینی و 
 تبیین نظري

/ناقدان دکترشهلا پزشک، دکتر حمید علیزاده
دکتر کامبیز پوشنه/مدیرجلسه دکتر حسن 

 ملکی
روانشناسی و  08/07/1392

 علوم تربیتی

12 
2 

رقیب دیدگاههاي سنتیبرنامه درسی متعادل:   
/ناقدان دکتر محمد آرمند، دکتر حسن ملکی

دکتر رضوان حکیم زاده/ مدیر جلسه دکتر 
 علیرضا صادقی

06/08/9213 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

13 
3 

نقد و تحلیل روند تربیت منابع انسانی در ایران نه فقط 
 آموزش آنان

/ ناقدان دکتر فریبا عدلی، دکتر حمید رحیمیان
دکتر عباس عباس پور/ مدیرجلسه دکتر 

 حسین اسکندري
27/08/9213 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

14 
4 

روان درمانی دینی بومی ـ ایرانی با تاکید بر اسلام، جهت 
پیشگیري و درمان آسیب ها و اختلالات روان شناختی و 

 روانی، اجتماعی

/ناقدان دکتر فرامرز مراددکتر ابوالقاسم عیسی
دکتر غباري بناب/ مدیر جلسه دکتر سهرابی، 

 کیومرث فرحبخش
25/09/9213  

روانشناسی و 
 علوم تربیتی



 

15 
5 

 دیدگاه ارتباطی شخصیت براساس منابع اسلامی
 

/ ناقدان دکتر احمد دکتر عبدالله معتمدي
برجعلی، دکتر آذربایجانی/ مدیرجلسه دکتر 

 حسین اسکندري
14/11/9213 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

16  
 

 نظریه سازمان و مدیریت اسلامی توسعه یافته  (سمات)
 

/ناقدان دکتر حمید دکتر عباس عباس پور
رحیمیان، دکتر رستمی نیا/ مدیر جلسه دکتر 

 حسن ملکی
25/01/9313 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

17 
7 

انگیزشی هوش هیجانی _نقد و بررسی اخلاقی   
 

/ناقدان دکتر دکتر پرویز شریفی درآمدي
نویدي، دکتر ژانت هاشمی آذر/ مدیر جلسه 

 دکتر فرامرز سهرابی
08/02/9313 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

18 
8 

هاي آنواکاوي حیات اجتماعی انسان و ضرورت  
/ناقدان دکتر ابوتراب دکتر ایراندخت فیاض

طالبی، دکتر معصومه اسمعیلی/ مدیر جلسه 
 دکتر حسن ملکی

26/08/9313 روانشناسی و  
تربیتیعلوم   

19 
9 

 شناخت درمانی مبتنی حکمت هاي نهج البلاغه
/ناقدان دکتر حسین دکتر کیومرث فرحبخش

سلیمی بجستانی، دکتر عنایت شریفی/ مدیر 
 جلسه دکتر معصومه اسمعیلی

27/11/9313 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

20 2
 

 ارائه الگوي خانواده درمانی سهم گذاري
دکتر احمد / ناقدان دکتر معصومه اسمعیلی

برجعلی، دکتر بهمن بهمنی/ مدیرجلسه دکتر 
 کیومرث فرحبخش

27/07/9413 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

21 2
 

جایگاه نظریه برنامه ریزي آموزشی مبتنی بر انگیزش در 
 نظام برنامه ریزي توسعه آموزش و پرورش ایران

/ناقدان دکتر ابوالقاسم دکتر حسین عبدالهی
عباسپور/ مدیر جلسه دکتر نادري، دکتر عباس 

 حسن ملکی
25/08/9413 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

22 2
2 

نقد نظریه رایج در برنامه درسی پنهان چرخش پارادایمی از 
 برنامه درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده

/ ناقدان دکتر محبوبه دکتر علیرضا صادقی
خسروي، دکتر نعمت الله موسی پور/ مدیر 

حسین اسکندريجلسه دکتر   
30/09/9413 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

23 2
3 

الگویی تلفیقی براي توسعه نوآوري در برنامه درسی نظام 
 آموزش عالی

دکتر محبوبه خسروي/ناقدان دکتر رضا 
03/11/9413 نورزاده/ مدیر جلسه دکتر حسن ملکی روانشناسی و  

 علوم تربیتی

24 2
4 

و پرورش ایران از نقدي بر برنامه هاي درسی نظام آموزش 
 منظر حیطه بین شخصی

/دکتر داریوش دکتر اسماعیل زارعی زوارکی
نوروزي،دکتر علیرضا مقدم/ مدیرجلسه دکتر 

 حسن ملکی
17/12/9413 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

25 2
5 

آزمون نظریه بزهکاري فارینگتون و ارائه تبیین بوم شناختی 
 آن

حمد ادکتر /ناقدان: دکتر صغري ابراهیمی قوام 
سه /مدیرجلبرجعلی، دکتر سید سعید کشفی

 دکتر حسین اسکندري
30/01/9513 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

26 2
6 

 برنامه درسی مبتنی بر معنویت اسلامی
دکتر حمیدرضا : / ناقدان دکتر حسن ملکی

بصیري، دکتر علی اکبر خسروي/مدیر جلسه 
 دکتر علیرضا عصاره

20/02/9513 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

27 2
7 

 الگوي جامع بین المللی سازي دانشگاه ایرانی
دکتر علی خورسندي طاسکوه/ ناقدان دکتر 
عباس عباس پور، دکتر خدایار ابیلی/ مدیر 

 جلسه
16/12/9513 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

28 2
8 

ارائه الگوي آرامش در خانواده مبتنی بر تحلیل منش امام 
ایشان به خانواده) و تجارب خمینی (براساس نامه هاي 

 زیسته خانواده هاي آرام

دکتر آسیه شریعتمداري/ ناقدان دکتر حسین 
اسکندري، دکتر خدابخش احمدي/ مدیرجلسه 

 دکتر احمد برجعلی
15/08/9613 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

29 2
9 

 نظریه فطرت گرا در برنامه درسی
دکتر حسن ملکی/ ناقدان دکتر سیدصدرالدین 
شریعتی، دکتر محمد جوادي پور/ مدیر جلسه 

 دکتر محبوبه خسروي
03/09/9613 روانشناسی و  

 علوم تربیتی



30 3
 

الگوي بومی اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت در راستاي 
 توسعه نوآوري و کارآفرینی در کشور

دکتر محمدعلی نعمتی/ ناقدان دکتر عباس 
 عباس پور، دکتر خدایار ابیلی/ مدیر جلسه

 دکتر علی خورسندي
29/09/9613 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

31 3
 

هاي معلمیرهبري کلاس درس: شایستگی  
دکتر کامران شیوندي/ ناقدان دکتر غلامحسین 
رضایت، دکتر حسن ملکی/ مدیر جلسه عباس 

 عباس پور
07/12/9613 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

32 3
2 

عاطفی براي فناوري اینترنت اشیا مبتنی بر محاسبات 
 تحول آموزش و یادگیري

دکتر سعید پورروستایی/ ناقدان دکتر علی 
خیردوست، دکتر سید مهدي طاهري/ مدیر 

 جلسه دکتر فرامرز سهرابی
24/02/9713 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

33 3
3 

یادگیري تلفیقی براي دانش آموزان با نیازهاي آموزشی 
 ویژه

دکتر  دکتر اسماعیل زارعی زوارکی/ ناقدان
داریوش نوروزي، دکتر سید رسول عمادي، 

دکتر پرویز شریفی درآمدي/ مدیر جلسه دکتر 
 عباس عباس پور

12/03/9913 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

34 3
4 

 فرایند نظریه پردازي
دکتر علی دلاور، ناقدان دکتر حسین 

اسکندري، دکتر خسرو باقري، مدیر جلسه 
 دکتر احمد برجعلی

09/10/9913 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

35 3
5 

 برنامه درسی ارتباط زا در آموزش عالی
دکتر غلامرضا یادگارزاده/ ناقدان دکتر مهدي 
محمدي، دکتر کوروش فتحی، دکتر محبوبه 

 خسروي/ مدیرجلسه دکتر علیرضا صادقی
23/10/9913 روانشناسی و  

 علوم تربیتی

36 3
6 

 روانکاوي و زبان

ناقدان دکتر دکتر پرویز شریفی درآمدي/ 
حسین اسکندري، دکتر علی اکبر احمدي 

افرمجانی/ مدیر جلسه دکتر مهدي دستجردي 
 کاظمی

12/12/9913 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

37 3
7 

هاي نوین اصلاح رفتار و بازپروري بزهکارانشیوه  
دکتر صغرا ابراهیمی قوام/ ناقدان: دکتر جواد 

 عینی پور، دکتر زهره رافضی، دکتر کامران
 شیوندي

27/09/0014 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

38 3
8 

»خود«در شکل گیري » دیگري«نقش   

صاحب کرسی: دکتر حسین اسکندري/ ناقدان: 
دکتر محمد علی گودرزي، دکتر عباس بخشی 

پور، دکتر احمد برجعلی/ مدیر جلسه: دکتر 
 فرامرز سبحانی

28/09/0140 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

39 3
9 

رواییروانپزشکی   
دکتر حسین اسکندري/ ناقدان: دکتر رضا 

رستمی، دکتر مهدي معینی/ مدیر جلسه: دکتر 
 احمد برجعلی

22/04/0140 روانشناسی و  
 علوم تربیتی

40 4
 

 قطبی شدن به منزله جایگزینی براي جهانی شدن
 

م الدین دکترحسا/ ناقدان:انتظاري اردشیردکنر 
مدیرجلسه دکتر  آشنا، دکتر علی اصغر کیا/

 محمدحسین پناهی
30/08/1390  علوم اجتماعی 

41 4
 

گسل هاي اجتماعی نظریه پیشگیري از بحران هاي 
 اجتماعی در حوادث طبیعی (با تاکید بر زلزله)

اد دکتر جو/ ناقدان: دکتر عزت الله سام آرام
مدیرجلسه  صفی نژاد، دکتر غلامرضا لطیفی/

 دکتر محمدحسین پناهی
21/09/9013  علوم اجتماعی 

42 4
2 

 اخلاق اسلامی و کار آفرینی
 

الله  دکتر عزت: ناقدان /دکتر جعفر هزارجریبی
مدیرجلسه دکتر  سام آرام، دکتر کاوه سرمست/

 محمدحسین پناهی
28/09/9013  علوم اجتماعی 

43 4
3 

مشارکت مردمی در نو سازي بافت هاي فرسوده و اسکان 
 غیر رسمی از تخیل تا واقعیت

شیخیدکتر محمد  / ناقدان دکتر محمود  
جمعه پور، دکتر محمد سعید ایزدي/ مدیر 

 جلسه دکتر محمد محمد حسین پناهی
05/10/9013  علوم اجتماعی 



 

44 4
4 

 سکونتگاه نوع سوم
 

رحمت اله دکتر / ناقدان:دکتر محمود جمعه پور
مدیر جلسه  فرهودي، دکتر محمد شیخی/

 دکتر محمد حسین پناهی
21/01/9113 اجتماعیعلوم    

45 4
5 

 الگوي چند سطحی تحلیل کنارگذاري اجتماعی جوانان
/ ناقدان دکتر مریم دکتر علی اکبر مزینانی

قاضی نژاد، دکتر محمد سعید ذکایی/ 
 مدیرجلسه دکتر محمد حسین پناهی

04/02/9113  علوم اجتماعی 

46 4
6 

 اختلاف نسلی ارزشی و هنجاري
 

دکتر سعید / ناقدان:دکتر محمد حسین پناهی
فر، دکتر ابوتراب طالبیمعید  08/02/9113  علوم اجتماعی 

47 4
7 

 دینداري و عام گرایی
 

یرضا دکتر عل: ناقدان /دکتر ابوتراب طالبی
مدیرجلسه  شجاعی زند، دکتر سعید وصالی/

 دکتر محمد حسین پناهی
29/08/9113  علوم اجتماعی 

48 4
8 

تبیین جامعه شناسی آسیب پذیري کارگران مهاجر فصلی 
تهران با تاکید بر سنخ شناسی آسیب هاي اجتماعی در شهر  

لقاسم دکتر ابوا/ ناقدان: دکتر ستار پروین
مدیر جلسه  فاتحی، دکتر حبیب آقابخشی/

 دکتر محمدحسین پناهی
13/09/9113  علوم اجتماعی 

49 4
9 

 هاي فراغتی جوانان ایران : روندها ، الگوهاسبک
مسعود کوثري، دکتر / ناقدان:دکتر سعید ذکایی

مدیر جلسه دکتر دکتر محمود شهابی/ 
 محمدحسین پناهی

27/09/9113  علوم اجتماعی 

50 5
 

در ایران ساخت اجتماعی طلاق  
 

دکتر محمد / ناقدان: دکتر محمد تقی کرمی
مدیر  ادق مهدوي، دکتر اردشیر انتظاري/ص

 جلسه دکتر محمدحسین پناهی
28/09/9113  علوم اجتماعی 

51 5
 

محور نظم اجتماعیتوحید،   
 

دهاقانی/ ناقدان دکتر  دکتر ابوالقاسم فاتحی
ابوتراب طالبی، دکتر غلامرضا جمشیدیها/ 

 مدیرجلسه دکتر محمد حسین پناهی
1391بهمن   علوم اجتماعی 

52 5
2 

 عطش منزلت در جامعه ایرانی
 

سعید ذکایی،  دکتر/ ناقدان: دکتر وحید شالچی
دکتر محمد  :مدیرجلسهدکتر فرهنگ ارشاد/ 

 حسین پناهی
16/02/9213  علوم اجتماعی 

53 5
3 

خواهکیفیت زندگی افراد توان  
 

به دکتر احمد / ناقدان: دکتر طلعت الهیاري
مدیرجلسه  پژوه، دکتر عزت الله سام آرام/

 دکتر محمدحسین پناهی
02/02/9213  علوم اجتماعی 

54 5
4 

توسعه بر روند جرم برنامه هاي تاثیربررسی   
 

اهره دکتر ط / ناقدان:عالمی نیسیمسعود دکتر 
مدیر جلسه ، دکتر حسین ایمانی جاجرمی/ 

 دکتر محمدحسین پناهی
30/02/9213  علوم اجتماعی 

55 5
5 

 بداء و مددکاري اجتماعی
 

یب دکتر حب / ناقدان:دکتر محمد زاهدي اصل
مدیر جلسه  آقابخشی، دکتر اردشیر انتظاري/

 دکتر محمد حسین پناهی
25/01/9313  علوم اجتماعی 

56 5
6 

هاي شهرسازي، شهرنشینی و شهرگرایی در دوران ویژگی
 معاصر

 

یا علاء دکتر پو/ ناقدان: دکتر غلامرضا لطیفی
مدیر جلسه دکتر الدینی، دکتر محمد شیخی/ 

 محمد حسین پناهی
28/07/9313  علوم اجتماعی 

57 5
7 

گذار به نگرش راهبردي ـ ساختاري در برنامه ریزي شهري 
منطقه اي ایران : چالشو   ها و راهکارها

/ ناقدان دکتر محمود جمعه دکتر محمد شیخی
پور، دکتر ناصر بنیادي/ مدیرجلسه دکتر محمد 

 حسین پناهی
26/08/9313  علوم اجتماعی 

58 5
8 

 جامعه شناسی فساد اداري در ایران
 

اردشیر دکتر / ناقدان: دکتر محمود شهابی
مدیر جلسه دکتر  انتظاري، دکتر حسین راغفر/

 محمد حسین پناهی
17/09/9313  علوم اجتماعی 



59 5
9 

 نگرانی در تجربه زیسته ایرانیان
 

حمدسعید دکتر م/ ناقدان: دکتر وحید شالچی
مدیر جلسه دکتر  ذکایی، دکتر سعید معیدفر/

 محمد حسین پناهی
11/12/9313  علوم اجتماعی 

60 6
 

 تبیین جامعه شناختی جغرافیاي مشارکت
م دکتر ابراهی/ ناقدان: سعیده امینیدکتر 

مدیر جلسه حاجیانی، دکتر اردشیر انتظاري/ 
 دکتر محمد حسین پناهی

21/02/9413  
 علوم اجتماعی 

61 6
 

 ها و تجویزهانشاط اجتماعی در ایران: چالش
تر سعید دک / ناقدان:دکتر محمد سعید ذکایی

مدیر جلسه دکتر  معیدفر، دکتر وحید شالچی/
 محمد حسین پناهی

18/08/9413  علوم اجتماعی 

62 6
2 

الگوي سیاست گذاري و مدیریت یکپارچه مشارکتی براي 
 سازماندهی امور جوانان در ایران

 تر رحیمدک/ ناقدان:دکتر علی اکبر تاج مزینانی
 :مدیر جلسه عبادي، دکتر محمود شهابی/

 دکتر محمد سعید ذکایی
1394آذر  اجتماعیعلوم    

63 6
3 

بازتاب توسعه اجتماعی در برنامه هاي توسعه کشور(برنامه 
 اول تا پنجم)

