
  به حل مشکلات کشور دانشگاه هاي کمکنشست

 واحد برگزارکننده نشست
 ردیف

 عنوان نشست
تاریخ برگزاري 

 نشست

 اقتصاد پژوهشکده
 

 3/12/93 مدیریت بازار آب 1
 18/12/93 1394انداز رکود تورمی در سال واکاوي چشم 2
 22/2/94 مسائل و مشکلات تأمین مالی در اقتصاد ایران 3
 16/3/94 ا.ا.ج توسعه ششم برنامه در کار بازار اندازچشم 4
 19/2/95 مقاومتی اقتصاد تحقق در آزاد مناطق نقش 5
 17/8/95 نویس لایحه قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایراننقد و اصلاح پیش 6
 26/11/95 کار و کسب فضاي و بانکی نظام 7

8 
 راستاي در مرکزي بانک قانون اصلاح ضرورت اسلامی مبانی

 مربوطه قانون اصلاحی پیشنهادهاي و استقلال افزایش 
تا  95از اسفند 
 96خرداد 

9 
  در بانک نهاد از الحسنه قرض نهاد تفکیک لزوم

 مربوطه قانون اصلاح و بانکی و پولی قانون
تا  95از اسفند 
 96خرداد 

 9/12/96 فقهی مشروعیت بررسی و بانکی نظام در اعتباري پول خلق 10
 5/3/97 ایران در آن اجتماعی هايهزینه و مخدر مواد اقتصاد 11
 28/3/97 ایران اقتصاد در المللیبین بانکی کارگزاري روابط الزامات 12
 30/11/1400 واکاوي و مهندسی مجدد مبارزه با مواد مخدر 13
 17/03/1401 کشور يطرح اصلاح قانون بانکدار يهاچالش 14

 شناسیدانشکده روان
 و علوم تربیتی 

 4/12/93 اعتیاد اجتماعی -روانی هايآسیب 15
 4/12/93 پرورش و آموزش عالی و آموزش جدید نظام در آموزش شیوه اصلاح 16
 4/8/95 هاها و نارساییآموزش رفتار ترافیک: چالش 17
 23/9/95 )1414( چهارده چهارده افق در خانواده شناسیروان و مشاوره ساله بیست انداز چشم 18
 21/9/95 )تجربه و پژوهش سال ده از گزارشی( پرورش و آموزش در محورعدالت بودجه بررسی 19
 25/7/96 کاریابی مراکز شناسیآسیب کاریابی و مراکز در شغلی مشاوره کاربرد 20
 26/9/96 شناسی سربازي و ارتقاي امنیت کشورروان 21
 20/9/96 ابتدایی دوره پرورش و آموزش نظام در توصیفی ارزشیابی آموزشی پیامدهاي 22
 20/9/96 پرورش و آموزش در مالی منابع مدیریت هايچالش و کفایت اصل 23
 22/9/96 امنیت روانی کنکور 24
 28/9/96 شناسی حقوقی و قضائی)(آسیبیشگیري از خشونت در خانه و جامعه پ 25
 13/12/96 ویژه نیازهاي با کودکان فراگیرسازي مسائل و هنگام به مداخله 26
 27/3/97 2 ویژه نیازهاي با کودکان فراگیرسازي مسائل و هنگام به مداخله 27
 27/1/97 اجتماعی طلاق –شناسی روانی آسیب 28
 8/7/97 سالمندي حوزه در اجتماعی هايسیاستگذاري 29
 15/7/97 بنیادین تحول سند در مدرسه مشاوره جایگاه تبیین 30
 30/7/97 سالمندي دوره در شناختیروان اختلالات و روانی بهداشت با مرتبط عوامل بررسی 31
 2/8/97 ریزي ایرانواپ با نظام برنامهشتیکال کنسبت نظریه پر 32
 7/9/97 نقد و بررسی برنامه درسی جدید ارشد و دکتري رشته برنامه درسی 33
 20/9/97 همراه هاي پیشرو وخانواده، اتیسم و چالش 34



  به حل مشکلات کشور دانشگاه هاي کمکنشست

 واحد برگزارکننده نشست
 ردیف

 عنوان نشست
تاریخ برگزاري 

 نشست
 28/9/97 ایران پرورش و آموزش در وب بر مبتنی آموزش نبایدهاي و بایدها 35
 7/11/97 مشکلات کاهش در اجتماعی هايسازمان و درسی هايبرنامه متقابل نقش 36

