
 های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی هسته

 اعضای هسته پژوهشی  مدیر هسته پژوهشی  نام هسته پژوهشی  ردیف دانشکده 

 1 های خارجیادبیات و زبان
های بنیادی برای توسعه آموزش زبان فارسی به پژوهش

 خارجیان
 دکتر رضا مراد صحرایی 

 مرضیه السادات اعتماد الاسلامی -1

 مروارید طالبی -2

 شهره السادات سجادی -3

 کیاشمشکیلیلا  -4

 پژوهی ادبیشناسی و متنزیبایی 2 های خارجیادبیات و زبان
دکتر محمدرضا حاجی 

 آقابابایی

 دکتر بتول واعظ  -1

 آقای دکتر جلالی -2

 دکتر مهدی دادرس -3

 یاسر دالوند -4

 نژادمرضیه وحدانی -5

 نرگس صالحی -6

 

 دکتر رضا ناظمیان و عربیفارسی مطالعات تطبیقی زبان و ادب  3 های خارجیادبیات و زبان
 حسام حاج مؤمن -1

 علی مظفری -2

 ندا رسولی -3

 قاسم عزیزی مراد -4

 4 های خارجیادبیات و زبان
 از دنیا رایج هایزبان در ادب و رفتاری هایراهبردهای کنش

 بینافرهنگی منظورشناسی دیدگاه
 دکتر امیر زند مقدم

 دکتر فرناز ساسانی -1

 ملیکا ترکمان بوترابیدکتر  -2

 فاطمه مهندس سامانی -3

 آریا رحیمی گل خندان -4

 دکتر زری سعیدی طلب آموزش در نوین های فناوری و ها روش 5 های خارجیادبیات و زبان
 نسب یوسف مهدوی -1

 مهسا مرادی -2
 نسرین عبدالملکی -3

 علی عزیزی ترکسلویه -2 سعیده قاسمی -1 دکتر غلامرضا مستعلی پارسا مطالعلات سبک شناسی و نقد ادبی 6 های خارجیادبیات و زبان

 دکتر حسین کلباسی  پژوهی حکمت اسلامینسخه   7 های خارجیادبیات و زبان
 دکتر سعید انواری -1

 دکتر حامد ناجی -2

 پورفهیمه کاظم -3

 سعیده شهمیری    -4

 مختاری -2 قدسیه حبیبی -1 سعید انواریدکتر  پژوهیسهروردی 8 های خارجیادبیات و زبان

 دکتر بهروز بیک بابائی مطالعات زبان ترکی 9 های خارجیادبیات و زبان
 یاسمین رحمانی -1

 نگین مرادخانی -2

 رویا فریدونی -3

 احسان امیرزاده  -4

 استاجیدکتر معصومه  سنجش و ارزشیابی در انگلیسی با اهداف ویژه 11 های خارجیادبیات و زبان
 دکتر مسعود سیری -1

 دکتر محمدمهدی حاج ملک -2

 آقای عبدالباسط سعیدیان -3

 آقای مجتبی اسفندیاری -4

 آقای فرهاد غیاثوند -5

 

 فهمیه خداوردی -2 نوالهه طاهری قلعه -1 دکتر آزاده میرزائی ها و منابع زبانیپیکره 11 های خارجیادبیات و زبان

 خموش فاطمه دکتر -2 صدف محسنی -1 اله رضاپوردکتر روح دگردیسی زبانی در انواع متن 12 های خارجیادبیات و زبان

 13 های خارجیادبیات و زبان
 یرفارسیبه غ یآموزش زبان فارس یبرا یکاربرد یهاپژوهش

 نزبانا
 دکتر رضا مراد صحرایی 

 سجادی الساداتشهره -1

  یدیمج وایش -2

 یمنصور عهیطل -3

 نژاد یشرف نهیحس -4

 یاعتمادالاسلام لساداتاهیمرض -5

 رضاپور نیحس -6

 یمیسل یهد -7

 یحامد نایم -8

 