 دکتر طاهره:ناقدان  /دکتر اسماعیل عالی زاد
مدیر جلسه قادري، دکتر عبدالحسین کلانتري/ 
 دکتر محمد حسین پناهی

22/09/9413  علوم اجتماعی 

64 6
4 

ونی هاي تعاعواقب غفلت از اصل مازاد برگشتی در شرکت
 در ایران

ا رضدکتر غلام/ ناقدان:دکتر سید سعید وصالی
مدیر جلسه  علیزاده، دکتر علی قلی حیدري/
 دکتر محمد شیخی

19/11/9413  علوم اجتماعی 

65 6
5 

هاي جمعیتی در اسلامها و سیاستکاوش در  اندیشه  
احمدکتابی، دکتر ناقدان:  /دکتر محمود مشفق

ین دکتر حسمدیر جلسه دکتر اردشیر انتظاري/ 
 پناهی

17/12/9413  علوم اجتماعی 

66 6
6 

 بازسازي شهري، تصویر تهران و تجربه بیگانگی
د یعقوب دکتر سی/ ناقدان: دکتر سمیه شالچی

مدیر جلسه  موسوي، دکتر محمود شهابی/
 دکتر محمد حسین پناهی

24/01/9513  علوم اجتماعی 

67 6
7 

بازخوانی موازنه نهادي قدرت در جامعه سنتی ایران ( 
تحولات صفویه تا قاجاریه براساس رویکرد نهادگرایی 

 تاریخی)

: ابولفضل دلاوري، ناقدان دکتر علی جنادله/  
دکتر محمد حسین  :مدیر جلسه وحید شالچی/

 پناهی
1395اردیبهشت   علوم اجتماعی 

68 6
8 

تاریخی جمعیت و توسعه اقتصادي  -مطالعه تطبیقی
 کشورها

ناقدان: دکتر  /دکتر مسعود عالمی نیسی
مدیر جلسه دکتر علی انتظاري محمود مشفق/  22/09/9513  علوم اجتماعی 

69 6
9 

اثرات نااطمینانی تورمی بر ساختار مالی شهرداري و 
 پیامدهاي آن در مدیریت شهري از دیدگاه نهادگرایی

 (مطالعه موردي: شهرداري تهران)

مراد دکتر / ناقدان: دکتر میترا عظیمی
مدیر جلسه راهداري، دکتر علی خاکساري/ 
 دکتر اردشیر انتظاري

27/10/9513  علوم اجتماعی 

70 7
 

هاي پنهان شهريسازمانی اجتماعی و آسیببی  
 (مطالعه موردي: محله هرندي)

لحسین دکتر عبدا/ ناقدان: دکتر ستار پروین
 :مدیر جلسه کلانتري، دکتر سمیه شالچی/

 دکتر اردشیر انتظاري
18/11/9513  علوم اجتماعی 

71 7
 

آسیب شناسی وفاداري در روابط زناشویی (یک مطالعه 
 کیفی)

یحه دکتر مل/ ناقدان: دکتر منصور فتحی
25/11/9513 عرشی، دکتر محمدتقی کرمی قهی  علوم اجتماعی 

72 7
2 

راهبردهاي توسعه مناطق روستایی کشور بر اساس برنامه 
 ریزي مشارکتی

دکتر مصطفی / ناقدان: دکتر محمود جمعه پور
28/01/9613 طالشی، دکتراسماعیل عالی زاد  علوم اجتماعی 

73 7
3 

 چالش هاي کودکان  داراي پدر مصرف کننده مواد
دکتر منصور فتحی/ ناقدان دکتر آتوسا کلانتر 
هرمزي، دکتر محمد سعید ذکایی/ مدیر جلسه 

 دکتر ابوتراب طالبی
20/12/9713  علوم اجتماعی 

74 7
4 

رسانه هاي نوین در مطالعات خانواده بازنمایی  
دکتر علی جنادله/ ناقدان دکتر محمد حسین 
پناهی، دکتر مسعود کوثري/ مدیر جلسه دکتر 

 ابوتراب طالبی
09/02/9813  علوم اجتماعی 



75 7
5 

 مردم نگاري در سنت فرهنگی ایران
دکتر نهال نفیسی/ ناقدان دکتر علیرضا حسن 

جلسه دکتر  زاده، دکتر مرتضی فرهادي/ مدیر
 ابوتراب طالبی

23/02/9813  علوم اجتماعی 

76 7
6 

مجازي مواجهه و معناسازي کاربران ایرانی از شبکه هاي  
دکتر محمدسعید ذکایی، ناقد داخلی 

سیدمحمدمهدي خویی، ناقد خارجی دکتر 
 محمود شهابی، مدیر جلسه احمد غیاثوند

23/09/9913  علوم اجتماعی 

77 7
7 

زنان ایرانی در اربعینفهم تجربه پیاده روي   
دکتر محمدتقی کرمی/ ناقدان دکتر مجید 

امامی، دکتر محمد سعید ذکایی/ مدیر جلسه 
 دکتر احمد غیاثوند

11/07/1400  علوم اجتماعی 

78 7
8 

 فهم انگاره تأهل در بین جوانان؛ تجارب و چالش ها
صاحب کرسی: دکتر احمد غیاثوند/ ناقدان: 

اردشیر انتظاري/ دکتر خدیجه سفیري، دکتر 
 مدیر جلسه: دکتر محمد تقی کرمی

21/09/1400  علوم اجتماعی 

79 7
9 

 اعتبارات خرد راهبردي براي کاهش فقر
 

دکتر حمید بهمن پور، ناقدان(دکتر 
سیدمحمدرضا سید نورانی، دکتر فتح الله 
 تاري) مدیر جلسه دکتر محمود عیسوي

19/02/9113  اقتصاد 

80 8
 

اسلامی و غربماهیت پول در اقتصاد   
حجت الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل 

توسلی، ناقدان( دکتر فتح اله تاري، دکتر خادم 
 علیزاده) مدیرجلسه دکتر محمود عیسوي

02/08/9113  اقتصاد 

81 8
 

هاي کاپولاـ گارچ شرطی در پیش بینی نوسانات کاربرد مدل
 بر تفوي مشتقات

دکتر : ناقدان دکتر مرتضی بکی حسکویی/
عبدالساده نیسی، دکتر عبدالرحیم بادامچی 

 زاده)مدیر جلسه دکتر محمود عیسوي
12/09/9113  اقتصاد 

82 8
2 

مشکلات و موانع در آموزش و کاربرد اقتصاد سنجی در 
 ایران

ر دکتدکتر تیمور محمدي/ ناقدان: 
مدیر  سهیلاپروین، دکتر منوچهر عسگري/
 جلسه دکتر محمود عیسوي

03/09/9113  اقتصاد 

83 8
3 

 وضعیت نظام ارزي ایران در شرایط کنونی
 

دکتر عباس شاکري، ناقدان (دکتر فرشاد 
مومنی، دکتر داوود دانش جعفري) مدیرجلسه 

 دکتر محمود عیسوي
27/09/9113  اقتصاد 

84 8
4 

هاتخمین نرخ بیمه سپرده  
 

دکتر رضا طالبلو، ناقدان( دکتر مرتضی 
خورسندي، دکتر حمید بهمن پور) مدیر جلسه 

 دکتر محمود عیسوي
01/12/9113  اقتصاد 

85 8
5 

بررسی دیدگاه غربی و رویکرد اسلامی به ارتکاز ذهنی از 
 اهمیت پول و اعتبار

دکتر محمد مهدي مجاهدي موخر/ناقدان 
دکتر رضا طالبلو، دکتر محمد اسماعیل 
 توسلی/مدیر جلسه دکتر محمود عیسوي

26/01/9213  اقتصاد 

86 8
6 

هاي مال: رویکردهاي بازتاب بحرانشناسی تحلیلی از روش
 پذیري سوروس و نظریه بازي ها

دکتر عاطفه تکلیف/ ناقدان دکتر تیمور 
محمدي، دکتر مرتضی خورسندي/ مدیر جلسه 

 دکتر محمود عیسوي

24/09/9213  
 اقتصاد 

87 8
7 

مقایسه تطبیقی ساختار کلی رسالات دکتري اقتصاد در 
 دانشگاه هاي برتر دنیا و ایران

مرتضی خورسندي، ناقدان( دکتر دکتر 
عبدالرسول قاسمی،دکتر تیمور محمدي) 

 مدیرجلسه دکتر محمود عیسوي
9313آذر   اقتصاد 

88 8
8 

سازي صنایع نفت و گاز کشور با تاکید بر راهبرد عام مقاوم
 صیانتی

دکتر محمدجواد نوراحمدي، ناقدان( دکتر 
مسعود درخشان،دکتر مرتضی خورسندي) 

محمود عیسويمدیرجلسه دکتر   
05/12/9313  اقتصاد 

89 8
9 

بررسی ابعاد فنی ژئوپلتیک منابع نفتی غیر متعارف جهان و 
 چشم انداز آتی قیمت نفت خام

دکتر علی فریدزاد، ناقدان(دکتر مسعود 
درخشان، دکتر حمید آماده/ مدیر جلسه دکتر 

 محمود عیسوي
29/01/9413  اقتصاد 



90 9
 

هاي توسعهارزیابی برنامهمعیارهاي عدالت اقتصادي در   
دکتر احسان خاندوزي / ناقدان دکتر امیر خادم 
علیزاده، دکتر مجید حبیبیان/ مدیرجلسه دکتر 

 محمود عیسوي
14/07/9413  اقتصاد 

91 9
 

 اقتصاد رفتاري
دکتر حبیب مروت / ناقدان دکتر سعید 

مشیري، دکتر رضا طالبلو/ مدیرجلسه دکتر 
 مرتضی خورسندي

29/09/9413  اقتصاد 

92 9
2 

 علم دینی تمدنی، خاستگاه علم اقتصاد با رویکرد اسلامی
دکتر امیر خادمعلی زاده/ ناقدان دکتر فتح اله 
تاري، دکتر سید احسان خاندوزي/ مدیرجلسه 

 دکتر مرتضی خورسندي
28/09/9413  اقتصاد 

93 9
3 

 رقابت سیاسی و رشد اقتصادي
دکتر جواد طاهرپور/ ناقدان دکتر عباس 

دکتر علی عرب مازار یزدي/ شاکري، 
 مدیرجلسه  دکتر مرتضی خورسندي

22/09/9413  اقتصاد 

94 9
4 

 لوازم قانونی مقرراتی اقتصاد مقاومتی
دکتر احسان خاندوزي / ناقدان دکتر محمد 
قاسمی، دکتر علی نصیري اقدم/ مدیرجلسه 

 دکتر مرتضی خورسندي
01/10/9413  اقتصاد 

95 9
5 

 دکتر محمد مهدي مجاهدي موخر تأکید بر اندیشه نوصدراییرشد اقتصادي انسان محور با 
16/12/9413 ناقد( دکتر حمید ناظمان، دکتر مجید حبیبیان)  اقتصاد 

96 9
6 

 شوك درمانی از منظر قرآن و سنت
 دکتر مجید حبیبیان

ناقد( دکتر فرشاد مومنی، دکتر امیر خادمعلی 
 زاده)

18/12/9413  اقتصاد 

97 9
7 

 قرض الحسنه در کشورهاي چالشها و ظرفیت
دکتر فتح اله تاري/ناقدین دکتر مجید 

حبیبیان، دکتر مهدي مجاهدي/ مدیر جلسه 
 دکتر مرتضی خورسندي

21/02/9513  اقتصاد 

98 9
8 

 واکاوي مالیات بر ارزش افزوده در پرتو آموزه هاي اسلامی
دکتر مجید حبیبیان/ناقدان دکتر مهنوش 

ی/ توسلعبداله میلانی، دکتر محمد اسماعیل 
 مدیر جلسه دکتر مرتضی خورسندي

9513خرداد  اقتصاد 

99 9
9 

 اثر تحریم ها بر اقتصاد غیر رسمی در ایران
دکتر علی عرب مازار یزدي/ ناقدین دکتر 
مهنوش عبدالله میلانی، دکتر عبدالرسول 
 قاسمی/ مدیر جلسه دکتر فرشاد مومنی

03/02/1396  اقتصاد 

100 

 
 تحلیل اقتصادي عشق

شهرزاد برومند/ ناقدان دکتر تیمور دکتر 
محمدي، دکتر محمود عیسوي/ مدیر جلسه 

 دکتر عبدالرسول قاسمی
26/02/1396  اقتصاد 

101 

 

یک ارزیابی از اصل موضوع اشباع ناپذیري ترجیحات در 
 نظریه مصرف کننده از منظر نظریه عدالت رالز

دکتر سیروس امیدوار/ ناقدان دکتر محمد 
محمدجواد نوراحمدي/ مدیرجلسه نعمتی، دکتر 

 دکتر مسعود درخشان
20/09/9613  اقتصاد 

102 

2 
 جایگاه هدایت اعتبار در سیاست پولی

دکتر علی نصیري اقدم/ ناقدان دکتر سید 
احسان خاندوزي، دکتر حسین درودیان/ 

 مدیرجلسه دکتر حبیب مروت
11/09/9713  اقتصاد 

103 

3 

نهادهاي کارا یا نهادهاي نهادهاي خوب: نهادهاي کارا یا 
 عادلانه؟ تبیین انتظار نهایی از نهادهاي اجتماعی

دکتر سیروس امیدوار/ ناقدان دکتر محمد 
نعمتی، دکتر علی نصیري اقدم/ مدیر جلسه 

 حبیب مروت
26/09/9713  اقتصاد 

104 

4 
 نماگر 135روند شاخص ترکیبی عدالت در ایران مبتنی بر 

دکتر فرشاد  دکتر احسان خاندوزي/ ناقدان
مومنی، دکتر مرتضی عزتی/ مدیر جلسه 

 محمد جواد نوراحمدي
13/12/9713  اقتصاد 



105 

5 

در جستجوي نظام اقتصادي پیشرفته، عادلانه و مقاوم: 
تحلیلی بر عملکرد اقتصادي قبل و بعد از انقلاب اسلامی 

 ایران

دکتر محمد جواد نوراحمدي/ ناقدان دکتر 
هدي زریباف/ مسعود درخشان، دکتر سید م

 مدیر جلسه دکتر سیروس امیدوار
09/02/9813  اقتصاد 

106 

6 

مقایسه اي بین ایده هاي عدالت جهانی جان رالز و 
 آمارتیاسن

دکتر سیروس امیدوار/ ناقدان دکتر مهمد 
مهدي مجاهدي، دکتر فرشاد مؤمنی/ مدیر 

 سید احسان خاندوزي جلسه
02/10/9813  اقتصاد 

107 

7 
 بانکداري مرکزي توسعه ايچرایی و چگونگی 

دکتر علی نصیري اقدم/ ناقدان دکتر عباس 
شاکري، دکتر کامران ندري/ مدیر جلسه دکتر 

 محمدجواد نوراحمدي
27/11/1398  اقتصاد 

108 

8 
 هاي اقتصادي تولید محصولات سالمارزیابی مشوق

دکتر سمانه عابدي/ ناقدان دکتر مصطفی 
  هجلسشریف، دکتر مرتضی تهامی پور/ مدیر 

 دکتر محمدجواد نوراحمدي
23/04/1399  اقتصاد 

109 

9 

نئولیبرال اقتصادي سیاستهاي و اقتصاد شدن مالی  
 

اقدم، ناقد  نصیري علی صاحب کرسی دکتر
داخلی  دکتر فرشاد مومنی، ناقد خارجی دکتر 
حسین راغفر، مدیر جلسه دکتر محمد جواد 

 نوراحمدي

16/09/1399  اقتصاد 

110 

 

اسلامی اقتصاد در گذاري قیمت و انحصار  
 

مروي، ناقد  رمضانعلی صاحب کرسی  دکتر
داخلی دکتر محمود عیسوي، ناقد خارجی دکتر 

محمد مهدي  حسین میثمی، مدیر جلسه دکتر
 مجاهدي مؤخر

16/09/1399  اقتصاد 

111 

 
و نوزیک رالز توزیعی عدالت هاي نظریه بین اي مقایسه  

ناقد امیدوار،  صاحب کرسی دکترسیروس
داخلی دکتر مسعود درخشان نو، ناقد خارجی 

ابوالفضل پاسبانی صومعه، مدیر جلسه  دکتر
 دکتر محمد جواد نوراحمدي

19/09/1399  اقتصاد 

112 

2 

اسلامی رویکردي با کلان اقتصاد مطالعه انداز چشم  
جدید) رویکرد ارائه و موجود وضعیت نقد(  