37 
  در آموزشی مدیریت متون تحول سیر از آموزيدرس

 ایران پرورش و آموزش نظام وضعیت بهبود در آن نقش و جهانی طراز
7/11/97 

 18/12/97 جامعه در مثبت نگرش و امید ایجاد بر تمرکز با شهروندي رفتار 38
 10/2/98 هاي درسیدانش معلمان و تغییر در برنامه    39
 15/2/98 عالی آموزش مراکز و هادانشگاه تعدد بر تأکید با کشور عالی آموزش عملکرد بررسی 40
 16/4/98 اثرات حذف آزمون ورودي مدارس تیزهوشان بر سیستم آموزش و پرورش کشوربررسی  41
 1/7/98 ایجاد فرهنگ مطالعه در مدارس 42
 20/8/98 شناسیدانش و اطلاعات علم در کشور آموزشی نظام هايچالش 43

44 
راهکارهاي عملی هاي علوم تربیتی به منظور ارائه هاي تجمیع گرایشها و آسیبتحلیل فرصت

 هاي موجودرفت از آسیبجهت برون
27/8/98 

45 
 مجدد اندازيراه و استثنایی کودکان آموزش و  روانشناسی رشته کارشناسی مقطع دروس بازبینی

 هادانشگاه در رشته این کارشناسی مقطع
27/9/98 

 30/9/99 هفته پژوهش -دیجیتال آموزشی هايبازي تولید و طراحی سازي بومی در هافرصت و هاچالش 46
 15/10/99 راهکارها و هاچالش ها،فرصت): شاد(آموزيدانش اجتماعی شبکه 47
 16/12/99 تحولی عصب هاياختلال شناختی- عصب و شناختی مبانی 48
 18/3/1400 ها و چشم اندازهاآموزش و پرورش در گذار: چالش 49
 22/9/1400 هفته پژوهش -19 کووید پاندمی بحران در نشده ابراز سوگ بیماري شناختیروان تحلیل 50

51 
هفته  –کشور ریزي برنامهپژوهش و سازمان  در درسیریزي برنامه موجود نظامنقد و بررسی 

 پژوهش
23/9/1400 

 1401آبان  در آموزش و پرورش یقیتلف يریادگی کردیبا رو يآموزش مجاز يهاتیاز ظرف يریگبهره 52

 تحصیلات تکمیلی پردیس 
 خودگردان

 7/12/93 چگونگی غلبه بر رکود در شرایط جدید قیمت نفت 53
 25/1/94 بررسی علل کاهش قیمت نفت 54
 29/9/94 اي در دانشگاهراهکارهاي ارتقاي اخلاق حرفه 55
 2/3/96 کشور گردشگري متولی براي سازمان مناسب سازمانی تشکیلات ساختار 56
 29/11/99 کرونا بحران در دولت گذاريسیاست حقوقی ابعاد 57
 6/12/99 کرونا بحران در دولت گذاريسیاست سیاسی ابعاد 58
 17/12/99 کرونا بحران در دولت گذاريسیاست شناختیروان ابعاد 59

 و ارتباطات پژوهشکده فرهنگ

 20/3/94 اجتماعی و سیاسیها در حل مسائل تبیین چرائی مشارکت محدود دانشگاه 60
 12/12/94 هابندي دانشگاهتولید دانش و نظام رتبه 61
 18/12/94 هاي عمومیگذاريضرورت، ملزومات و الگوهاي سنجش آثار و پیامدهاي سیاسی سیاست 62
 6/2/95 مأموریتی هايرسته در کارآمد پلیس شناختیروان ویژگی 63
 9/3/95 هازندان در ازدحام مسأله 64
 27/6/96 ايمنطقه هايهمکاري براي سرزمینی: افغانستان 65
 11/9/96 حقوق شهروندي و حاکمیت قانون 66



  به حل مشکلات کشور دانشگاه هاي کمکنشست

 واحد برگزارکننده نشست
 ردیف

 عنوان نشست
تاریخ برگزاري 

 نشست

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 11/12/93-12 ایران خارجی سیاست و ايمنطقه امنیت الملل،بین نظام 67