 دکتر عبداله آلبوغبیش اتیادب یارشتهانیو م یفرهنگ ،یقیمطالعات تطب 14 های خارجیادبیات و زبان

 دبخشیام رضایدکتر عل -1

 شرکت مقدم قهیدکتر صد -2

 یمیرح یموس -3

 یسمانه رفاه -4

 یعسگر اعظم -5

 یرضائ زهرا -6

 ایلول لایش -7

 



 های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی هسته

 اعضای هسته پژوهشی  مدیر هسته پژوهشی  نام هسته پژوهشی  ردیف دانشکده 

 دکتر علیرضا امیدبخش شهریمطالعات آرمان 15 های خارجیادبیات و زبان

 زادهاله ایراندکتر نعمت -1

 دکتر احمدی افرمجانی -2

 دکتر عباس اشرفی -3

 دکتر رضا ملکی  -4

 دکتر محمدامیر جلالی -5

 طلبزری سعیدی -6

 دکتر موسی عبداللهی -7

 فرددکتر مسعود فرهمن -8

 دکتر عبداله آلبوغبیش -9

 ی دکتر اردشیر انتظار -11

 دکتر سعید انواری -11

 دکتر مهدی اخوان -12

 دکتر رسول رسولی  -13

 دکتر احمدعلی حیدری  -14

 دکتر رافائل مائریللو -15

 آقای مجتبی قلمبر -16

 آقای واسع علوی  -17

 دکتر میرسعید موسوی رضوی  -18

 دکتر مسعود پور احمد علی توچاهی -19

 دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی -2 دکتر حبیب مروت -1 دکتر سعید مشیری های اقتصاد رفتاریپژوهش 16 اقتصاد

 دکتر سیروس امیدوار -2 دکتر جواد نوراحمدی -1 دکتر احسان خاندوزی  های اقتصادیعدالت در نظریات و سیاست 17 اقتصاد

 18 اقتصاد
 در ریسک و هادارایی گذاریقیمت شرکتی، مالیه هایپژوهش

 مالی اقتصاد
 دکتر رضا طالبلو

 مولود رحمانیانی -1

 ایوب خزایی -2

 محمد مهدی داودی -3

 هادی پیرایه -4

 محمدمهدی مجاهدیدکتر  -2 دکتر مرتضی خورسندی -1 دکتر محمد اسماعیل توسلی پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی 19 اقتصاد

 محمدمهدی ولدخانی -2 زهرا بشارتی -1 پوردکتر محمد شعبان پژوهی در قرآن و روایات اهل بیتمصلحت 21 الهیات و معارف اسلامی

 دکتر عباس اشرفی قصص قرآنی 21 الهیات و معارف اسلامی

 زادهدکتر مهرگان نظامی -1

 نژاداله علیدکتر روح -2

 دانالوحسام امامی  -3

 فرشته فارابی -4

 نجمه کاظمی -5

 مریم هداوند -6

 صدیقه رضائی -7

 دکتر حبیب هنری مند مدیریت ورزشتوسعه نظام 22 تربیت بدنی و علوم ورزشی
 علیرضا احمدی -1

 احمد محمودی -2

 رادعاطفه حبیبی -3

 مصطفی افشاری -4

 دکتر بختیار ترتیبیان فعالیت بدنیفیزیولوژی تندرستی و  23 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دکتر مینو باسامی -1

 دکتر رسول اسلامی -2

 دکتر مرتضی طیبی -3

 زادهبهزاد حاجی -4

 محمد محسن افشار-5

 فرزاد قصوری -6

 مرتضی بیگدلو -7

 بندیندا نقش -8

 اندیش عباس مال -9

 نژادفخرالدین یعقوب -11

 نوابه زارع کوهکنده -11

 ایوب سعدی -12

 دکتر سارا کشکر های مدیریت ورزش در عصر ارتباطاتپژوهش 24 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دکتر غلامعلی کارگر  -1