علیزاده، ناقد  امیر خادم صاحب کرسی  دکتر
محمد مهدي مجاهدي مؤخر،  داخلی دکتر

ناقد خارجی دکتر محمد نعمتی، مدیر جلسه 
 دکتر محمد جواد نوراحمدي

24/09/1399  اقتصاد 

113 

3 

آب از حفاظت اقتصادي غیر و اقتصادي ابزارهاي  
 

صاحب کرسی دکتر سمانه عابدي، ناقد داخلی 
دکتر مصطفی شریف، ناقد خارجی دکتر وحید 

دکتر محمد جواد نوراحمديماجد، مدیر جلسه   
25/09/1399  اقتصاد 

114 

4 

 اقتصاد مقاومتی الزامات و چالشها
 

صاحب کرسی دکتر امرالله امینی، ناقد داخلی 
دکتر سید محمد رضا سیدنورانی، ناقد خارجی 
دکتر عباس سلیمیان، مدیر جلسه دکتر محمد 

 جواد نوراحمدي

26/09/1399  اقتصاد 

115 

5 
همگانی با سایر طرح هاي حمایتیمقایسه درآمد پایه   

صاحب کرسی دکتر سیروس امیدوار/ ناقدان 
حسین صمصامی، دکتر علی اصغر سالم/ مدیر 

 جلسه دکتر محمد مهدي مجاهدي مؤخر
12/03/1400  اقتصاد 

116 

6 

I-Oبازپیوند تجزیه و تحلیل  و تجارت بین الملل در بستر  
رویکردهاي جدید در ساختار اقتصاد جهانی؛ تخصیص 

 عمودي

صاحب کرسی دکتر سمیه شاه حسینی/ 
ناقدان: دکتر سعید راسخی، دکتر اصغر بانویی/ 

 مدیرجلسه: دکتر پریسا مهاجري
24/09/1400  اقتصاد 



117 

7 

نقش و جایگاه مالیات تکافلی در الگوي اسلامی ایرانی 
رفتپیش  

صاحب کرسی دکتر مجید حبیبیان نقیبی/ 
ناقدان: دکتر احمد زمانی، دکتر محمد 

اسماعیل توسلی/ مدیر جلسه: دکتر محمد 
 مهدي مجاهدي مؤخر

24/09/1400  اقتصاد 

118 

8 
 خوانشی جدید از سواد مالی با رویکردي اسلامی

صاحب کرسی: دکتر امیرخادمعلی زاده/ ناقدان: 
دکتر محمدجواد دکتر عادل پیغامی، 

نوراحمدي/ مدیر جلسه: دکتر محمدمهدي 
 مجاهدي مؤخر

29/09/1400  اقتصاد 

119 

9 
هاي ریاضی بازارهاي مشتقات مالیمدل  

دکتر عبدالساده نیسی، ناقدان(دکتر حمید 
بهمن پور، دکتر محمدرضا پورطاهري) 

 مدیرجلسه دکتر محمود عیسوي
15/08/9113 آمار، ریاضی و  

 رایانه

120 
2

 
 بهینه سازي در مدل هاي صف بندي

دکتر محمد رضا صالحی راد، ناقدان(دکتر رضا 
پورطاهري، دکتر عبدالرحیم بادامچی زاده)، 

 مدیرجلسه دکتر محمود عیسوي
17/11/9113  

آمار، ریاضی و 
 رایانه

121 
2

 
 آشنایی با هوش محاسباتی

دکتر محمد رضا اصغري اسکوي ناقد دکتر 
جلسه دکتر محمود فرشته آزادي پرند/ مدیر 

 عیسوي
02/02/9213  

آمار، ریاضی و 
 رایانه

122 
2
2 

 مبانی نرخ هاي بهره
دکتر محمد جلوداري ممقانی، ناقدان دکتر 
مسعود درخشان، دکتر علی صفدري/ مدیر 

 جلسه دکتر محمود عیسوي
09/02/9213 آمار، ریاضی و  

 رایانه

123 
2
3 

 DEAارزیابی عملکرد سبد مالی با استفاده از 
شکوفه بنی هاشمی/ناقدان دکتر  دکتر

عبدالساده نیسی، دکتر مهنوش عبداله میلانی/ 
 مدیر جلسه دکتر محمود عیسوي

16/02/9213 آمار، ریاضی و  
 رایانه

124 
2
4 

بررسی راهکارهاي استفاده از نتایج تولیدات علمی در فرایند 
اسکندريدکتر فرزاد  رسیدن به یک محصول مناسب با استفاده از دانش آماري  22/02/9213 آمار، ریاضی و  

 رایانه

125 
2
5 

9213بهمن  دکتر علی صفدري وایقانی توابع پایه شعاعی و قیمت گذاري اختیارها آمار، ریاضی و  
 رایانه

126 
2
6 

18/12/9313 دکتر محمد جلودار ممقانی هسته حرارت و مدل هاي مالی آمار، ریاضی و  
 رایانه

127 
2
7 

جوشی اطلاعات با استفاده از اپراتور فازي هم owa 
دکتر حسن دي پرند/ ناقدان: دکتر فرشته آزا

11/12/9313 رشیدي حرم آبادي، دکتر حسین تیموري فعال آمار، ریاضی و  
 رایانه

128 
2
8 

سازيمروري بر رویکرد اصلی در مدل دکتر محمدرضا اصغري اسکویی/ ناقدان دکتر  
حبیب مروت حلبیفرشته آزادي پرند، دکتر   15/02/9413 آمار، ریاضی و  

 رایانه

129 
2
9 

گذاريهاي سرمایهاختیارهاي حقیقی و ارزیابی پروژه  
دکتر علی صفدري وایقانی/ ناقدان دکتر 

عبدالرحیم بادامچی زاده، دکتر محمد جلودار 
 ممقانی / مدیر جلسه دکتر مرتضی خورسندي

01/09/9413 آمار، ریاضی و  
 رایانه



130 
3

 
 نظریه پیچیدگی محاسباتی

دکتر فرشته آزادي پرند/ ناقدان دکتر حسن 
رشیدي، دکتر فرزاد متین فر/مدیر جلسه دکتر 

 مرتضی خورسندي
04/12/9413 آمار، ریاضی و  

 رایانه

131 
3

 
 اصول سیستم هاي شی گرا

دکتر فرشته : ناقدان  /دکتر حسن رشیدي
آزادي پرند، دکتر فرزاد متین فر / مدیر جلسه 

 دکتر حسن رشیدي
31/01/9513 آمار، ریاضی و  

 رایانه

132 
3
2 

 هاي اجتماعینظریه بازي و کاربرد آن در شبکه
ناقدان دکتر حسن  /دکتر فرشته آزادي پرند

رشیدي، فرزام متین فر / مدیر جلسه دکتر 
 حسن رشیدي

27/02/9513 آمار، ریاضی و  
 رایانه

133 
3
3 

 اي وزن دار یک گرافاي خوشهچند جمله
دکتر  :ناقدان /دکتر حسین تیموري فعال

محمدرضا اسکوئی دکتر فرزام متین فر/ مدیر 
 جلسه دکتر حسن رشیدي

04/03/9513 آمار، ریاضی و  
 رایانه

134 
3
4 

 الگوریتم گاسپر براي مجموع گیري
رزام دکتر ف / ناقدان:دکتر حسین تیموري فعال

متین فر، دکتر حمید حاج سید جوادي/ مدیر 
 حسن رشیديدکتر  :جلسه

آمار، ریاضی و  16/09/1395
 رایانه

135 
3
5 

 طراحی سازو کار بر مبناي تئوري بازي
 کتر حسنددکتر فرشته آزادي پرند/ ناقدان: 

ر مدیر جلسه دکت رشیدي، دکتر محمد صفایی/
 حسن رشیدي

آمار، ریاضی و  30/09/1395
 رایانه

136 
3
6 

هاي اصلی کاهش ابعاد داده به روش تحلیل مولفه
 PCAو کاربرد آن در پردازش تصویر 

 دکتر حسین :دکتر محمدرضا اسکویی/ناقدان
سه / مدیر جلتیموري فعال، دکتر علیرضا بهداد
 دکتر حسن رشیدي

آمار، ریاضی و  07/10/1395
 رایانه

137 
3
7 

 تولید آمارهاي رسمی علمی است یا تجربی؟
دکتر حمیدرضا نواب پور/ ناقدان دکتر نادر 

محمد نورمحمدي/ نعمت الهی، دکتر 
 مدیرجلسه دکتر حسن رشیدي

21/08/1396 آمار، ریاضی و  
 رایانه

138 
3
8 

در تصمیم گیري   OWA کاربرد عملگراهاي خانواده
 (گزارش دارد) چندگانه

دکتر فرشته آزادي پرند/ ناقدان دکتر علی 
لسه مدیرج یی، دکتر فرزام متین فر/اصغر صفا

 دکتر حسن رشیدي
07/09/1396 ریاضی و آمار،  

 رایانه

139 
3
9 

 قیمت گذاري اختیارهاي سبدي

دکتر علی صفدري/ناقدان دکتر عبدالساده 
نیسی، دکتر محمد جلودار ممقانی، دکتر 
اسماعیل بابلیان/ مدیر جلسه دکتر حسن 

 رشیدي

25/09/9613 آمار، ریاضی و  
 رایانه

140 
4

 
 اوراق فاجعه آمیز

دکتر عبدالساده نیسی/ ناقدان دکتر علی 
صفدري، دکتر مسلم پیمانی فروشانی/ 

 مدیرجلسه دکتر حسن رشیدي
27/09/9613 آمار، ریاضی و  

 رایانه

141 
4

 

 سازي عامل محورکاربرد یادگیري تقویتی توزیعی در مدل
 براي بازار برق ایران

دکتر محمدرضا اصغري اسکویی/ناقدان دکتر 
 /حمید کردبچه، دکتر فرزاد اسکندري

 مدیرجلسه دکتر حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  08/12/1396

 رایانه

142 
4
2 

 هاي مالیساختار هندسی مدل
دکتر محمد جلوداري ممقانی/ ناقدان دکتر 
بیژن ظهوري زنگنه، دکتر عبدالساده نیسی/ 

 مدیرجلسه دکتر حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  14/12/1396

 رایانه



143 
4
3 

استفاده از یادگیري داده ها و مقایسه پردازش داده ها با 
 یادگیري آماري

دکتر فرزاد اسکندري/ ناقدان دکتر محمد رضا 
مدیر /اصغري اسکویی، دکتر مرتضی امینی

 جلسه
آمار، ریاضی و  06/03/1397

 رایانه

144 
4
4 

اجماع در فناوري بلاك چین، یک مطالعه موردي در بین 
 کوین

ربی، عدکتر فرزام متین فر/ ناقدان دکتر سمیه 
مدیرجلسه دکتر  /دکتر فرشته آزادي پرند

 حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  08/03/1397

 رایانه

145 
4
5 

 مدل سازي زبانی مبتنی بر شبکه هاي عصبی
دکتر محمد بحرانی/ ناقدان دکتر حسین 

صامتی، دکتر آزاده میرزایی/ مدیر جلسه دکتر 
 حسن رشیدي

آمار، ریاضی و  19/08/1397
 رایانه

146 
4
6 

 هاي گرافیکی احتمالیمدل
دکتر وحید رضایی تبار/ ناقدان دکتر فرزام 
متین فر، دکتر مرتضی امینی/ مدیر جلسه 

 دکتر حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  06/09/1397

 رایانه

147 
4
7 

مدل بندي سوآپ نکول اعتباري براساس یک فرایند شدت 
 لوي

دکتر نویده مدرسی/ ناقدان دکتر سعید 
مدیرجلسه  رضاخواه، دکتر رضا پورطاهري/ 
 دکتر حسن رشیدي

آمار، ریاضی و  26/09/1397
 رایانه

148 
4
8 

Computing Risk and Portfolio 
Optimization in Normal Mean Variance 

Mixture Distributions 

دکتر شکوفه بنی هاشمی/ دکتر فرهاد حسین 
لطفی، دکتر نویده مدرسی / مدیر جلسه زاده 

 دکتر حسن رشیدي
31/01/9813 آمار، ریاضی و  

 رایانه

149 
4
9 

پیچیدگی ارتباطاتی توابع بولی و حدس باز کارپ در علوم 
 کامپیوتري نظري

دکتر حسین تیموري فعال/ ناقدان: دکتر 
ابراهیم قربانی، دکتر نویده مدرسی/ مدیر 

 دکتر حسن رشیدي جلسه
07/03/1398 آمار، ریاضی و  

 رایانه

150 
5

 

یادگیري ساختاري مدل هاي گرافیکی با استفاده از روش 
 MCMCهاي 

دکتر وحید رضایی تبار/ ناقدان دکتر  مرتضی 
کتر د امینی،دکتر فرزام متین فر/ مدیر جلسه

 حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  12/03/1398

 رایانه

151 
5

 
 انتزاعی معناتولید متن فارسی با استفاده از نمایش 

دکتر محمد بحرانی/ ناقدان دکتر محمد بیجن 
خان، دکتر فرزام متین فر/ مدیر جلسه حسن 

 رشیدي
آمار، ریاضی و  23/09/1398

 رایانه

152 
5
2 

 نگاشت آنتولوژي
دکتر فرزام متین فر/ ناقدان دکتر فرشته آزادي 
پرند، دکتر منیره عبدوس/ مدیر جلسه دکتر 

 حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  27/09/1398

 رایانه

153 
5
3 

 هاي گرافیکی گاوسییادگیري مدل
 

ناقدان دکتر الهام دکتر وحید رضائی تبار/ 
 مدیر جلسه دکتر حسن /مسیبی، دکتر رزا اقدم

 رشیدي
آمار، ریاضی و  17/09/1399

 رایانه

154 
5
4 

 فرآیندهاي صف بندي
ناقدان دکتر رضا دکتر محمدرضا صالحی راد/ 

مدیر جلسه  /مهرزاد قربانیپورطاهري، دکتر 
 دکتر حسن رشیدي

18/09/1399 
آمار، ریاضی و 

 رایانه

155 
5
5 

 ابهام زدایی منابع وب در وب داده با استفاده از وردنت
ناقدان دکتر حسین  فر/ دکتر فرزام میتن

 مدیر /تیموري فعال، دکتر امیر شیخ احمدي
 جلسه دکتر حسن رشیدي

18/9/1399 
آمار، ریاضی و 

 رایانه



156 
5
6 

ارزیابی خودکار ترجمه ماشینی مبتنی بر نمایش انتزاعی 
 معنا

ناقدان دکتر آزاده  دکتر محمد بحرانی/
ر مدیر جلسه دکت ی، دکتر هشام فیلی/میرزای

 حسن رشیدي
22/9/1399 

آمار، ریاضی و 
 رایانه

157 
5
7 

مدل بندي و پیش بینی داده هاي مالی با استفاده از کلاسی 
 اتورگرسیور تعمیم یافته ناپایدار شرطیاز فرآیندهاي 

 

ناقدان  دکتر محمد  دکتر نویده مدرسی/
ر مدی /جلوداري ممقانی، دکتر ساسان علیزاده 

 جلسه دکتر حسن رشیدي
26/9/1399 

آمار، ریاضی و 
 رایانه

158 
5
8 

مطالعه اي در زمینه میزان اثربخشی عملیات تعمیر و 
 نگهداري ناقص

ا ناقدان دکتر فریبدکتر الهام مسیبی امشی/ 
عزیزي، دکتر فاطمه صفایی/ مدیر جلسه دکتر 

 حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  18/03/1400

 رایانه

159 
5
9 

 مروري بر الگوریتم هاي تخمین توزیع
دکتر لطیفه پورمحمد باقر اصفهانی/ ناقدان 

 دکتر حسن رشیدي، دکتر حسین علیزاده
 مدیر جلسه دکتر حسن رشیدي

ریاضی و آمار،  23/03/1400
 رایانه

160 
6

 

حساسیت توابع بولی و حل یک مسأله باز در علوم رایانه 
 نظري

دکتر حسین تیموري فعال/ ناقدان: دکتر نویده 
مدرسی، دکتر نیره الیاسی/ مدیر جلسه دکتر 

 حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  21/09/1400

 رایانه

161 
6

 

 پایداري در بهینه سازي و کاربرد آن در بهینه سازي سبد
 سهام

 

دکتر شکوه شاه بیک/ ناقدان: دکتر شکوفه 
بنی هاشمی، دکتر علیرضا کبگانی/ مدیر 

 جلسه دکتر حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  24/09/1400

 رایانه

162 
6
2 

Portfolio Performance Evaluation with 
Stopping Time 

 

دکتر شکوفه بنی هاشمی/ ناقدان: دکتر مریم 
مدرسی/ مدیر جلسه خدادادي، دکتر نویده 

 دکتر حسن رشیدي
آمار، ریاضی و  24/09/1400

 رایانه

163 
6
3 

 الگوریتم هاي تخمین توزیع مبتنی بر گراف
دکتر لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی/ ناقدان: 
دکتر زهرا زجاجی مدیر جلسه دکتر حسن 