68 
 راهکارهايتحلیل سیاست جنایی جمهوري اسلامی ایران و 

 مبارزه و پیشگیري از مفاسد اقتصادي 
22/2/94 

 26/2/95 الملل بین حقوق منظر از ایران دولت اموال توقیف در آمریکا دیوانعالی رأي نقد 69
 15/8/95 مربوط مقررات بر تأکید با دانشجویی تخلفات به رسیدگی بر ناظر هايچالش بررسی 70
 27/7/95 جرم از پیشگیري راهکارهاي و هاشرکت ثبت پوشش با کلاهبرداري 71
 1/9/96 ایجاد ساختار مناسب براي توسعه و نظارت بر اجراي حقوق شهروندي 72
 11/9/96 شهروندي حقوق با ایران اسلامی جمهوري ايرسانه نظام لایحه نسبت بررسی 73
 16/11/96 شهروندان حقوق نقض و ایران اسلامی بانکداري نظام معیارهاي 74
 7/12/96 فساد با مبارزه و اداري حقوق جرائم حقوقی کالبدشکافی 75
 5/2/97 شهروندي حقوق منشور هنجاري شناسی گونه 76
 18/2/97 شهروندي حقوق منشور اجراي بر نظارت 77
 30/2/97 بازخوانی منشور حقوق شهروندي: فصول حق اقتصاد شفاف و رقابتی، مالکیت و مسکن 78

79 
 حقوق منشور و بشر الملل بین حقوق در آن نسبت و شهروندي حقوق و بشر حقوق مفهوم

 شهروندي
26/2/97 

 13/4/97 شهري مدیریت در شهروندان موثر مشارکت 80
 24/7/97 گردانروان و مخدر مواد به مربوط هايرسیدگی در عالانه دادرسی بر حق 81

82 
 قوانین، صلاح، ذي نهادهاي( حقوقی نظام بررسی

 ) 1( ایران اداري حقوق در هابورسیه) قضایی رویه و مقررات 
3/10/97 

83 
 قوانین، صلاح، ذي نهادهاي( حقوقی نظام بررسی

 )2( ایران اداري حقوق در هابورسیه) قضایی رویه و مقررات 
10/10/97 

 24/1/98 اکو اقتصادي همکارهاي سازمان عضو کشورهاي در ایران اقتصادي دیپلماسی هايچالش 84
 20/9/1400 هفته پژوهش –اقتصاد سیاسی بازارهاي مالی در ایران با تأکید بر بورس اوراق بهادار  85
 28/02/1401 رانیا يزبان قانون در نظام قانونگذار یشناس بیآس 86

 دانشکده اقتصاد

 1/2/94 محیطی کشورتبیین ابعاد زیست 87
 22/2/94 محیط زیستحکمرانی  88
 30/8/96 نشست) 2هاي کلی اقتصاد مقاومتی (سیاست 5بري عادلانه عوامل تولید: بند سهم 89

90 
 کاهش هدر رفت آب و بازچرخانی آن با محوریت: ابزارهاي اقتصادي 

 نشست) 2و غیراقتصادي حفاظت از آب (
29/11/97 

 12/9/98 نفتی غیر بودجه براي راهکاري اقتصادي، ویژه و آزاد مناطق مالیاتی هايمعافیت ساماندهی 91
 25/9/98 هاها و چالشفرصتتجارب،  هاي تأمین در صنعت با تأکید بر بازار سرمایه:روش 92

93 
 – )درختان اکولوژیک ارزش بر مبتنی(سبز  فضاي گسترش و حفظ عوارض اخذ مصوبه بازنگري

 هفته پژوهش
18/9/99 

94 
ها بر اساس روند تقاضاي آنی و روند تولید فرآورده و گاز طبیعی مورد سازي خوراك نیروگاهبهینه

 هفته پژوهش –ها نیاز نیروگاه
18/9/99 



  به حل مشکلات کشور دانشگاه هاي کمکنشست

 واحد برگزارکننده نشست
 ردیف

 عنوان نشست
تاریخ برگزاري 

 نشست

95 
هفته  –رونق تحقق راهکارهاي و الزامات مشکلات، و موانع کشور، اقتصادي منابع و هاظرفیت