 دکتر حمید قاسمی -2

 دکتر محمد دادرس -3

 دکتر جواد شهلایی -4

 اکبر فرید فتحی -5

 زادهفرشته فتحی -6

 ابوالفضل بجانی -7

 الهه مدادی -8

 کورش خوارزمی  -9

 عمادی مهدی -11

 فرحناز قاسمیان -11

 عارفه قنبری  -12



 های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی هسته

 اعضای هسته پژوهشی  مدیر هسته پژوهشی  نام هسته پژوهشی  ردیف دانشکده 

 دکتر زهرا سلمان مطالعات رفتار در ورزش 25 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دکتر زهرا پورآقایی اردکانی -1

 دکتر احسان زارعیان -2

 خانیدکتر محمدعلی اصلان -3

 دکتر علیرضا فارسی -4

 مجید عرب -5

 اله امینیحجت -6

 صابر مهری -7

 محسن پروازی -8

 پورمحمد رستمی -9

 پورمحسن ساسانی -11

 مقدم قاسمیان محمدرضا -11

 دکتر فرزاد غفوری پژوهان مدیریت ورزشی دانش 26 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 افشار هنرور -1

 کوروش خوارزمی -2

 نهادصفورا نیک -3

 عارفه قنبری فیروزآبادی -4

 مهدی عمادی -5

 رادعاطفه حبیبی -6

 فرحناز قاسمیان -7

 منشاله نژمندیدکتر هیبت الملل کیفریحقوق بین 27 حقوق و علوم سیاسی
 محمود گلستانی -1

 بهنام رضائی نسب -2
 پویان برلیان -3

 دکتر علیرضا کوهکن الملل در هزاره سوممطالعات نوین روابط بین 28 حقوق و علوم سیاسی
 دکتر حسین سلیمی -1

 سمانه موحدی -2
 محمد علیزاده -3

 المللحقوق انرژی و تجارت بین 29 حقوق و علوم سیاسی
دکتر عباس کاظمی 

 آبادینجف

 هانیه میرباقری -1

 زهرا شرکاء -2

 محمدرضا مختاری زنجانی -3

 علیرضا غفاری -4

 مسعود محبوب -5

 تهمینه مدنی -6

 دکتر هدی غفاری مطالعات حقوقی زنان 31 حقوق و علوم سیاسی
 خانی فراهانی دان -1

 میرافشاریه سادات یاسمن -2
 زهرا ابراهیمی -4

 زادهدکتر غلامعلی چگنی المللچین و تحولات نظام بین 31 حقوق و علوم سیاسی
 دکتر مجتبی عبدخدایی -1

 دکتر علی آدمی -2

 محمد زارع -3

 حامد عسگری  -4

 رضا اسدآبادی -2 ابوالفضل رجبی -1 دکتر شجاع احمدوند شناسیایران  32 حقوق و علوم سیاسی

 زادهدکتر غلامعلی چگنی چین از بزرگ هایقدرت هایبرداشت مطالعه 33 حقوق و علوم سیاسی
 شکوهی سعید دکتر -1

 اردکانی اسمعیلی علی دکتر -2
 آلبوغبیش امین محمد -3

 دکتر محمدمهدی فرقانی ایدیپلماسی رسانه 34 دانشکده علوم اتباطات

 خجیریوسف  -1

 کاظم موذن -2

 جواد گودرزی -3

 آبادیمرتضی رکن -4

 سیدمهدی دبستانی -5

 لیلا وصالی -6

 نیارامین شمسایی -7

 حمید عابدی -8

 امیر یزدیان -9

 دکتر هادی خانیکی  مطالعات نظری در علوم ارتباطات 35 دانشکده علوم اتباطات

 دکتر لیدا کاوسی -1

 علیرضا فرزین -2

 علی رستگار -3

 رادفاطمه نوری -4

 مهدی جلیلی -5

 پدرام الوندی -6

 الناز نیک دهقان -7

 یاریدکتر طلعت اله کیفیت زندگی با رویکرد مددکاری اجتماعی 36 دانشکده علوم اجتماعی
 سیده زهرا افتخارزاده -1