 رشیدي
آمار، ریاضی و  25/02/1401

 رایانه

164 
6
4 

 الگوي جامع منابع انسانی
 

میرعلی سیدنقوي/ناقدان دکتر بامداد دکتر 
صوفی، دکتر الوانی، دکتر فقیهی/مدیر جلسه 

 دکتر لعیا الفت
1390آذر  مدیریت و  

 حسابداري

165 
6
5 

گویی و خرده نقش تفکر سیستمی در تحلیل نظام پاسخ
هاي تشکیل دهندهنظام  

دکتر جعفر باباجانی/ناقدان دکتر مشایخ/ 
16/12/9013 مدیرجلسه دکتر علی ثقفی مدیریت و  

 حسابداري

166 
6
6 

 سنخ شناسی مدیران، برداشتی از حدیث علوي
 

دکتر وجه اله قربانی/ناقدان دکتر حاج علی 
اياکبري، دکتر سید علی اکبرافجه  06/12/9013 مدیریت و  

 حسابداري

167 
6
7 

سیاست گذاري علم و فناوري به مثابه سیاست گذاري 
 سیستم هاي اقتصادي اجتماعی

سیدحبیب اله طباطباییان/ناقدان دکتر دکتر 
سروش قاضی نوري، دکتر حاجی حسینی/ 

 مدیر جلسه دکتر لعیا الفت
29/11/9013 مدیریت و  

 حسابداري

168 
6
8 

هاي سیستمی نظام نوآوري از طریق شناخت تبیین شکست
 وابستگی به مسیر توسعه فناوري در ایران

دکتر طاهره میرعمادي/ناقدان دکتر فرشاد 
مومنی، دکتر سید حبیب اله طباطبائیان/ مدیر 

 جلسه دکتر لعیا الفت
31/02/9113 مدیریت و  

 حسابداري



169 
6
9 

تبار شناسی روشهاي تحقیق در علوم انسانی در مسیر تمدن 
 ایرانی اسلامی

دکتر جهانگیر بامداد صوفی/ناقدان دکتر 
کامران فیضی، دکتر مقصود فراستخواه/ مدیر 

منشجلسه بهروز رضایی   
27/08/9113 مدیریت و  

 حسابداري

170 
7

 

 ایجاد ارزش در گردشگري با رویکرد اسلامی
 

دکتر تاج زاده/ ناقدان دکتر الوانی، دکتر 
27/08/9113 ضرغام/ مدیرجلسه دکتر مهدي ابراهیمی مدیریت و  

 حسابداري

171 
7

 

 ارزش گذاري منابع انسانی
 

دکتر علی ثقفی/ناقدان دکتر یحیی حساس 
دکتر علی رحمانی/ مدیر جلسه دکتر یگانه، 

 لعیا الفت
21/09/9113 مدیریت و  

 حسابداري

172 
7
2 

مدل هماهنگ سازي سطوح : ادراك شناسی، جهان 
شناسی، دین شناسی به منظور ایجاد بستر علوم انسانی 

 اسلامی
25/11/9113 دکتر بهروز رضایی منش مدیریت و  

 حسابداري

173 
7
3 

راهبردي حکمت بنیان درآمدي نظري بر تصمیم گیري 
 ایجاد ارزش در گردشگري در کشورهاي اسلامی

اي، دکتر دکتر وحید خاشعی/ ناقدان(دکتر افجه
 غلامرضا گودرزي) مدیرجلسه دکتر لعیا الفت

 
16/12/9113  

 

مدیریت و 
 حسابداري

174 
7
4 

هاي عمومیالگویی براي تحلیل و ارزیابی خط مشی شریف زاده، دکتر مهدي الوانی/ ناقدان دکتر  
 دکتر قهرمانی) مدیر جلسه دکتر واعظی

23/09/9213  
 

مدیریت و 
 حسابداري

175 
7
5 

هاي مدیریت منابع انسانی از منظر اثربخشی تئوري
 مطالعات میان فرهنگی

رین دکتر نسدکتر حامد دهقانان /ناقدان: 
مدیر جلسه جزنی، دکتر میرعلی سیدنقوي/ 

 دکتر سید علی اکبر افجه اي
30/01/9313  

مدیریت و 
 حسابداري

داراننقد ایدئولوژي حداکثر کردن ثروت سهام  176  
ر بیتا دکتدکتر یحیی حساس یگانه/ناقدان: 

مدیر جلسه دکتر  مشایخی، دکتر نادر مظلومی/
 علی ثقفی

1393اردیبهشت  مدیریت و  
 حسابداري

177  
هاي سرمایه رویکرد استوار جهت ارزیابی اقتصادي پروژه

گرفتن عدم قطعیتگذاري با در نظر   

مدرس  دکتردکتر پیام حنفی زاده/ناقدان: 
مدیرجلسه دکتر  یزدي، دکتر عبدالساده نیسی/
 مقصود امیري

25/03/9313  
مدیریت و 
 حسابداري

 اقتراحی بر نقشه دانشی مدیریت اسلامی  178
دکتر وحید خاشعی/ناقدان دکتررضا واعظی، 

دکتر بهروز رضایی منش/مدیرجلسه دکتر سید 
اکبر افجه ايعلی   

23/09/9313 مدیریت و  
 حسابداري

179  
نقدي بر رویکرد کلاسیک برنامه ریزي استراتژي، با بهره 

 گیري از پارادایم کوانتومی

دکتر کاوه دکتر مهدي ابراهیمی/ ناقدان: 
مدیر  حمد سیروس، دکتر سید محمد اعرابی/م

 جلسه دکتر حسین رحمان سرشت
27/07/9413 مدیریت و  

 حسابداري

 مفهوم سبک در تبلیغات  180
دکتر محمود محمدیان، ناقدان( دکتر هاشم 

آقازاده، دکتر زهره دهدشتی) مدیر جلسه دکتر 
 وحید ناصحی فر

25/09/9413  
مدیریت و 
 حسابداري

مفهوم سازي گردشگري معنوي با تاکید بر انسان شناسی   181
 حکمت متعالیه

دکتر مهدي ابراهیمی/دکتر سید مجتبی 
دکتر مهدي سپهري/مدیر جلسه محمودزاده، 

 دکتر سید محمد خاتمی فیروزآبادي
30/09/9413 مدیریت و  

 حسابداري

182  
فقه سیاستگذاري (مورد مطالعه سیاستگذاري رایتل در 

 کشور )

دکتر وحید خاشعی ناقدان ( دکتر غلامرضا 
گودرزي، دکتر سید حبیب اله طباطبائیان 

 مدیر جلسه دکتر لعیا الفت/)
30/01/9513 مدیریت و  

 حسابداري



 بازیابی خلاق: آسیب شناسی و راه حل  183
دکتر وحید ناصحی فر/  ناقدان (دکترزهره 

دهدشتی دکتر امیر اخلاصی) مدیر جلسه دکتر 
 محمود محمدیان

26/02/9513 مدیریت و  
 حسابداري

 گردشگري ابزار قدرتمند توسعه صلح بین الملل  184
دکتر حمید ضرغام، ناقدان (دکتر شمس 

السادات زاهدي، دکتر علیرضا حسن زاده) 
 مدیر جلسه دکترسیدمهدي الوانی

01/08/9513 مدیریت و  
 حسابداري

 چیستی اقتصاد دانش بنیان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی  185
دکتر مهدي الیاسی، ناقدان(دکتر فرشاد 

مومنی، دکتر حبیب الله طباطبائیان، مدیر 
 جلسه دکتر قاضی نوري

05/08/9513 مدیریت و  
 حسابداري

 تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  مدیریت نوین،  186
دکتر ابوالفضل کزازي، ناقدان(دکتر حسین 

رحمان سرشت، دکتر غلامرضا گودرزي) مدیر 
 جلسه دکتر لعیا الفت

12/08/9513 مدیریت و  
 حسابداري

 نگاهی راهبردي و پویا به لایه هاي کالایی پنج سطحی  187
ناقدان: دکتر میراحمد  دکتر کبري بخشی زاده،

امیرشاهی، دکتر  محمودمحمدیان/ مدیر 
 جلسه بامدادصوفی

18/08/9513 مدیریت و  
 حسابداري

188  
تمایزات تئوریک مدیریت جهادي با اتکاء به رویکرد قیاسی 

 ـ استقرایی

دکتر حسین اصلی پور، ناقدان: دکتر وحید 
یاري، دکتر میرعلی سید نقوي/ مدیر جلسه 

 دکتر افجه
19/08/9513 مدیریت و  

 حسابداري

189  
کاربرد روش افکنش مالی بر بازار رانش براي تهیه نقدینگی 

 پویا در بانکها

دکتر محمدعلی دهقانی دهنوي/ ناقدان: دکتر 
علی دیوان دري، دکتر هاشم بت شکن/ مدیر 

 جلسه دکتر جواد شکرخواه
17/09/9513 مدیریت و  

 حسابداري

190  
ماورائی و دین در ایجاد و توسعه نقش محوري اعتقادات 

 انقلابات پیشنهادي چایلد

دکتر اکبر پورفرج/ ناقدان: دکتر علیرضا 
هژبري نوبري، دکتر بهروز رضایی 
 منش/مدیرجلسه دکتر حمید ضرغام

28/09/9513 مدیریت و  
 حسابداري

191  
هاي پسانوین گرا در مطالعات روش شناسی پژوهش

 سازمانی

صوفی/ ناقدان دکتر حمید دکتر جهانیار بامداد 
خداداد حسینی، دکتر وجی اله قربانی زاده 

 /مدیر جلسه دکتر لعیا الفت
12/02/1396 

مدیریت و 
 حسابداري

192  
جایگاه رویکرد پارادایمی در مفهوم سازي مطالعات میان 

 رشته اي گردشگري معنوي

دکتر مهدي ابراهیمی/ ناقدان دکتر حسین 
سپهري/ مدیر رحمان سرشت، دکتر مهدي 

 جلسه دکتر فیضی
17/02/1396 مدیریت و  

 حسابداري

 تبیین مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی  193
دکتر میثم امیري/ ناقدان دکتر رهبر، دکتر 

10/08/1396 دژپسند/ مدیرجلسه دکتر لعیا الفت  
مدیریت و 
 حسابداري

الگوي توسعه پایدار جامع و یکپارچه با تأکید بر قلمرو   194
ساحت مکانی و محدوده زمانیموضوعی،   

دکتر شمس السادات زاهدي/ ناقدان دکتر رضا 
واعظی، دکتر صرافی/ مدیرجلسه دکتر سید 

 مهدي الوانی
04/09/1396 مدیریت و  

 حسابداري

 بازاندیشی سیستمیک در روش تحقیق مدیریت  195
دکتر پیام حنفی زاده/ ناقدان دکتر دانایی فرد، 

دکتر کامران دکتر قربانی زاده/مدیرجلسه 
 فیضی

18/09/1396 مدیریت و  
 حسابداري

196  
توانمندسازي استراتژیک کسب و کارها با رویکرد کوآنتومی 

 در چارچوب سیاست هاي اقتصادي

دکتر مهدي ابراهیمی/ ناقدان دکتر بهمن 
حاجی پور، دکتر وحید خاشعی/ مدیرجلسه 

 دکتر سروش قاضی نوري
25/09/1396 مدیریت و  

 حسابداري

عناصر ضروري برنامه هاي سیاستی در حوزة علم، فناوري   197
 و نوآوري

دکتر سیدسروش قاضی نوري/ ناقدان دکتر 
طباطبائیان، دکتر باقري مقدم/ مدیر جلسه 

 دکتر تقوا
15/02/1397 مدیریت و  

 حسابداري



198  
نقد نظریه پردازي چند سطحی در تئوري سازمان و 

 مدیریت

مهدي الوانی،  دکتر حامد دهقانان/ ناقدان دکتر
دکتر عباسعلی حاجی کریمی/ مدیر جلسه 

 دکتر الفت
28/07/1397 مدیریت و  

 حسابداري

 تحلیل سیستمی مفهوم تقوا در قرآن  199

دکتر وجه اله قربانی زاده/ ناقدان دکتر پیام 
حنفی زاده، دکتر وحید خاشعی، دکتر حسن 
علی اکبري/ مدیرجلسه دکتر بهروز رضایی 

 منش

14/08/9713 مدیریت و  
 حسابداري

200  
نقد عملکرد سیستم بانکی در اجراي قانون عملیات بانکی 

 بدون ربا با تأکید بر نقش بانک مرکزي

دکتر محمد رجایی باغ سیائی/ ناقد دکتر 
حسین عیوضلو، دکتر ولی الله سیف/ 

 مدیرجلسه محمد هاشم بت شکن
28/09/9713 مدیریت و  

 حسابداري

201  
آسیب شناسی نظام مدیریت چارچوب روش شناختی براي 

 منابع انسانی در سازمان ها

دکتر جهانیار بامداد صوفی/ ناقدان دکتر 
مجتبی امیري، دکتر بهروز رضایی منش/ 

 مدیرجلسه دکتر میرعلی سیدنقوي
02/10/9713  

مدیریت و 
 حسابداري

 تبیین چالش هاي خط مشی گذاري زیست محیطی کشور  202
دکتر حسن دکتر حسین اصلی پور/ ناقدان 

دانایی فر، دکتر شمس اسادات زاهدي/ مدیر 
 جلسه دکتر سید مهدي الوانی

21/02/9813 مدیریت و  
 حسابداري

 الگوي مصلحت در سیاست گذاري ملی  203
دکتر وحید خاشعی/ ناقدان دکتر حسام الدین 
خلعتبري لیماکی،رضا واعظی/ مدیر جلسه 

 دکتر داود حسین پور
26/03/9913 مدیریت و  

 حسابداري

 آینده روش هاي تجربی در تحقیقات بازاریابی ایران  204
 

صاحب کرسی دکتر محمدصالح ترکستانی، 
ناقدداخلی دکتر زهره دهدشتی شاهرخ، ناقد 
خارجی دکتر مسعودکیماسی، مدیر جلسه، 

 دکتر وحید ناصحی فر

26/09/9913 مدیریت و  
 حسابداري

205  
رفتاريسیاستگذاري عمومی با رویکرد اقتصاد   

 

صاحب کرسی دکتر میثم امیري، ناقد داخلی 
دکتر فرشاد مومنی، ناقد خارجی دکتر حمید 
پاداش، مدیر جلسه دکتر محمدعلی دهقان 

 دهنوي

03/10/9913  
مدیریت و 
 حسابداري

 مفهوم سازي مربی گري دو سو توان در سازمان  206
دکتر میرعلی سید نقوي/ ناقدان دکتر 

اصغر مشبکی/مدیر سیدمهدي الوانی، دکتر 
 جلسه دکتر شمس السادات زاهدي

10/03/1400 مدیریت و  
 حسابداري

207  
سازي هاي بهینهتحلیل ریسک با استفاده از روش

سازيشبیه  

صاحب کرسی دکتر مجتبی حاجیان حیدري/ 
ناقدان: دکتر عبدالله آقایی، دکتر محمدتقی 
تقوي فرد/ مدیر جلسه: دکتر سیدمحمدعلی 

 خاتمی فیروز

20/09/1400 مدیریت و  
 حسابداري

 تحول در حکمرانی  208
صاحب کرسی دکتر وحید خاشعی/ ناقدان 

دکتر مهدي عبدالحمید، دکتر بهروز رضایی 
 منش/ مدیر جلسه دکتر هادي خان محمدي

24/09/1400 مدیریت و  
 حسابداري

 ابعاد مدیریت بازاریابی و برندینگ شناختی  209

برج/ صاحب کرسی دکتر کبري بخشی زاده 
ناقدان: دکتر مسعود کیماسی، دکتر 

محمدصالح ترکستانی/ مدیر جلسه دکتر سعید 
 صحت

27/09/1400  
مدیریت و 
 حسابداري

210  
تبیین جایگاه الگو، مدل و چارچوب در پژوهش هاي 

 مدیریت

صاحب کرسی: دکتر وجه الله قربانی زاده/ 
ناقدان: دکتر یوسف محمدي مقدم، دکتر زهره 

سه دکتر وحید خاشعیدهدشتی/ مدیر جل  
30/09/1400 مدیریت و  

 حسابداري



 هاي چند زبانه بودن در حوزه ادبیاتکارکرد  211
 

دکتر علیرضا منوچهریان/ ناقدان دکتر احمد 
تمیم داري/ مدیر جلسه دکتر نعمت اله ایران 

 زاده
ادبیات فارسی و  1390آذر 

 زبانهاي خارجی

از دیدگاه متکلم، علم و اراده و قدرت در خداوند و انسان   212
 فیلسوف اصولی

دکتر محمد حسین بیات/ناقدان دکتر سید 
صدرالدین طاهري موسوي، دکتر غلامرضا 
ذکیانی/ مدیر جلسه دکتر محمد حسین 