 پژوهش
29/9/99 

 21/9/1400 هفته پژوهش –ی اصلاح يساختارها و راهکارها: رانیدر ا يزیربودجه 96
 23/9/1400 هفته پژوهش –اصلاح آن يو راهکارها یبازنشستگ يخطرناك صندوق ها ندةیآ 97
 24/9/1400 هفته پژوهش –قدرت مالیات ستانی عوامل مؤثر بر 98
 29/9/1400 هفته پژوهش –روداندیشی راهکارهاي حل بحران زایندههم 99
 29/9/1400 هفته پژوهش –هاحکمرانی شرکت اصلاح 100

 آمار، ریاضی و رایانهدانشکده 

 30/9/94 ها و راهکارهانظام آماري ملی ایران: چالش 101
 18/9/99 هفته پژوهش –19 کوید و مصنوعی هوش 102
 23/9/99 هفته پژوهش –سرمایه  بازار و ریاضی علوم 103
 25/9/99 هفته پژوهش –بیمه صنعت مسائل حل در کاوي داده هاي روش کارگیريبه 104
 28/9/1400 هفته پژوهش – 19 -کوید و مصنوعی هوش کارگیريبه 105

 دانشکده مدیریت و حسابداري

 3/3/94 توسعه و الزامات آن ششم برنامۀ در و هادانشگاه نقش 106
 9/4/94 مسکن مالی تأمین راه نقشه 107
 12/10/94 ایران در عمومی گذاريمشیخط نظام شناسیآسیب 108
 3/9/96 تجاري بزرگ هايپروژه در فناوري انتقال 109
 13/9/96 گذاري خارجیبررسی راهکارهاي عملیاتی جهت تأمین مالی و جذب سرمایه 110
 28/9/96 توسعه پایدار گردشگري، میراث و اقتصاد مقاومتی 111

112 
 قوانین از استفاده و ایران اسلامی جمهوري بانکداري نظام در ربا

 )1375 تعزیرات قانون 595 ماده( ربوي فرایند با برخورد جهت موجود 
2/10/97 

 3/10/97 خارجی و داخلی مالی تبادلات در پایه رمز ارزهاي کاربرد سنجیامکان 113

114 
هفته  –هابانک براي احیا برنامه تدوین لزوم و کشور بانکی شبکه مالی وضعیت آخرین تحلیل

 پژوهش (خوشه مشورتی)
20/9/1399 

 23/9/99 هفته پژوهش – سال (جهش تولید) شعار تحقق براي مدیریت علم کارهايراه 115
 24/9/99 هفته پژوهش –اسلامی شوراي مجلس بانکداري طرح بررسی 116
 17/9/1400 هفته پژوهش –ایران  اسلامی جمهوري در گردشگري پایدار توسعه هايچالش 117
 22/9/1400 هفته پژوهش –ایرانی – اسلامی حکمرانی چارچوب 118
 29/9/1400 هفته پژوهش –بنیان هاي صنعتی مبتنی بر اقتصاد دانشتوسعه شبکه 119
 30/9/1400 هفته پژوهش – رانیا هیبازار سرما یساختار نظارت ینقد و بررس 120
 02/10/1400 هفته پژوهش –دولتی هايبانک مالی وضعیت بررسی 121

 
 دانشکده علوم اجتماعی

 19/12/93 اي و رفاهینفت، دولت و تحولات توسعه 122
 30/2/94 هاي انتقال پایتختها و ظرفیتمحدودیت 123
 5/3/94 ها و راهکارهاي رفع مشکل تجرد قطعی جوانانچالش 124

125 
 هاينهادي شدن توسعه اجتماعی و الزامات آن در تدوین برنامه

 توسعه کشور (کنکاشی در لایحه پیشنهادي برنامه ششم توسعه) 
18/11/94 



  به حل مشکلات کشور دانشگاه هاي کمکنشست

 واحد برگزارکننده نشست
 ردیف

 عنوان نشست
تاریخ برگزاري 

 نشست

126 
  و هاچالش شهري، زیستمحیط و اقلیمی تغییرات

 تهران شهر کلان هواي آلودگی راهکارهاي
14/2/95 

 7/3/95 ایران در پیشرفت و جمعیت هايسیاست 127
 2/3/96 اجتماعی مددکاري رویکرد با توسعه ششم برنامه اجتماعی بررسی و نقد 128
 1/3/96 آب بحران مدیریت راهکارهاي و الگوها 129