 زهرا عربگری -2
 محبوبه توکلی -3



 های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی هسته

 اعضای هسته پژوهشی  مدیر هسته پژوهشی  نام هسته پژوهشی  ردیف دانشکده 

 زاداسماعیل عالیدکتر  شناسی اقتصادیجامعه 37 دانشکده علوم اجتماعی
 سید عبدالرضا حسینی -1

 محسن زارع -2
 عباس جنگ -3

 دکتر محمد زاهدی اصل شناسی اجتماعیآسیب 38 دانشکده علوم اجتماعی
 دکتر ستار پروین -1

 دکتر منصور فتحی -2

 فائقه نعمت ساعتلو -3

 فاطمه جعفری -4

 اردشیر انتظاریدکتر  سازی علوم اجتماعیبومی 39 دانشکده علوم اجتماعی

 دکتر محمدتقی کرمی قهی -1

 عباس جنگ -2

 محمدامین ورزلی -3

 حسین احمدی منش -4

 امیر نوده فراهانی -5

 علی نبائی تبریز -6

 مجید قادری -7

 آبادیفتح ابوالفضل -8

 دکتر آناهیتا سیفی زن، صلح و امنیت 41 دانشکده علوم اجتماعی
 دکتر رز فضلی -1

 نوراحمدیدکتر مرتضی  -2

 ماندانا سجادی -3

 مریم بهاروندی -4

 سارا داورپور -5

 دکتر سعیده امینی کنش سیاسی، عواطف، جنسیت 41 دانشکده علوم اجتماعی
  علی رابعه -1

 یعقوبی حسین امیر -2

 حمیدی سولماز -3

 جهانشاهی مینا -4

 دکتر سعید پورروستائی ای آموزشیهای رایانهمطالعات بازی 42 روانشناسی و علوم تربیتی
 هاشمکاظم بنی -1

 بهنام رسولی -2

 صلاح اسمعیلی -3

 آذر خزائی -4

 سمیه مهتدی -5

 دکتر فرامرز سهرابی های اجتماعیمدیریت استرس و مداخله در بحران 43 روانشناسی و علوم تربیتی
 دکتر فرنگیس کاظمی -1

 دکتر مهدی خانجانی -2

 یوسف اعظمی -3

 امیر عسگری -4

 نژادالهه فروغی -5

 اعظم حسنی مقدم -6

 دکتر سعید غیاثی ندوشن مطالعات آموزش عالی 44 روانشناسی و علوم تربیتی

 دکتر رضا مهدوی -1

 دکتر علی خورسندی -2

 سمیه نصیرزاده -3

 جواد نرگسیان -4

 عاطفه ساعدی -5

 پورکامران مالک -6

 فاطمه خوشنویسان -7

 ناصر بلوچ -8

 سعادتیربابه  -9

 احسان پروین -11

 

 دکتر حسین اسکندری های اجرایی و صنایعتوسعه منابع انسانی سازمان 45 روانشناسی و علوم تربیتی
 پوردکتر عباس عباس -1

 شبنم جوانمرد -2

 مانی رفیعی -3

 نیاشیما پژوهی -4

 

 محمدعلی سلطانی -2 آهنگیاکرم  -1 دکتر عبداله معتمدی مطالعات سالمندی 46 روانشناسی و علوم تربیتی

 های خانوادهآسیب 47 روانشناسی و علوم تربیتی
دکتر سید محمد کلانتر 

 کوشه
 دکتر نورعلی فرخی -1

 مریم معادی -2

 مهدیه توصفی -3

 مریم فرهنگ -4

 نورعلی فرخیدکتر  گیری و تهیه آزمون روانیتهیه منابع علمی در حوزه سنجش و اندازه 48 روانشناسی و علوم تربیتی
 آبادیسمیه بهمن -1