 خوانین زاده

ادبیات فارسی و  1390آذر 
 زبانهاي خارجی

 نقد ترجمه از دیدگاه تحلیل انتقادي گفتمان  213
 

کتر غلامرضا دکتر فرزانه فرحزاد/ ناقدان د
تجویدي، دکتر سالار منافی اناري/ مدیر جلسه 

 دکتر حسین ملانظر
ادبیات فارسی و  1390اسفند 

 زبانهاي خارجی

 تاثیر فردوسی از کافی و کلینی  214
 

دکتر مهدي دشتی/ ناقدان دکتر رضا 
مصطفوي سبزواري، دکتر قبادي/ مدیر جلسه 

 دکتر محمود بشیري
ادبیات فارسی و  1397اسفند 

 زبانهاي خارجی

انگاره لایه اي فراگیري زبان (دیدگاهی نوین بر پایه نظریه   215
 صورت ـ نقش)

دکتر رضا مراد صحرایی/ ناقدان دکتر ارسلان 
گلفام، دکتر شهلا رقیب دوست/ مدیر جلسه 

 دکتر کوروش صفوي
ادبیات فارسی و  1392اردیبهشت 

 زبانهاي خارجی

جایگزینی نظریه انسجام نقدي بر نظریه مطابقت و امکان   216
 گرایی دز صدق

دکتر قاسم پور حسن/ ناقدان دکتر غلامرضا 
ادبیات فارسی و  1392دي  ذکیانی، دکتر حسین کلباسی اشتري

 زبانهاي خارجی

 بررسی انتقادي تعریف و ماهیت فلسفه دین  217
 

دکتر قاسم پورحسن/ ناقدان دکتر عبدالله 
دکتر نصري، دکتر مهدي اخوان/ مدیرجلسه 

 حسین کلباسی
ادبیات فارسی و  12/12/1392

 زبانهاي خارجی

 هاي نوگرایی در ادبیات جهان اسپایی زبانزمینه  218
 

دکتر نجمه شبیري/ ناقدان دکتر کوروش 
ادبیات فارسی و  1393اردیبهشت  صفوي، دکتر فیض اللهی

 زبانهاي خارجی

 تجربه تصویر مرگ: از بدن ـ تصویر تا تصاویر عکاسانه  219
دکتر امیر نصري/ناقدان دکتر محمدرضا 

بهشتی، دکتر علی اکبر احمدي/ مدیر جلسه 
 دکتر حسین کلباسی

ادبیات فارسی و  1393اردیبهشت 
 زبانهاي خارجی

ریشه شناسی کلمات (اتیمولوژي) و نسبت آن با حکمت و   220
 فلسفه

دکتر رضا سلیمان حشمت/ ناقدان دکتر پرویز 
ه پورحسن/ مدیرجلسضیاء شهابی، دکتر قاسم 

 دکتر حسین کلباسی اشتري
ادبیات فارسی و  1393اردیبهشت 

 زبانهاي خارجی

 اصالت موجود (در مقابل اصالت و ماهیت)  221
دکتر سید صدرالدین طاهري/ ناقدان دکتر 

سعید انواري، دکتر قاسم پورحسن/ مدیر جلسه 
 دکتر حسین کلباسی اشتري

ادبیات فارسی و  08/02/1393
خارجی زبانهاي  

 تاریخ فلسفه از منظر فلسفه میان فرهنگی  222
 

دکتر احمد علی حیدري/ ناقدان دکتر علی 
ادبیات فارسی و  1393اردیبهشت اصغر مصلح/ مدیر جلسه دکتر حسین کلباسی

 زبانهاي خارجی

 نقد ادراکی : فرضیه اي تازه در مطالعه زبان ادب  223
 

دکتر کوروش صفوي/ ناقدان دکتر شهلا رقیب 
دوست، دکتر نعمت الله فاضلی/ مدیرجلسه 

 دکتر رضا سلیمان حشمت
ادبیات فارسی و  06/07/1393

 زبانهاي خارجی

 آینده تفاوتهاي انسانی  224
 

دکتر علی اصغر مصلح/ ناقدان دکتر احمد علی 
حیدري، دکتر نعمت اله فاضلی/ مدیرجلسه 

 دکتر رضا سلیمان حشمت
ادبیات فارسی و  20/07/1393

خارجیزبانهاي   

ظرفیت واژه سازي زبان فارسی و عربی : کدام یک قوي   225
 تر؟

دکتر عباسعلی وفایی/ ناقدان اسماعیل تاج 
بخش، دکتر خلیل پروینی/ مدیر جلسه دکتر 

 محمدحسن حسن زاده
ادبیات فارسی و  04/08/1393

 زبانهاي خارجی

 هاي تقلیل گرایانه در ادبیاتتئوري  226
مجتبی منشی دکتر احمد تمیم داري/ دکتر 

زاده، دکتر غلامرضا مستعلی پارسا/ مدیر جلسه 
 دکتر نعمت الله ایرانزاده

ادبیات فارسی و  18/08/1393
 زبانهاي خارجی

 گسست معرفتی فارابی از سنت یونانی  227
 

دکتر قاسم پور حسن/ ناقدان دکتر رضا 
ادبیات فارسی و  02/09/1393 سلیمان حشمت، دکتر حسین کلباسی

خارجیزبانهاي   

 ترجمه و تعاطی فرهنگی  228
 

دکتر حسین ملانظر/ ناقدان دکتر غلامرضا 
تجویدي، دکتر فرزانه فرحزاد/ مدیر جلسه 

 دکتر حسین کلباسی
ادبیات فارسی و  09/09/1393

 زبانهاي خارجی



 زبان مطبوعات: زبان معیار یا زبان هنجار؟  229
 

دکتر رضا ناظمیان/ ناقدان دکتر عبدالعلی آل 
لنگرودي، دکتر علی گنجیان/ مدیر جلسه بویه 

 دکتر مجید صالح بک
ادبیات فارسی و  23/09/1393

 زبانهاي خارجی

 تاریخ بیهقی: آرزویی شکل نگرفته یا کتابی از میان رفته  230
دکتر محمدرضا میرحاجی آقا بابایی/ ناقدان 
دکتر حبیب الله عباسی، دکتر حوریه شیخ 

 اسپرهممونسی/ مدیر جلسه دکتر داوود 
ادبیات فارسی و  17/12/1393

 زبانهاي خارجی

 فرهنگ، ایدئولوژي، دین  231
 

دکتر مجتبی مطهري/ ناقدان دکتر قاسم 
ادبیات فارسی و  23/01/1393 پورحسن، دکتر حسین کلباسی

 زبانهاي خارجی

 پیوند زبان و ادبیات  232
دکتر میرجلال الدین کزازي/ ناقدان دکتر 

الله هادي/ مدیر کوروش صفوي، دکتر روح 
 جلسه دکتر داوود اسپرهم

ادبیات فارسی و  06/02/1394
 زبانهاي خارجی

 معیار نقد ترجمه ادبی در ایران  233
 

دکتر فاطمه عشقی/ ناقدان دکتر نجمه 
ادبیات فارسی و  20/02/1394 شبیري/ مدیر جلسه دکتر ابراهیم کاظمی

 زبانهاي خارجی

 ثروتعوامل شکل گیري آبلومویسم:فقر یا   234
 

دکتر مریم شفقی/ ناقدان دکتر مهناز نوروزي، 
دکتر آبتین گلکار تربیت مدرس/ مدیر جلسه 

 دکتر عطالله بشیري سنوکش
ادبیات فارسی و  13/02/1394

 زبانهاي خارجی

دکتر علی اکبر احمدي افرمجانی/ ناقدان دکتر  مواجهه استاد مطهري با فلسفه هگل  235
ادبیات فارسی و  27/02/1394 نصريیوسف نوظهور، دکتر عبدالله 

 زبانهاي خارجی

 راستی آزمایی تاریخ بیهقی  236
ناقدان دکتر  /دکتر محمدرضا حاج آقابابایی

کوروش صفوي، دکتر عباسعلی وفایی/ 
 مدیرجلسه دکتر حسین کلباسی

ادبیات فارسی و  26/07/1394
 زبانهاي خارجی

 بررسی تحلیلی زبانی نظام حکمت متعالیه  237
سعید انواري/ ناقد دکتر سیدمحمدحسن دکتر 

آیت الله زاده شیرازي/ مدیر جلسه دکتر 
 مهدي اخوان

 1394مهر 
 

ادبیات فارسی و 
 زبانهاي خارجی

 خوانش پسامدرن اندیشه آرمانشهري معاصر جهان  238

دکتر علیرضا امیدبخش/ ناقدان دکتر رسول 
رسولی پور (خوارزمی)، دکتر علی اکبر احمدي 

دکتر حسین کلباسی مدیرجلسهافرمجانی/   
 

ادبیات فارسی و  10/08/1394
 زبانهاي خارجی

 استعاره و ذهن در لیکاف و علامه طباطبائی  239
دکتر عبدالله نصري/ ناقدان دکتر کوروش 
صفوي، دکتر قاسم پورحسن/ دکتر مجتبی 

 منشی زاده مدیرجلسه
ادبیات فارسی و  24/08/1394

 زبانهاي خارجی

ها: شگرد هرمنوتیکی حافظ در گسترش تعلیق نشانه   240
 بخشیدن به توانش تفسیرپذیري متن

دکتر محمد امیر جلالی/ ناقدان دکتر روح الله 
هادي(تهران)، دکتر عبدالله نصري/ مدیر 

 جلسه دکتر عباسعلی وفایی
ادبیات فارسی و  01/09/1394

 زبانهاي خارجی

 پیوستگی ادبیات دوره معاصر با دوران کلاسیک  241
 

دکتر محمود بشیري/ناقدان دکتر احمد تمیم 
داري، دکتر غلامرضا مستعلی پارسا/ مدیرجلسه 

 دکتر مهدي دشتی
ادبیات فارسی و  08/09/1394

 زبانهاي خارجی

 تحولات فرهنگی ـ ادبی در خاورمیانه و خاورنزدیک  242
دکتر احمد تمیم داري/ ناقدان دکتر علی اکبر 

مدیرجلسه عطرفی، دکتر کوروش صفوي/ 
 دکتر علیرضا منوچهریان

ادبیات فارسی و  15/09/1394
 زبانهاي خارجی

 ایران در آینه یونان ( مواجهه ي دو عالم )  243

/ناقدان دکتر دکتر حسین کلباسی اشتري
حکمت الله ملاصالحی، دکتر علی اکبر احمدي 

افرمجانی/ مدیرجلسه دکتر رضا سلیمان 
 حشمت

ادبیات فارسی و  22/09/1394
 زبانهاي خارجی

باز اندیشی منطقی و فلسفی در چالشهاي پیش روي مفهوم   244
 بینهایت

/ ناقدان دکتر سیمین دکتر مهدي بهنیافر
عارفی، دکتر سعید انواري/ مدیرجلسه دکتر 

 حسین انواري

29/09/1394 
 

ادبیات فارسی و 
 زبانهاي خارجی

 همپوشانی سیستم  245
 هاي زبانی ـ ادبی و روش هاي ترجمه

دکتر معصومه احمدي/ ناقدان دکتر مهوش 
قویمی، دکتر فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی/ 

 مدیرجلسه دکتر ابراهیم کاظمی اسفه
ادبیات فارسی و  07/02/1395

 زبانهاي خارجی



دکتر عبدالمطلب عبدالله/ ناقدان دکتر مجید  انقلاب اسلامی و منطقه گرایی نوین خاورمیانه  246
ادبیات فارسی و  12/02/1395 کربلایی پازوکیعباسی، دکتر علی 

 زبانهاي خارجی

 تفکر معنوي و سوبژکتیویسم  247
دکتر بیژن عبدالکریمی/ ناقدان دکتر رضا 
سلیمان حشمت، دکتر احمد علی حیدري/ 

 مدیرجلسه دکتر امیر نصري
ادبیات فارسی و  14/02/1395

 زبانهاي خارجی

 دیرینه شناسی ترجمه  248
زاده ناقدان (دکتر علی  دکتر مهرگان نظامی

عباسی، دکتر مرضیه اطهاري نیک عزم) مدیر 
 جلسه دکتر اورنگ ایزدي

ادبیات فارسی و  19/02/1395
 زبانهاي خارجی

 هاي فلسفی شرط بندي پاسکالتحلیل پیش فرض  249
دکتر مهدي اخوان ناقدان (دکتر قاسم 

پورحسن، دکتر عبدلله نصري) مدیر جلسه 
 دکتر حسین کلباسی

ادبیات فارسی و  21/02/1395
 زبانهاي خارجی

آموزش زبان هاي غیر انگلیسی در مدارس ایران؛ چرا و   250
 چگونه؟

دکتر رضا مراد صحرایی ناقدان (حسین آیتی، 
ادبیات فارسی و  03/03/1395 مدیر جلسه دکتر حسین ملانظر نجمه شبیري)

 زبانهاي خارجی

در چند و چون یک هنر و ادبیات در پرتو روانکاوي: تأملی   251
 رابطه پرتنش

دکتر حسین پاینده/ ناقدان دکتر حسین 
ادبیات فارسی و  16/02/1396 اسکندري، دکتر سید حسین مجتهدي

 زبانهاي خارجی

دکتر قاسم پورحسن/ناقدان: دکتر حسین  نظریه زبان نزد فارابی با تأکید بر کتاب الحروف  252
ادبیات فارسی و  18/02/1396 کلباسی، دکتر سیدجواد میري

 زبانهاي خارجی

دکتر یوسف نوظهور/ناقدان دکتر حسین  تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از نظریه مثل افلاطونی  253
ادبیات فارسی و  19/02/1396 کلباسی، دکتر احمد مسگري

 زبانهاي خارجی

دکتر محسن حبیبی/ناقدان: دکتر عباس  نقد و بررسی اعتقادات و بنیان هاي بودیزم تبتی  254
ادبیات فارسی و  23/02/1396 اشرفی، دکتر حسن مرادي

 زبانهاي خارجی

دکتر رضا سلیمان حشمت/ناقدان: دکتر  زندآگاهی(هرمنوتیک) و فهم تاریخی  255
ادبیات فارسی و  24/02/1396 احمدعلی حیدري، دکتر بیژن عبدالکریمی

 زبانهاي خارجی

 بررسی ویژگی هاي شعر نامرغوب  256
پارسا/ناقدان دکتر دکتر غلامرضا مستعلی 

محمد علی موذنی، دکتر یحیی طالبیان / دکتر 
 محمد امیر جلالی

ادبیات فارسی و  01/03/1396
 زبانهاي خارجی

دکتر میرسعید موسوي رضوي/ ناقدان دکتر  پارادایم هاي فکري و نظریه هاي ترجمه  257
ادبیات فارسی و  14/08/1396 حسین ملانظر، دکتر مجید فتاحی/ مدیرجلسه

 زبانهاي خارجی

 بازنمایی خشونت در عکاسی  258
دکتر امیر نصري/ ناقدان دکتر کوروش 

دکتر  صفوي، دکتر امیر مازیار/مدیرجلسه
 محمدرضا حاجی آقابابایی

ادبیات فارسی و  29/08/1396
 زبانهاي خارجی

 فرهنگ مطالعات ترجمه  259
دکتر فرزانه فرحزاد/ ناقدان دکتر کریمی 

هاشمی میناباد/ مدیر بهبهانی، دکتر حسن 
 جلسه دکتر محمد امیر جلالی

ادبیات فارسی و  13/09/1396
 زبانهاي خارجی

دکتر محسن حبیبی/ ناقدان دکتر عبدالله  نظریه هاي مطرح در رابطه بین دین و رسانه  260
ادبیات فارسی و  29/11/1396 نصري، دکتر سیدمحمد مهدي موسوي مهر

 زبانهاي خارجی

 ادبی لطیفه و مطایبهبازشناخت گونۀ   261

دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی/ ناقدلن دکتر 
 کوروش صفوي

 
، دکتر حسن ذوالفقاري/ مدیرجلسه دکتر 

 محمد امیر جلالی

ادبیات فارسی و  10/02/1397
 زبانهاي خارجی

 بررسی نگاه اگزیستانسیالیستی میگل داونامونو  262
دکتر نجمه شبیري/ ناقدان دکتر جیران مقدم 

چرکاري، دکتر پرویز عباسی داکانی/ 
 مدیرجلسه دکتر محمدامیر جلالی

ادبیات فارسی و  01/03/1397
 زبانهاي خارجی

 مبتنی بودن نظام حکمت اشراقی بر نظریه وحدت شهود  263
دکتر سعید انواري/ ناقدان دکتر حسن مرادي، 

مدیر جلسه دکتر  /دکتر محسن حبیبی
 محمدامیر جلالی

فارسی و  ادبیات 15/07/1397
 زبانهاي خارجی



 کاربست نظریه یوري لوتمان در رمان معاصر عربی  264
دکتر زهره قربانی مادوانی/ ناقدان دکتر علی 