130 
  ایران، در روستایی توسعه اجتماعی سیاستگذاري

 روستایی جامعه و دولت رابطه نقد
25/11/96 

 20/9/97 فساد اقتصاديگذاري اجتماعی و سیاست 131
 30/9/98 مقررات و قوانین در خانوار سرپرست زنان و سرپرستبی زنان از حمایتی جایگاه 132
 9/7/99 سالمندي شناسیمسأله 133

134 
در دوران  یاجتماع یموثر از خدمات سلامت روان يمندبهره يمشارکت شهروندان برا يهاچالش

 کرونا
25/2/1400 

 27/2/1400 ايمنطقه و شهري توسعه و آب اجتماعی مسائل 135
 15/6/1400 گفتمان عدالت 136
 22/9/1400 هفته پژوهش –کارکردها  و ها ضرورت: سالمندان دانشگاه) U3A(سوم نسل دانشگاه 137
  رو شیپ يهاو چالش یشناختتیابعاد جمع: يو سالمند تیجنس 138

دانشکده تربیت بدنی و علوم 
 ورزشی

 2/4/94 ورزش همگانی و توسعه سلامت 139
 24/12/95 ها و راهکارهاي توسعه ورزش جانبازانچالش 140
 20/9/1400 هفته پژوهش – بحران کرونا، آسیب ها و آینده صنعت ورزش 141
 25/9/1400 هفته پژوهش –و سالمت جسمانی  19 نقش میانجی عوامل روانشناختی در کووید 142
  هفته پژوهش –طراحی برنامه درسی تربیت بدنی براي کودکان خاص  143
 27/9/1400 هفته پژوهش –)فرصت یا تهدید(ورزش قهرمانی کودکان  144

145 
 ها؛فرصت(باشگاهی و ملی هايتیم فنی کادر در ورزشی فیزیولوژي التحصیلان فارغ جایگاه

 هفته پژوهش –)تهدیدها
28/9/1400 

 14/10/1400 هفته پژوهش –صنعت  با ورزشی علوم هايدانشکده ارتباط توسعه سازي بستر 146

 مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

 17/12/93 هاي بازنشستگیها و صندوقشناسی بیمهآسیب 147
 9/7/94 هاي پیش روي صنعت بیمه در دوران پسا تحریمفرصت 148
 21/2/95 هاي اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمهشاخص 149
 27/6/96 قفقاز و مرکزي آسیاي در ايمنطقه هايهمکاري هايپسران و هاپیشران 150
 17/9/1400 هفته پژوهش –هاي سیاست خارجی در ایران در قبال افغانستان ها و بایستهچالش -برآمد طالبان  151
 24/9/1400 هفته پژوهش –هاي اتکایی در دوران تحریمهاي بیمه در خصوص بیمهتجارب شرکت 152

 دانشکده علوم ارتباطات

 31/1/95 زیستمحیط حفظ در تحقیقی نگاريروزنامه نقش و جایگاه 153
 3/2/98 1398 فروردین سیل بر تأکید با ها؛رسانه و اقلیمی تغییرات 154

155 
 و خانگی نمایش هايشبکه گذارمقررات نهادهاي: هارسانه همگرایی عصر در سیاستگذاري الزامات

 هفته پژوهش –ایران  در اینترنتی هاي تلویزیون
24/9/99 

 25/9/99 هفته پژوهش –ها بحران در ها رسانه و ارتباطات نقش: بحران ارتباطات 156



  به حل مشکلات کشور دانشگاه هاي کمکنشست

 واحد برگزارکننده نشست
 ردیف

 عنوان نشست
تاریخ برگزاري 

 نشست
 21/9/1400 هفته پژوهش –دانشگاه عمومی روابط 157
 28/9/1400 هفته پژوهش –آب پایدار توسعه در هارسانه نقش 158

 20/12/93 در شبکه من و تو» 57انقلاب «بررسی ساختار و محتواي سریال مستند  159 پژوهشکده ارتباطات
 18/11/96 نشست) 2ابتدایی ( مقطع در انگلیسی زبان آموزش شناسیآسیب 160 پژوهشکده مطالعات ترجمه