 حسن محمودیان -2

 زهرا طباطبائی جبلی  -3
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 دکتر صغری ابراهیمی قوام نظم و انضباط اجتماعی 49 روانشناسی و علوم تربیتی

 دکتر احمد برجعلی -1

 پوردکتر غلامرضا ذاکری -2

 دکتر نهال ریاضی -3

 اله محمدیحجت -4

 امید میرزایی -5

 عصمت رادمنش -6

 آمنه رحمانی -7

 زهرا نفر -8

 دکتر میترا صمیعی مدیریت کتابخانه دیجیتالی 51 روانشناسی و علوم تربیتی
 دکتر سید مهدی طاهری -1

 دکتر عصمت مومنی -2

 مهدی علیپور حافظی -3

 منیره عدلی -4

 سعید اصغرزاده -5

 یادگیری سیارمطالعات درباره محتوای الکترونیکی  51 روانشناسی و علوم تربیتی
دکتر محمدرضا نیلی 

 احمدآبادی

 آبادیدکتر علی -1

 محمدرضا حسینی -2

 محسن روشنیان رامین -3

 خانم رحیمیان -4

 خانم انصاری -5

 محمد جمشیدی مقدم -6

 سمیه مهتدی -7

 دکتر آتوسا کلانتر هرمزی  ای مدرسهمشاوره حرفه 52 روانشناسی و علوم تربیتی
 شریعتمداردکتر آسیه  -1

 مهدی وجدانی -2
 ریحانه طالبی -3

 دکتر حمیدرضا مقامی نوآوری آموزشی و یادگیری اثربخش 53 روانشناسی و علوم تربیتی
 کاوه رستمی -1

 اسمعیلی صلاح -2

 رجبیان مریم -3

 آذر خزایی -4

 شریفاتی سکینه -5

 ریوندی ریحانه -6

 دکتر عصمت مؤمنی ایرشتهمطالعات میان  54 روانشناسی و علوم تربیتی

 راضیه مردی -1

 ژیلا کاظمی -2

 دکتر رضا ملکی -3

 دکتر ابراهیم برزگر -4

 دکتر حمید رحیمیان -5

 دکتر محمدباقر خرمشاد -6

 دکتر شالچی -7

 دکتر فرامرز سهرابی  -8

 55 روانشناسی و علوم تربیتی
های آموزشی دیجیتال مبتنی سازی طراحی و تولید رسانهبومی

 بر فرهنگ ایرانی اسلامی 
 دکتر زهرا جامه بزرگ

 دکتر فاطمه جعفرخانی -1

 منیژه هوشمندجا -2

 حسن مرادی چشمه بیگی   -3

 انسیه آذرپور -4

 دکتر سعید غیاثی ندوشن مطالعات دانشگاه  56 روانشناسی و علوم تربیتی
 علی خورسندی طاسکوهدکتر  -1

 دکتر غلامرضا یادگارزاده -2

 دکتر رضا مهدی -3

 امیر عسگری  -4

 زادهمائده تقی -5

 دکتر کامران شیوندی شناختی کرونا در ایرانهای روانآسیب 57 روانشناسی و علوم تربیتی
 دکتر فریبرز درتاج -1

 دکتر حسن اسدزاده -2

 اله حسنوندفضل -3

 

 

 مراددکتر ابوالقاسم عیسی شناسی اجتماعی کاربردیروان 58 علوم تربیتیروانشناسی و 
 ساز مازو عاطفه -1

 زهرا نفر -2

 عباباف یاسمن -3

 دکتر عسگر چوبداری -4

 وند حسن الله فضل -5

 دکتر سعید رضائی (NDDاختلالات عصب تحولی )  59 روانشناسی و علوم تربیتی
 دکتر احمد برجعلی -1