 /گنجیان خناري، دکتر یدالله احمدي ملایري
 مدیر جلسه دکتر محمدامیر جلالی

ادبیات فارسی و  02/08/1397
 زبانهاي خارجی

نویافته از دست نوشت اي هاي گویش شناختی ترجمهجنبه  265
 قرن ششمی قرآن مجید

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا/ ناقدان دکتر 
محمد صاحبی، دکتر محمد امیر جلالی/ 
 مدیرجلسه محمدحسن حسن زاده نیري

ادبیات فارسی و  22/08/1397
 زبانهاي خارجی

حقیقت به مثابه رابط بین فلسفه مشاء و عرفان در حکمت   266
 اسلامی

حبیبی/ ناقدان دکتر حسن دکتر محسن 
مرادي، دکتر سعید انواري/ مدیر جلسه دکتر 

 محمدامیر جلالی
ادبیات فارسی و  27/08/1397

 زبانهاي خارجی

شکوفایی یا فروپاشی تحلیلی نقادانه از نام گذاري عصر   267
 عثمانی -مملوکی 

دکتر ربابه رمضانی/ ناقدان دکتر قادر پریز، 
مدیرجلسه دکتر دکتر هادي نظري منظم/ 

 زهره قربانی مادوانی
ادبیات فارسی و  20/09/1397

 زبانهاي خارجی

 التفات رویکردي در تفسیر و خوانش متون ادبی  268
دکتر بتول واعظ/ ناقدان دکتر کوروش 

صفوي، دکتر سهیلا صلاخی مقدم/ مدیرجلسه 
 دکتر محمدامیر جلالی

ادبیات فارسی و  21/12/1397
 زبانهاي خارجی

بررسی رابطه اختیار آدمی و تقدیر الهی از نظر علامه   269
 طباطبائی

دکتر حوران اکبرزاده/ ناقدان دکترعبداله 
نصري ، دکتر شهین اعوانی/ مدیر جلسه دکتر 

 محسن حبیبی
ادبیات فارسی و  28/02/1398

 زبانهاي خارجی

« در » یتراکم زبان« زبان و سوبژکتیویته نگرشی بر نظریه   270
 از منظر نئوتنی زبانی» تعریف زبان در حال

دکتر روح اله رضا پور/ ناقدان دکتر فاطمه 
تهرانی، دکتر حمیدرضا شعیري/ مدیر جلسه 

 دکتر محمدامیر جلالی
ادبیات فارسی و  01/03/1398

 زبانهاي خارجی

 انتقال عناصر فرهنگی در ترجمه هاي فارسی به روسی  271
 مرادي،دکتر مهناز نوروزي/ ناقدان دکتر مریم 

دکتر آبتین گلکار/ مدیرجلسه دکتر موسی 
 عبداللهی

ادبیات فارسی و  25/05/1399
 زبانهاي خارجی

 خوانشی نو از مدرسه نوافلاطونی  272
دکتر حسین کلباسی اشتري/ ناقدان: دکتر 

سیدمحمدعلی دیباجی، دکتر قاسم پورحسن/ 
 مدیر جلسه دکتر یوسف نوظهور

29/06/1399 ادبیات فارسی و  
 زبانهاي خارجی

273  
مناقشات امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی و نقد نظریه 

 پایان آن

دکتر قاسم پورحسن/ناقدان: دکتر عبدالله 
نصري، دکتر حسین کلباسی، دکتر علی 

 کرباسی زاده/ مدیر جلسه دکتر محسن حبیبی
03/08/1399 ادبیات فارسی و  

 زبانهاي خارجی

274  
اثبات حقانیت  سنجش کارآمدي و سودمندي معجزات در

 ادیان با نظر به دیدگاه ملاصدرا و غزالی

دکتر سعید انواري/ ناقدان: دکتر محسن 
حبیبی، دکتر حسین رهنمایی/ مدیر جلسه 

 دکتر محسن حبیبی
11/08/1399  

ادبیات فارسی و 
 زبانهاي خارجی

 آیا در ادبیات معاصر عربی، رمان بر شعر برتري یافته است؟  275
ناقدان دکتر علی گنجیان دکتر رضا ناظمیان/ 

خناري، دکتر ابوالحسن امین مقدسی/ مدیر 
 جلسه دکتر مهدي بهنیافر

20/09/1399 ادبیات فارسی و  
 زبانهاي خارجی

 نقش شهود قیاسی مترجم از منظر نئوتنی زبانی  276
دکتر روح اله رضاپور/ ناقدان دکتر مرجان 

فرجاه، دکتر روح الله قاسمی/ مدیر جلسه دکتر 
بهنیافرمهدي   

16/12/1399 ادبیات فارسی و  
 زبانهاي خارجی

 فارابی و خرد ایرانی؛ کشمکش عقل و دین  277
دکتر قاسم پورحسن/ ناقدان: دکتر حامد ناجی 
اصفهانی، دکتر عبدالله نصري، دکتر حسین 

 کلباسی/ مدیر جلسه: دکتر مهدي بهنیافر
17/09/1400  

ادبیات فارسی و 
 زبانهاي خارجی

کاربرد زبانشناسی شناختی در تفسیر متن ادبینقش و   278  

دکتر بتول واعظ/ ناقدان: دکتر سهیلا صلاحی 
مقدم، دکتر محمدرضا حاجی آقا بابایی، دکتر 

راحله گندمکار/ مدیرجلسه: دکتر احسان 
 چنگیزي

01/10/1400 ادبیات فارسی و  
 زبانهاي خارجی

279  
اهمیت فراگیري کنشهاي گفتاري محیط فرهنگی روسی 

 براي دانشجویان ایرانی

دکتر مریم شفقی/ ناقدان دکتر مریم مرادي، 
دکتر آلکساندر پولیشوك/ مدیر جلسه دکتر 

 اصغر قدرتی
22/01/1401 ادبیات فارسی و  

 زبانهاي خارجی



 لزوم مطالعه فلسفی نظریه هاي منطقی  280
دکتر علی اکبر احمدي افرمجانی/ ناقدان: 

ا دارابی/ دکتر غلامرضا ذکیانی، دکتر علیرض
 مدیر جلسه: دکتر مهدي بهنیافر

29/06/1401 ادبیات فارسی و  
 زبانهاي خارجی

281  
بازپوشانی و اقتباس: مطالعه موردي ترجمه شیموس هینی 

 از کمدي الهی دانته
دکتر سوسن پورصنعتی/ناقدان: دکتر طاهره 

 رضایی، دکتر مهدي جاوید شاد
09/07/1401 ادبیات فارسی و  

 زبانهاي خارجی

 کارکرد حدیث در دانش فقه  282
حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد شعبان 
پور/ ناقدان دکتر علی سروري مجد/ مدیر 

 جلسه دکتر صالح حسن زاده
الهیات و معارف  10/12/1393

 اسلامی

 حقیقت نفس و روح در قران و حکمت اسلامی  283
حجت الاسلام و المسلمین دکتر صالح حسن 

میرجواد نعمتی، دکتر سعید زاده/ناقدان دکتر 
 انواري/ مدیر جلسه دکتر حسین کلباسی

الهیات و معارف  13/02/1394
 اسلامی

 دین و جهانی شدن  284
دکتر علی کربلایی پازوکی/ ناقدان دکتر 
سیدعباس موسوي(الزهرا)، دکتر سعید 
 انواري/مدیرجلسه دکتر حسام خلعتبري

الهیات و معارف  17/08/1394
 اسلامی

 حدیث در دانش کلام کارکرد  285
دکتر محمد شعبان پور/ ناقدان دکتر علی 

کربلایی پازوکی، دکتر سروري مجد/ 
 مدیرجلسه اشرفی

الهیات و معارف  26/02/1395
 اسلامی

دکتر محمد حسین خوانین زاده/ ناقدان: دکتر  علل کوچ یهودیان به جزیره العرب  286
الهیات و معارف  11/02/1396 اشتري، دکتر عابدینی

 اسلامی

نقد و بررسی روشمند بودن قرآن پژوهی خاورشناسان در   287
 دورة معاصر

دکتر محمدکاظم شاکر/ناقدان دکتر علی 
الهیات و معارف  18/02/1396 شریفی، دکتر محمود واعظی

 اسلامی

دکتر علی کربلایی پازوکی/ ناقدان: دکتر صالح  هاي نوظهورنقد و بررسی علل گرایش به عرفان  288
الهیات و معارف  25/02/1396 زاده، دکتر عباس موسويحسن 

 اسلامی

دکتر محمد حسین بیات/ ناقدان دکتر غلامرضا  مفهوم شناسی شفاعت از نگاه آیات و روایات  289
الهیات و معارف  25/09/1396 ذکیانی، دکتر محسن میري

 اسلامی

ناقدان دکتر دکتر عنایت الله شریفی/  تاثیر و کارکردهاي اخلاق در علم فقه  290
الهیات و معارف  28/09/1396 حمیدرضا بصیري، دکتر علی سروري

 اسلامی

دکتر محمدکاظم شاکر/ دکتر محسن حبیبی،  الهی بودن قرآن فراتر از تحدي و اعجاز  291
الهیات و معارف  07/12/1396 دکتر محمد کاظم فرقانی

 اسلامی

ظرفیت هاي الهیات اجتماعی براي تبدیل شدن به رشته   292
 اي دانشگاهی

دکتر محمود تقی زاده داوري/ ناقدان دکتر 
مدیر  /غلامرضا ذکیانی، دکتر یونس نوربخش
 جلسه دکتر محمد امیر جلالی

الهیات و معارف  21/12/1396
 اسلامی

 سبک تئوفانی در داستان هاي قرآن  293
دکتر عباس اشرفی/ ناقدان دکتر امیر نصري، 

له روح الدکتر محمود کریمی/ مدیرجلسه دکتر 
 علی نژاد

الهیات و معارف  02/03/1396
 اسلامی

بنیانگذار دانش سیاسی مدرن: نیکولو ماکیاولی یا ابن   294
 خلدون

دکتر محمود تقی زاده داوري/ ناقدان دکتر 
الهیات و معارف  30/07/1397 عبدالمطلب عبداله،دکتر غلامرضا جمشیدیها/

 اسلامی

بودن آن از منظر قرآن پیوند الهی بودن قرآن با معجزه   295
 کریم

دکتر محمدحسین بیات/ ناقدان دکتر رضا 
الهیات و معارف  13/08/1397 سلیمان حشمت، دکتر محسن میري/

 اسلامی

هرمنوتیک جدید و ظهور رویکردي نوین در تفسیر باطنی   296
 قرآن کریم

دکتر محمدرضا شاکر/ ناقدان دکتر هدایت 
الهیات و معارف  06/09/1397 جلیلی، دکتر قاسم پورحسن/ مدیر جلسه

 اسلامی

 رسم الخط ایرانی قیاسی شیوه اي کارآمد در کتابت قرآن  297
دکتر روح الله محمد علی نژاد عمران/ ناقد 
دکتر مرتضی کریمی نیا/ ناقد داخلی و مدیر 

 جلسه دکتر محمد امیر جلالی
الهیات و معارف  13/09/1397

 اسلامی

 اختیار؟ عالم ذر و تعهد انسان؛ جبر یا  298
دکتر صالح حسن زاده/ ناقدان دکتر علی 
کربلایی پازوکی، دکتر کاوس روحی/ مدیر 

 جلسه دکتر محمد امیر جلالی
الهیات و معارف  13/09/1397

 اسلامی



تنظیم نظام حقوق خانواده اولویت بخشی به اصلاح مقررات   299
 یا اصلاح توافقات؟

دکتر حمیدرضا بصیري/ ناقدان دکتر علی 
الهیات و معارف  01/10/1397 دکتر سعید کرمی/ مدیرجلسهبنایی، 

 اسلامی

 الهی بودن زبان قرآن از منظر عقل و نقل  300
دکتر محمدحسین بیات/ ناقدان دکتر سیده 
محسن میري، دکتر اسداله آژیر/ مدیر جلسه 

 دکتر روح الله محمد علی نژاد عمران
الهیات و معارف  23/09/1398

 اسلامی

 باب رابطه علوم انسانی با معارف وحیانیسه قرائت در   301

دکتر محمدکاظم شاکر/ ناقدان دکتر محمود 
تقی زاده داوري، دکتر عبدالحسین خسروپناه/ 

مدیر جلسه دکتر روح الله محمد علی نژاد 
 عمران

الهیات و معارف  02/10/1398
 اسلامی

 کثرت گرایی رفتاري از منظر نهج البلاغه  302
پازوکی/ ناقدان دکتر دکتر علی کربلایی 

بخشعلی قنبري، دکتر مهدي اخوان/ مدیر 
 جلسه دکتر روح الله محمد علی نژاد عمران

الهیات و معارف  03/10/1398
 اسلامی

 سبک بیان در قصص قرآن و عهدین  303
دکتر عباس اشرفی/ ناقدان دکتر مرتضی 

خرمی، دکتر جلال مرامی/ مدیر جلسه روح اله 
 محمدعلی نژاد عمران

الهیات و معارف  03/04/1399
 اسلامی

 اصالت دعوت به دین اسلام در قرآن و سیره پیامبر  304
دکتر صالح حسن زاده/ ناقدان دکتر جلال 

درخشه، دکتر مجتبی عبدخدایی/ مدیر جلسه 
 روح الله محمد علی نژاد عمران

الهیات و معارف  22/04/1399
 اسلامی

آیات و روایات و پیوند ظاهر و باطن قرآن با تکیه بر   305
 سخنان متفکران اسلامی

دکتر محمدحسین بیات/ ناقدان دکتر مصطفی 
بروجردي، دکتر حسین کلباسی اشتري/ مدیر 
 جلسه دکتر روح الله محمد علی نژاد عمران

الهیات و معارف  02/09/1399
 اسلامی

 ژئوپلتیک شیعه: موانع برخورداري شیعیان از مواهب طبیعی  306

زاده داوري/ ناقدان دکتر دکتر محمود تقی 
حسن تلاشان، دکتر عبدالمطلب عبدالله/ 
مدیرجلسه دکتر روح الله محمد علی نژاد 

 عمران

الهیات و معارف  22/9/1399
 اسلامی

 تبادلات قصص قرآنی و یافته هاي باستان شناسی  307
دکتر عباس اشرفی/ ناقدان دکتر محمدهادي 

کتر دیدالله پور، دکتر امیر نصري/ مدیرجلسه 
 روح الله محمد علی نژاد عمران

الهیات و معارف  17/10/1399
 اسلامی

 قرآن و سنت منادي زندگی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان  308
دکتر محمد صدقی آلانق/ ناقدان دکتر هادي 
آجیلی، دکتر بخشعلی قنبري/ مدیرجلسه دکتر 

 روح الله محمد علی نژاد عمران
الهیات و معارف  13/11/1399

لامیاس  

 دوره هاي تلاوت قرآن کریم در ایران معاصر  309
دکتر روح اله محمد علینژاد عمران/ ناقدان 

دکتراحمد زرنگار، کامران اویسی/ مدیر جلسه 
 یاسر تک فلاح

الهیات و معارف  17/03/1400
 اسلامی

 الهیات داستانی  310
دکتر عباس اشرفی/ناقدان : دکتر بشیر 

 مدیر جلسهسلیمی،دکتر غلامرضا ذکیانی/ 
 دکتر روح الله محمدعلینژاد عمران

الهیات و معارف  28/04/1400
 اسلامی

تحلیل و بررسی روایات نهی از کلام و تبیین دیدگاه ائمه(ع)   311
 نسبت به علم کلام

دکتر اسماعیل اثباتی/ ناقدان: دکتر محمدصفر 
جبرئیلی، دکتر محمدجعفر رضائی/ مدیر جلسه 

 دکتر سعید طلوسی مسرور
الهیات و معارف  22/06/1400

 اسلامی

 و لسوفانیاز منظر ف یاخلاق يهاارزش گزاره اریمعبررسی   312
 هعیش نیمتکلم

دکتر سید جابر موسوي راد/ ناقدان: دکتر 
مهدي اخوان، دکتر رحیم دهقان/ مدیرجلسه: 

 دکتر سعید طاوسی مسرور
الهیات و معارف  27/06/1400

 اسلامی

 هاي نهج البلاغهعقلانیت سیاسی در آموزه   313

صاحب کرسی: دکتر علی رجب زاده/ ناقدان: 
دکتر عباسعل ي رهبر، دکتر سیدمحمدرضا 

محمود پناهی/ مدیرجلسه: دکتر سعید طاوسی 
 مسرور

الهیات و معارف  23/08/1400
 اسلامی

در قلرو اجتهادات نظري» قطع«امکان سنجی تردیدپذیري  314  
صاحب کرسی: دکتر سیدمحمدحسن مؤمنی/ 
ناقدان: دکتر رسول آهنگران، دکتر اشکان 