 دانشکده ادبیات فارسی 
 هاي خارجیو زبان

 14/12/96 رسانه و مطبوعات و فضاي مجازي-صدا و سیماپالایش نثر معیار فارسی در  161
 28/8/97 شاهنامه هايمایهبن گسترش با جوانان ملی هویت تعمیق 162
 10/9/97 کودك ادبیات ترجمه 163

164 
 و فارسی عربی، ادبیات و زبان هايرشته ارشد کارشناسی هاينامهپایان محتوایی شناسیآسیب

 1395 سال در تهران هايدانشگاه انگلیسی
9/2/98 

 25/9/99 هفته پژوهش –کرونا ویروس شیوع پیامدهاي: جهان در فارسی زبان گسترش و آموزش 165
 20/9/1400 هفته پژوهش –تهدید؟  یا فرصت با ایران در دوزبانگی 166

 دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 24/12/94 مبانی فلسفی توسعه 167
 22/8/96 )ره( خمینی امام اندیشه بر تأکید با مملکت اساسی مقدرات در زنان مشارکت ارتقاء چگونگی 168
 25/9/1400 هفته پژوهش –هاي شیعه در اصلاحات فرهنگی و اجتماعی ظرفیت 169
 27/9/1400 هفته پژوهش –مطالعه تطبیقی ربا از منظر قرآن کریم و اقتصاد متعارف  170

 بنیانقرآنمرکز مطالعات 

 7/2/94 عترتی مقابله با مفاسد اجتماعی -راهکارهاي قرآنی  171
 4/3/94 عترتی مقابله با مفاسد اقتصادي -راهکارهاي قرآنی  172
 26/11/94 عترتی مقابله با بزه خیانت در امانت -راهکارهاي قرآنی  173
 18/12/94 عترتراهکارهاي دستیابی به اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و  174
 17/8/95 ظام آموزشی کشورنزدایی از قرآن مهجوریت 175
 18/2/96 مصلحت زنان در آیات و روایات 176
 1/3/96 خانواده نظام معضلات خصوص در قرآن راهکارهاي 177

سازي برنامه قطب علمی بومی
 درسی

 2/10/94 1سازي برنامه درسی هاي بومیشاخص 178
 9/11/94 2سازي برنامه درسی بومی هايشاخص 179
 31/1/95 سازي برنامه درسیمبانی روانشناسی بومی 180

هسته پژوهشی مطالعات 
 سالمندي

 6/3/96 هاي فراروي سالمنديچالش 181

معاونت فرهنگی و هسته پژوهشی 
 مطالعات حقوقی زنان

 2/12/96 مدیریتی مناصب بر زنان تصدي حق و شهروندي حقوق 182

 و مطالعات پژوهشکده
 اجتماعی سیاستگذاري

 22/9/99 هفته پژوهش –خانواده  از حمایت و جمعیت جوانی طرح بررسی و نقد 183
 18/3/1400 )یاجتماع ياستگذاریبر ملاحظات س دی(با تاک رانیدر ا یاجتماع يهابیکرونا و آس 184
 27/9/1400 هفته پژوهش –ایران  در خودکشی کاهش بر مؤثر مداخلات و اجتماعی -فرهنگی هاي سویه 185
 16/9/1400 هفته پژوهش – )سیاستی ملاحظات بر تاکید با(کرونا  و آموزشی عدالت 186

 مرکز تحقیقات مدیریت و نوآوري
 1/2/1400 کرونا یها در دوران پاندمبانک یمنابع انسان تیریگفتمان مد 187
 5/3/1400 بنیاندانش اقتصاد و فکري مالکیت هايچالش 188



  به حل مشکلات کشور دانشگاه هاي کمکنشست

 واحد برگزارکننده نشست
 ردیف

 عنوان نشست
تاریخ برگزاري 

 نشست
 9/5/1400 )1هاي بخش صنعت (چالش 189

 اي رشته میان تحقیقات مرکز
 ادبیات و زبان

 28/9/1400   هفته پژوهش –راهکارها و هاچالش ایران؛ در تطبیقی ادبیات آینده و اندازچشم 190

 و ورزشی علوم پژوهشکده
 تندرستی

 24/9/1400 هفته پژوهش –راهکارها)  و پیامدها ها،چالش( ایران در زنان سالمندي و ورزش 191

 23/12/1400 اکراین بحران و چین 192 مرکز تحقیقات چین
 

 

 

 