 نعیمی/ مدیرجلسه: دکتر سعید طاوسی مسرور
الهیات و معارف  20/09/1400

 اسلامی

در قرآن کریم» ترجمه محور«تدبر   315 صاحب کرسی: دکتر حمیدرضا بصیري/  
الهیات و معارف  27/09/1400ناقدان: دکتر محمدرضا شاهرودي، دکتر روح 

 اسلامی



اله محمدعلینژاد عمران/ مدیر جلسه: دکتر 
 طاوسی مسرور سعید

 واکاوي فقهی گستره حق اطلاع رسانی در حکومت اسلامی  316

صاحب کرسی: دکتر یاسر تک فلاح/ ناقدان: 
دکتر فاطمه فلاح تفتی، دکتر جمشید 

معصومی/ مدیر جلسه: دکتر سعید طاوسی 
 مسرور

الهیات و معارف  05/10/1400
 اسلامی

317  
امام معصوم تا قیامت براساس مطالعه تطبیقی لزوم حضور 

تفاسیر معاصر امامیه و اهل سنت در آیات شهادت پیامبر و 
 مؤمنین در آخرت

صاحب کرسی: دکتر محمد صدقی آلانق/ 
ناقدان: دکتر فتح الله نجارزادگان، دکتر حامد 
پوررستمی/ مدیرجلسه: دکتر سعید طاوسی 

 مسرور

الهیات و معارف  20/11/1400
لامیاس  

 نقدي بر قاعدة کلامی لطف  318

صاحب کرسی: دکتر سیدجابر موسوي راد/ 
ناقدان: دکتر محمد رسول آهنگران، دکتر 
حسام الدین خلعتبري لیماکی/ مدیر جلسه: 

 دکتر سعید طاوسی مسرور

الهیات و معارف  03/12/1400
 اسلامی

 بررسی نسبت واژه تسالم با مفاهیم مشابه آن  319

فاطمه فلاح تبتی/ صاحب کرسی : دکتر 
ناقدان: دکتر محمدحسن حائري، دکتر کبري 
پورعبدالله/ مدیر جلسه: دکتر سعید طاوسی 

 مسرور

الهیات و معارف  05/06/1401
 اسلامی

1391اسفند  دکتر حسنعلی موذن زادگان نظریه تلفیق در نظام ادله کیفري ایران  320 حقوق و علوم  
 سیاسی

الگوي جامع حقوق عمومیالگوي دولت حقوقی به مثابه   321 1392اردیبهشت  دکتر محمدرضا ویژه/ناقدان دکتر منصوریان  حقوق و علوم  
 سیاسی

322  
یک تجربه یک نظریه : تجربه انقلاب اسلامی و تحلیل 

1392بهمن  دکتر عباسعلی رهبر سیاسی روشمند حقوق و علوم  
 سیاسی

 جایگاه اسلام در نظام سازي حقوقی در کشور مالزي  323
محمد جلالی، دکتر ناقدان  هدي غفاري/دکتر 

/مدیر جلسه دکتر دکتر حبیب اله رحیمی
 ابوالفضل دلاوري

28/11/1393 حقوق و علوم  
 سیاسی

 ضرورت بازاندیشی در نظام آموزش حقوق، در ایران  324
کتر هادي ددکتر همایون حبیبی/ ناقدان: 

/مدیر جلسه دکتر وحید، دکتر جواد کاشانی
 ابوالفضل دلاوري

08/02/1394 حقوق و علوم  
 سیاسی

 نقد روش شناختی نظریه انتخاب عمومی  325
ر دکتدکتر فائز دین پرست صالح/ناقدان : 

 محمد خضري، دکتر احمد گل محمدي/
دکتر ابوالفضل دلاوري :مدیرجلسه  

04/03/1394 حقوق و علوم  
 سیاسی

326  
جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات و موسسات هیأت امناي 

آموزشی و پژوهشیدانشگاه   

کتر ولی ددکتر مجید بنایی اسکویی/ناقدان : 
/مدیر جلسه دکتر رستمی، دکتر مهدي هداوند

 ابوالفضل دلاوري
04/08/1394 حقوق و علوم  

 سیاسی

 معرفی و نقد مبانی انسان شناختی نظریه جماعت گرایی  327
ر نفیسه دکت :دکتر علی عابدي رنانی/ ناقدان

 / مدیرجلسه دکترساطع، دکتر منصور انصاري
 ابوالفضل دلاوري

01/10/1394 حقوق و علوم  
 سیاسی

328  
نقد نظام حاکم بر هیأت امناء دانشگاه ها و موسسات عالی 

 آموزشی و پژوهشی

دکتر محمد :دکتر مجید بنایی اسکویی/ناقدان
ل فرجی، دکتر علی جعفري مجد، دکتر اسماعی

/ مدیر جلسه دکتر ابوالفضل محمد فلاح زاده
 يدلاور

18/12/1394 حقوق و علوم  
 سیاسی

ابراهیم  دکترناقدان  /دکتر ابراهیم برزگر نقد نظریه توهم توطئه  329
08/02/1395 فتاحی، دکتر سجاد ستاري حقوق و علوم  

 سیاسی

:ناقدان /دکتر رویا معتمد نژاد جهانی شدن حقوق ارتباطات  330 1395اردیبهشت   حقوق و علوم  
 سیاسی



/مدیر دکتر هدي غفاري، دکتر عباس اسدي 
دکتر ابوالفضل دلاوري :جلسه  

دکتر محمد جواد / ناقدان: دکتر هدي غفاري جایگاه اسلام در نظام سازي حقوقی مصر و عراق  331
27/02/1395 جاوید، دکتر ناصرعلی منصوریان حقوق و علوم  

 سیاسی

دکتر محمدرضا  :هداوند/ ناقدان دکتر مهدي الگوهاي بررسی وقایع ملی با تأکید بر تجربه پلاسکو  332
22/08/9613 ویژه، دکتر اسداله یاوري حقوق و علوم  

 سیاسی

333  
موانع روش شناسانه موثر بر توسعه نظریه پردازي در مردم 

 سالاري دینی

دکتر عباسعلی رهبر/ ناقدان دکتر ابراهیم 
برزگر، دکتر حسن مجیدي/ مدیرجلسه دکتر 

 فائز دین پرست
23/11/9613 و علوم حقوق  

 سیاسی

 نقد نظریه نصب الهی حاکم اسلامی در عصر غیبت  334
دکتر مصطفی کواکبیان/ ناقدان دکتر سید 
ابراهیم سرپرست سادات، دکتر محمدرضا 
 مرندي/ مدیرجلسه دکتر فائز دین پرست

21/12/9613  
حقوق و علوم 

 سیاسی

 فهم گروه بنیان سیاست ایالات متحده آمریکا  335
ناقدان دکتراصغر کیوان دکتر علیرضا کوهکن/ 

حسینی، دکتر محمد جمشیدي/ مدیرجلسه 
 دکتر فائز دین پرست

03/02/9713 حقوق و علوم  
 سیاسی

336  
نقد عملکرد دیوان عدالت اداري در پذیرش تحدید قلمرو 

 صلاحیت از سوي شوراي عالی انقلاب فرهنگی

دکتر مجید بنائی اسکوئی/ ناقدان دکتر محمود 
محمد فلاح زاده / مدیر کاظمی، دکتر علی 

 جلسه دکتر عباسعلی رهبر
10/10/9813 حقوق و علوم  

 سیاسی

 جایگاه تکنولوژي (پیشرفته) در استراتژي امنیتی آمریکا  337
دکتر اصغر کیوان حسینی/ ناقدان: دکتر 

محسن اسلامی، دکتر علی آدمی/ مدیر جلسه 
 دکتر عباسعلی رهبر

25/04/9913  
حقوق و علوم 

 سیاسی

338  
 بهائیت به مثابه یک امر سیاسی در ایران امروز

 

علی دکتر ناقد داخلی دکتر عباسعلی رهبر، 
دکتر مرتضویان، ناقد خارجی ، رنانی عابدي

دکتر غلامرضا خواجه سرويمدیر جلسه   
26/09/9913 حقوق و علوم  

 سیاسی

339  
نسبت حکومت اسلامی و جمهوري اسلامی در نظریه آیت 

 الله مصباح یزدي

مصطفی کواکبیان/ ناقدان دکتر نجف دکتر 
لکزایی، دکتر احمد دهدار/ مدیر جلسه دکتر 

 عباسعلی رهبر
30/10/9913 حقوق و علوم  

 سیاسی

340  
عملگرایی تعویقی در تصمیم گیري سیاست خارجی 

 جمهوري اسلامی ایران

دکتر سیدرضا موسوي نیا/ ناقدان دکتر هادي 
جلسه آجیلی، دکتر روح الله طالبی آرانی/ مدیر

 دکتر مجیدرضا مومنی
13/12/1399  

حقوق و علوم 
 سیاسی

 تحول پذیري ادبیات قدرت در سیاست بین الملل  341
دکتر اصغر کیوان حسینی/ ناقدان دکتر ابراهیم 

متقی، دکتر علی آدمی/ مدیر جلسه دکتر 
 سیدرضا موسوي نیا

07/04/1400 حقوق و علوم  
 سیاسی

 تبیین ضابطه جرم اقتصادي  342
امین جعفري/ ناقدان: دکتر سیدمنصور دکتر 

میرسعیدي، دکتر صمد عزیزنژاد/ مدیرجلسه: 
 دکتر اصغر کیوان حسینی

10/08/1400 حقوق و علوم  
 سیاسی

هاي اقتصاد مقاومتی در دیپلماسی مدبرانه و اجراي سیاست  343
المللیروابط بین  

دکتر مجید عباسی/ ناقدان دکتر روح اله 
مجیدرضا مؤمنی/ مدیر طالبی آرانی، دکتر 

 جلسه: دکتر اصغر کیوان حسینی
20/09/1400 حقوق و علوم  

 سیاسی

344  
سیر تحولات ضمانت اجراهاي چک بلا محل در نظام 

 حقوقی ایران

دکتر مجید بنایی اسکویی/ ناقدان دکتر 
کامران آقایی، دکتر محمدرضا پاسبان، دکتر 
غلام نبی فیضی چکاب/ مدیرجلسه: دکتر 

حسینی اصغر کیوان  

22/09/1400 حقوق و علوم  
 سیاسی

 ریچارد رورتی و مجادله سنت و مدرنیسم در ایران  345
دکتر سیدمحمدعلی تقوي/  :صاحب کرسی

27/09/1400ناقدان: دکتر روح اله اسلامی، دکتر حمیدرضا   
حقوق و علوم 

 سیاسی



رحمانی دهکردي/ مدیر جلسه: دکتر اصغر 
 کیوان حسینی

آن يو مؤلفه ها یالملل نیب تیجنا  346  
دکتر هیبت الله نژندي منش/ ناقدان: 

دکترپیمان نمامیان، دکتر بهزاد رضوي فرد/ 
 مدیرجلسه دکتر اصغر کیوان حسینی

15/10/1400 حقوق و علوم  
 سیاسی

347  
قانون آئین دادرسی کیفري (آراي خلاف شرع  477نقد ماده 

 بین)

دکتر خیرالله هرمزي/ ناقدان: دکتر یدالله 
دکتر  :، دکتر بدیع فتحی/ مدیر جلسهعلیزاده

 اصغر کیوان حسینی
20/10/1400  

حقوق و علوم 
 سیاسی

348  
مرجعیت همسایگی در سیاست خارجی ایران؛ موانع و 

 راهکارها

دکتر سیدرضا موسوي نیا/ ناقدان دکتر 
عباسعلی رهبر، دکت مهدي زیبایی/ مدیر 

دکتر اصغر کیوان حسینی :جلسه  
14/12/1400 علوم حقوق و  

 سیاسی

 کاربست مدل منطق فازي در فهم پدیده هاي سیاسی  349
دکتر عباسعلی رهبر/ ناقدان: دکتر غلامرضا 
خواجه سروي، دکتر احمد بیگلري/ مدیر 

دکتر اصغر کیوان حسیینی :جلسه  
03/03/1401 حقوق و علوم  

 سیاسی

 نقد بنیادهاي نظریه نظام جهانی  350
 دکتر حسین سلیمی/ ناقدان: دکتر هادي
آجیلی، دکتر روح الله طالبی آرانی/ مدیر 

 جلسه: دکتر اصغر کیوان حسینی
07/03/1401  

حقوق و علوم 
 سیاسی

 نقد پارادیپلماسی در پیشبرد دیپلماسی منطقه اي ایران  351
دکتر مجیدرضا مؤمنی/ ناقدان: دکتر مجید 
عباسی، دکتر مسعود موسوي شفائی/ مدیر 

 جلسه دکتر اصغر کیوان حسینی
16/03/1401 حقوق و علوم  

 سیاسی

352  
جمهوریت سوم با بازنگري در قانون اساسی جمهوري 

 اسلامی ایران

دکتر مصطفی کواکبیان/ناقدان: دکتر 
محمدرضا ویژه، دکتر محمد جلالی/ مدیر 

 جلسه دکتر اصغر کیوان حسینی
21/03/1401 حقوق و علوم  

 سیاسی

 نقد و بررسی انتقادي دیدگاه آینده پژوهی  353
دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردي/ ناقدان: 

دکتر محمدتقی قزل سفلی، دکتر حسین 
 سلیمی/ مدیرجلسه: دکتر اصغر کیوان حسینی

25/03/1401  
حقوق و علوم 

 سیاسی

 آسیب شناسی دیپلماسی علمی در سیاست خارجی ایران  354
دکتر علیرضا کوهکن/ ناقدان: دکتر مرتضی 

مقدم/ مدیر نورمحمدي، دکتر ابوذر گوهري 
 جلسه: دکتر اصغر کیوان حسینی

13/04/1401 حقوق و علوم  
 سیاسی

 نظریه پردازي روابط بین الملل و مقوله زمینه پروردگی  355
دمتر اصغر کیوان حسینی/ ناقدان دکتر حسین 
سلیمی، دکتر حمیرا مشیرزاده/ مدیر مجید رضا 

 مؤمنی
20/04/1401 حقوق و علوم  

 سیاسی

356  
Advantageous Selection Versus 

Adverse Selection in Life Insurance 
Market 

دکتر  :دکتر غدیر مهدوي کلیشمی/ ناقدان
آتوسا گودرزي، دکتر علیرضا دقیقی اصل/ 

دکتر رضا افقی :مدیر جلسه  
26/08/9413 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

دکتر رضا افقی، دکتر جمشید امانی/ ناقدان  نقد دانشی یک کتاب درسی دانشگاهی  357
08/09/9413 دکتر عبدالرضا بیگی نیا/ مدیر جلسه رضا افقی مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

358  
Application of a generic bow – tie 

based risk analysis framework on risk 
management of sea ports and offshore 

terminals 

غدیر مهدوي  :دکتر کامبیز مختاري/ ناقدان
کلیشمی، دکتر سعید خرم/ مدیرجلسه دکتر 

 رضا افقی
21/11/9413 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

359  
نظریه نو منطقه گرایی و همکاري هاي نوین منطقه اي در 

 حوزه سازمان همکاري هاي اقتصادي ( اکو)

سعید شکوهی،  :دکتر ماندانا تیشه یار /ناقدان
دکتر رضا  :دکتر جهانگیر کرمی/ مدیرجلسه

 افقی
09/12/9413 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو



360  
تأثیر نگرش قدسی به سیاست بر روابط خارجی، در اندیشه 

 اندیشمندان ایرانی

دکتر سعید شکوهی/ ناقدان دکتر ماندانا تیشه 
دکتر  :یار، دکتر رحمت حاجی مینه/ مدیرجلسه

 رضا افقی
17/12/9413 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

361  
مقایسه سرمایه گذاري ارزشی و رشدي در بورس اوراق 

 بهادار تهران

تر غدیر دکناقدان: دکتر سعید اسلامی/ 
دکتر مهدوي، دکتر عبده تبریزي/ مدیر جلسه: 

 سعید شکوهی
08/03/9513 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

 نقد مبانی رفتار سازمانی (چاپ چهل و سه)  362
 

دکتر مرتضی دکتر جمشید امانی/ ناقدان: 
اعلاباف، دکتر سیدمحمد اعرابی/ مدیرجلسه: 

 دکتر سعید شکوهی
12/03/9513 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

363  
Determination of retirement and 

eligibility ages: Actuarial, social and 
economic 

/ ناقدان:دکتر افقی،  دکتر مرتضی اعلاباف
دکتر  :/ مدیر جلسه دکتر امین حسن زاده

شکوهی سعید  
18/03/9513 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

364  
تحلیل اقتصادي قانون لزوم اخذ رضایت شوهر براي سفر 

 زنان متاهل

تر سعید دکدکتر علی سرزعیم/ ناقدان: 
دکتر  :/ مدیر جلسهاسلامی،دکتر کشاورز حداد

 سعید شکوهی
25/04/9513 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

پیوندهاي تجاري و سیاسی بر عملکرد کسب و کارتأثیر   365  
: دکتر سعید دکتر جمشید امانی/ ناقدان

دکتر امیر افشین فتاحی/ مدیر جلسه شکوهی، 
 دکتر جواد عرفانیان

05/10/9513 مؤسسه آموزش  
 عالی بیمه اکو

366  
هاي سیاسی و اقتصادي پیدایش سواد مالی و بررسی زمینه

تهرانآن در بورس اوراق بهادار   

ی ر علدکتدکتر سعید اسلامی بیدگلی/ ناقدان: 
مدیر جلسه  سرزعیم، دکتر محمد اصولیان/
 دکتر سعید شکوهی

1395دي  مؤسسه آموزش  
 عالی بیمه اکو

367  
ها مطالعه نقش ادراك نخبگان در حل و فصل منازعه
 موردي روابط ایران و عربستان

دکتر مجتبی دکتر سعید شکوهی/ ناقدان: 
مدیر جلسه  دي،دکتر مجید عباسی/مقصو

 دکتر جواد عرفانیان
29/01/9613 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

368  
ایران و بحران مهاجرت؛ بررسی علل و پیامدهاي مهاجرت 

 افغان ها به ایران
دکتر سعید دکتر ماندانا تیشه یار/ ناقدان : 

11/02/9613 شکوهی، دکتر بهرام امیر احمدیان مؤسسه آموزش  
بیمه اکو عالی  

 بررسی وضعیت ایران در شاخص اقتصاد دانش بنیان  369
دکتر آتوسا گودرزي/ ناقدان دکتر افسانه 

شفیعی ، دکتر رضا افقی مدیر جلسه دکتر رضا 
 افقی

28/09/9613 مؤسسه آموزش  
 عالی بیمه اکو

370  
آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان (مطالعه موردي 

 شاهنامه)

 دکتر ماندانا تیشه یار/
مدیر جلسه  ناقدان دکتر بهرام امیراحمدیان/

 سعید شکوهی
21/12/9613 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

 نقش دانشگاه ها در صلح سازي  371
دکتر سعید شکوهی/ ناقدان دکتر ماندانا تیشه 
یار، دکتر بهرام امیراحمدیان/ مدیر جلسه دکتر 

 سعید اسلامی بیدگلی
17/02/9713 مؤسسه آموزش  

اکو عالی بیمه  

372  
بررسی رابطه آزمون خطر پذیري بادکنکی و ریسک گریزي 

 مالی

دکتر امیرحسین  دکتر سعید اسلامی بیدگلی/
ارضاء، دکتر محمد اصولیان/ مدیر جلسه 

 دکترکامبیز مختاري
19/12/9713 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

373  
بسندگی فرهنگ هاي واژگان بیمه اي، در برگردان 

 نوشتارهاي انگلیسی

دکتر جمشید امانی/ ناقدان: دکتر آتوسا 
گودرزي، دکتر لیلی نیاکان/ مدیر جلسه دکتر 

 آتوسا گودرزي
05/05/9913 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

ژئوپلتیک انرژي در منطقه مدیترانه؛ ظرفیت ها و چشم   374
 اندازها

ناقدان دکتر عباس دکتر ماندانا تیشه یار/ 
سیما بایدا/ ملکی، دکتر گلشن دیتل، دکتر 

 مدیر جلسه پروفسور آسوینی موهاپاترا
24/09/9913 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو



375  
اقتصادي و مدیریت ریسک دولت ها -ارزیابی اقدامات مالی

 در مقابله با ویروس کرونا
دکتر علی سرزعیم،  ناقداندکتر غدیر مهدوي/ 
مدیرجلسه دکتر رضا افقی دکتر علی سوري/  29/09/9913 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

376  Potential Deviation Rato: A New 
Approach in Insurance Pricing 

ناقدان دکتر علیرضا /دکتر غدیر مهدوي
دقیقی اصل، دکتر رضا افقی/ مدیرجلسه دکتر 

 جمشید امانی
22/05/1400 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

شاهنامه فردوسیویژگی هاي فرستادگان بانو به روایت   377  
دکتر ماندانا تیشه یار/ ناقدان دکتر الهه 

کولایی، دکتر سید محمد کاظم سجادپور/ 
 مدیر جلسه دکتر سعید شکوهی

31/03/1400 مؤسسه آموزش  
 عالی بیمه اکو

378  
Price and Required Reserve 

Determination under Monopoly, 
Perfect Competition and Oligopoly 

Insurance Markets 

دکتر غدیر مهدوي/ ناقدان دکتر علی سوري، 
دکتر علی سرزعیم/ مدیر جلسه: دکتر جمشید 

 امانی تهرانی
21/09/1400  

مؤسسه آموزش 
 عالی بیمه اکو

379  
هاي ساختارهاي حاکم بر جوامع در جهان آینده از ویژگی

 نگاه نویسندگان سده نوزدهم

 دکتر ماندانا تیشه یار/ ناقدان: دکتر عباس
ملکی، دکتر سیدرضا موسوي نیا/ مدیرجلسه: 

 دکتر سعید شکوهی
24/09/1400 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

 ضرورت تهیه نقشه راه براي اصلاحات اقتصادي  380
دکتر علی سرزعیم/ ناقدان: دکتر جعفر 

خیرخواهان، دکتر غدیر مهدوي کلیشمی/ 
 مدیر جلسه: دکتر آتوسا گودرزي

27/09/1400 آموزش مؤسسه  
 عالی بیمه اکو

381  
محاسبه حق بیمه ایام فاقد سابقه در صندوق هاي 

 بازنشستگی

دکتر رضا افقی/ ناقدان: دکتر حسن مشیري، 
دکتر غدیر مهدوي کلیشمی/ مدیر جلسه: 

 دکتر مرتضی اعلاباف
28/09/1400 مؤسسه آموزش  

 عالی بیمه اکو

382  
یت جایگاه روزنامه نگاران بین المللی با تاکید بر وضع

 روزنامه نگاران ایرانی

رحسین دکت/ ناقدان: دکتر عباس اسدي
مدیرجلسه  سلیمی، دکتر سیدوحید عقیلی/

 دکتر محمد حسین پناهی
24/11/9013  علوم ارتباطات 

1393آذر  دکتر عباس اسدي روزنامه نگاري بین المللی و فمینیزه کردن سیاست  383  علوم ارتباطات 

سازماننقش روابط عمومی در بهره وري   384  
 

/ ناقدان دکتر محمدرضا دکتر رحمان سعیدي
رسولی، دکتر علی اصغر کیا/ مدیر جلسه دکتر 

 محمدحسین پناهی
24/01/9413  علوم ارتباطات 

385  
قبض و بسط گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاري بین 

 المللی

دکتر عباس اسدي/ دکتر محمد مهدي زاده، 
دکتر هادي آجیلی/ مدیرجلسه دکتر 

مدحسین پناهیمح  
19/12/9413  علوم ارتباطات 

نگرش کاربران نسبت به تهدیدها و فرصت هاي شبکه   386
 هاي اجتماعی

دکتر جعفر حسین  :غر کیا/ ناقدانصدکتر علی ا
 پور، دکتر عباس اسدي/ مدیر جلسه

05/03/9513  علوم ارتباطات 

(نقش تفسیر در یگانگی و بیگانگی فهم  تبخیر انتظار معنا  387
 )رویداد

/ ناقدان دکتر علی اصغر دکتر عباس اسدي
کتر د :کیا، دکتر امیدعلی مسعودي/ مدیرجلسه

 رحمان سعیدي
 علوم ارتباطات 17/08/1395

جامعه نظارتی، جامعه نظاره گر بررسی آثار اجتماعی رسانه   388
 هاي نو و تماشاگري جامعه ایرانی

دکتر عبدالله  :دکتر هادي خانیکی/ ناقدان
گیویان، دکتر سید محمد مهدي زاده/ مدیر 

 جلسه دکتر رحمان سعیدي
 علوم ارتباطات 01/09/1395

389  
واکاوي تمدن اسلامی ایرانی و عوامل رشد و افول آن در 

 مقاطع تاریخی (با تأکید بر دولتهاي شیعی)

محمد رضا دکتر دکتر رحمان سعیدي/ ناقدان: 
مدیر جلسه سید  رسولی، دکتر رضا صابري/

 محمد مهدي زاده طالشی
17/12/1395  علوم ارتباطات 

390  
بسترهاي تحقق جامعه دانایی با تأکید بر نقش نظام علم و 

 فناوري: مطالعه موردي کشور هندوستان
دکتر قدسی بیات/ ناقدان دکتر هادي خانیکی، 

25/09/1396 دکتر محمد حسین کریم  علوم ارتباطات 



 داربست بندي خبر  391
دکتر رضا صابري،  :دکتر عباس اسدي/ ناقدان

دکتر حسن مجیدي/ مدیرحلسه دکتر رحمان 
 سعیدي

24/11/1396  علوم ارتباطات 

392  
بررسی مشکلات حقوقی و قضائی برخورد با عناوین 

مجرمانه در فضاي مجازي با تأکید بر قانون جرایم رایانه 
 اي

دکتر حسنعلی مؤذن /دکتر رحمان سعیدي
عباس اسدي/ مدیرجلسه دکتر زادگان، دکتر 

 حمیدرضا رحمانی دهکردي
08/12/1396  علوم ارتباطات 

حمدرضا دکتر م :دکتر رضا صابري/ ناقدان انسان و معنا در ارتباطات انسانی  393
31/02/9713 رسولی، دکتر علی اصغر کیا  علوم ارتباطات 

394  
بررسی امکانات و محدودیت هاي نمایش ایرانی به مثابه 

ارتباطیابزار   
 دکتر لیدا کاوسی/ ناقدان دکتر هادي خانیکی،

07/03/9713 دکتر بهروز محمودي بختیاري   علوم ارتباطات 

دکتر ناقدان: دکتر مهدخت بروجردي علوي/  موانع تولید علم در حوزه علوم انسانی  395
22/03/9713 هادي خانیکی، دکتر حسین ابراهیم آبادي  علوم ارتباطات 

396  
به مدل مطلوب رادیو و تلویزیون در ایران و نگاهی دوباره 

 عوامل مؤثر بر تشدید فاصله از آن

دکتر علیرضا حسینی پاکدهی/ ناقدان دکتر 
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی، دکتر 

حمیدرضا مدقق/ مدیر جلسه دکتر سیدمحمد 
 مهدي زاده

20/12/9713  علوم ارتباطات 

دکتر مرتضی مردیها/ ناقدان:دکتر سیدجمال  بازنمایی اخبار؛ تبیینی شناخت شناسانه  397
29/07/9913 زاده جهرمی، دکتر اکبر نصراللهیالدین اکبر  علوم ارتباطات 

 مصرف رسانه اي نوجوانان  398

ان دکتر سیدجمال دکتر سبحان یحیایی/ ناقد
 برزاده جهرمی، دکتر عباس کاظمی/الدین اک

مدیر جلسه دکتر سیدمحمد مهدي زاده 
 طالشی

23/09/9913  علوم ارتباطات 

399  
تحولات پارادایمی در اجراي خبر تلویزیونی : الزامات و 

 اقتضائات خبر تلویزیونی در عصر جدید

کتر ناقدان  ددکتر سیدنورالدین رضوي زاده/ 
مدیر  علی احمدي، دکتر حمیدرضا مدقق/

 جلسه دکتر سیدمحمد مهدي زاده طالشی
14/10/9913  علوم ارتباطات 

400  
اجراي سبک زندگی استادان دانشگاه در مطالعه اشکال 

 اینستاگرام

دکتر بهارك محمودي/ ناقدان دکتر عبدالله 
بیچرانلو، دکتر سیدجمال الدین اکبرزاده 

جهرمی/ مدیر جلسه دکتر سیدمحمد مهدي 
 زاده

09/05/1400  علوم ارتباطات 

401  
سوگواري مجازي و تغییر پارادایم ارتباطات میان فردي در 

کروناهمه گیري   

دکتر علی احمدي/ ناقدان دکتر منصور ساعی، 
دکتر زرین زردار/ مدیر جلسه دکتر سیدمحمد 

 مهدي زاده
11/05/1400  علوم ارتباطات 

 تئوري خبر شکسته  402
صاحب کرسی: دکتر عباس اسدي/ ناقدان: 
دکتر اردشیر زابلی زاده، دکتر علی اصغر کیا/ 

 مدیرجلسه: دکتر سبحان یحیایی
29/09/1400  علوم ارتباطات 

403  
نقدي بر جو اخلاقی حاکم بر ورزش کشور و ارائه الگوي 

 مطلوب اخلاقی در جامعه اسلامی

/ ناقدان دکتر سارا کشگر، دکتر غلامعلی کارگر
دکتر فرزاد غفوري/ مدیرجلسه دکتر حبیب 

 هنري
05/10/9013 تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی

404  
دیدگاه نوینبررسی رشد انسان در قرآن کریم و ارائه   

 

/ ناقدان دکتر محمد شعبان دکتر زهرا سلمان
پور، دکتر حسین اسکندري/ مدیر جلسه دکتر 

 حسن ملکی
1393خرداد  تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی

405  
چیستی فرهنگ ورزش و نقش نوع رشته هاي ورزشی در 

 توسعه ابعاد آن در ایران
دکتر سارا کشکر/ ناقدان دکتر محمد خبیري، 

علی کارگر دکتر غلام  29/11/9613 تربیت بدنی و  
 علوم ورزشی



 چالش هویت ورزشی در ورزش  406
دکتر حبیب هنري/ ناقدان دکتر غلامرضا 

شعبانی بهار، دکتر محمود گودرزي/ 
 مدیرجلسه دکتر زهرا سلمان

20/12/9613 تربیت بدنی و  
 علوم ورزشی

407  
ها و چالش جایگاه روان شناسی ورزشی در ایران (فرصت

 ها)

دکتر ناصر صبحی قراملکی/ ناقدان دکتر 
محمدکاظم واعظ موسوي، دکتر محمدعلی 

 اصلانخانی/مدیرجلسه دکتر زهرا سلمان
11/02/9713 تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی

 بازنشستگی در ورزش  408
ی ناقدان غلامرضا شعبان /دکتر حبیب هنري

مدیر جلسه بهار، دکتر امیرحسین منظمی/ 
 دکتر سارا کشکر

03/10/9913 تربیت بدنی و  
 علوم ورزشی

هاها و فرصتازدواج موفق در ورزشکاران: چالش  409  
 ر علیناقدان دکت دکتر ناصر صبحی قراملکی/

مدیر جلسه  اسماعیلی، دکتر واعظ موسوي/
 دکتر زهرا سلمان

03/10/9913 تربیت بدنی و  
 علوم ورزشی

410  
ها و کارکرد آن در ها بر تفاوت ارزشنقش تنوع ورزش

 تبلیغات ورزشی

ناقدان دکتر غلامعلی کارگر، دکتر سارا کشکر/ 
مدیر جلسه دکتر حبیب  /دکتر محمد احسانی

 هنري
08/10/9913 تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی

411  
هاي بدنی و ورزشی بر نقش انگیزش و مشارکت در فعالیت

 بهزیستی اجتماعی

ر ناقدان دکتر ناص کتر علی اسماعیلی/د
مدیر  دکتر واعظ موسوي/صبحی قراملکی، 

 جلسه دکتر زهرا سلمان
10/10/9913 تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی

412  
ضرورت و اهمیت درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی 

 طراحی برنامه جامع تربیت بدنی در مدارس ابتدایی

دکتر زهرا سلمان/ ناقدان دکتر غلامرضا لطفی، 
دکتر محمدعلی اصلانخانی/ مدیرجلسه دکتر 

 بختیار ترتیبیان
28/11/1399 تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی

413  
رویکرد یکپارچه در ارتقاء کارکردهاي شناختی از طریق 

 حرکت

دکتر رضا قاسمیان/ ناقدان دکتر وحید نجاتی، 
دکتر زهرا سلمان/ مدیر جلسه دکتر بختیار 

 ترتیبیان
26/03/1400 تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی

علوم ورزشیهویت میان رشته اي   414  
صاحب کرسی: دکتر حبیب هنري/ ناقدان: 

دکتر بهرام یوسفی، دکتر سارا کشکر/ 
 مدیرجلسه: دکتر بختیار ترتیبیان

29/09/1400 تربیت بدنی و  
 علوم ورزشی

415  
پایبندي به تمرین: بررسی رویکردها، مداخلات مؤثر در 

 روانشناسی ورزش

 دکتر زهرا پورآقائی اردکانی/ناقدان: دکتر سید
محمدکاظم واعظ موسوي، دکتر ناصر صبحی 

 قراملکی/ مدیرجلسه دکتر بختیار ترتیبیان
01/04/1401 تربیت بدنی و  

 علوم ورزشی