 چوبداریعسگر  -2

 طاهره حسینی -3

 اعظم بهادری -4



 های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی هسته

 اعضای هسته پژوهشی  مدیر هسته پژوهشی  نام هسته پژوهشی  ردیف دانشکده 

 مبانی نظری و عملی یادگیری سیار 61 روانشناسی و علوم تربیتی
دکتر محمدرضا نیلی 

 احمدآبادی

 دکتر فاطمه جعفرخانی -1

 دکتر محسن روشنیان -2

 دکتر صابر عظیمی -3

 دکتر سحر رحیمیان -4

 آقای محمد جمشیدی -5

 دکتر جواد خدادادی یاسلام یرانیبر فرهنگ ا دیبا تأک یازدواج پژوه 61 روانشناسی و علوم تربیتی
 فرحبخش ومرثیکدکتر  -1

 دهدست کوثردکتر -2

 فداکار مهیفهدکتر  -3

 یریموز عباسدکتر  -4

 دکتر عبدالساده نیسی های بازارهای مالیمطالعات مدل 62 علوم ریاضی و رایانه 
 فاطمه ملک محمدی -1

 احمد نظری -2
 کامران سلمانی -3

 دکتر محمد بامنی مقدم ریزی، کنترل و بهبود کیفیت(کیفیت )طرح 63 علوم ریاضی و رایانه

 اکبر حیدریعلی -1

 پور پاشاآقاجان مجتبی -2

 حسین نادری -3

 آتین سعادت-4

 رحمت شجاعی  -5

 سید رضا رفیعی-6

 مسعود قادری مقدم -7

 یاسین خادم -8

 دکتر اصغر سیف -9

 مصطفی پورعلیزاده -11

 پور مقدمهادی اسمعیل -11

 رحمت شجاعی -12

 مهدی کاتبی -13

 دکتر فرزاد اسکندری یادگیری آماری و کاربردهای آن 64 علوم ریاضی و رایانه

 دکتر رضا پورطاهری -1

 زادهدکتر سیما نقی -2

 تباردکتر وحید رضائی -3

 آقای آقابزرگی -4

 آقای پاک نیت -5

 صباغیخانم  -6

 دکتر احسان ارمز -7

 دکتر مینا نوروزی راد -8

 آفرین بیات -9

 ریحانه هوشمند -2 مهدی کشاورز قرابایی -1 دکتر مقصود امیری گیری در مدیریتهای تصمیمتوسعه و کاربرد روش 65 مدیریت و حسابداری

 دکتر وحید خاشعی ریزی استراتژیکبرنامه 66 مدیریت و حسابداری
 هرندی عطاءاله -1

 محمدامین امیر خلیلی -2

 علیرضا ولیان -3

 سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی -4

 های کمی در مسائل مدیریت تولید و عملیاتتوسعه مدل 67 مدیریت و حسابداری
دکتر جمشید صالحی 

 صدقیانی
 دکتر مقصود امیری -1

 اردشیر میرزا حسین خان دماوندی -2

 مریم سلطانی -3

 پریسا تبریزی  -4

 دکتر سعید زرندی تأمین مالی کسب و کارهای نوپا 68 مدیریت و حسابداری
 سجاد عساکره -1

 افشارپور محسن -2

 یاسر خانی -3

 محمد نوذری      -4

 

 دکتر میرعلی سیدنقوی هاتوسعه منابع انسانی در سازمان 69 مدیریت و حسابداری
 دکتر حامد دهقانان -1

 ابوذر آقائی کردشامی  -2

 جونقانی فروزندهریحانه  -3

 محمد وکیلی -4

 زادهاله قربانیدکتر وجه روش و پژوهش در مدیریت دولتی  71 مدیریت و حسابداری
 عقیل قربانی پاچی -1
 هاتف حمدالهی -2
 حسین محمدی -3

 سیدمحمدتقی حسینی مرام -4
 علی پور بهروزان -5
 علی طاهری  -6
 معتضدیانرسول  -7

 لومحمد قهرمان -2 محمد هاشمی طباطبائی -1 دکتر مقصود امیری سازیگیری و بهینههای تصمیمتوسعه و کاربرد روش 71 مدیریت و حسابداری



 های پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی هسته

 اعضای هسته پژوهشی  مدیر هسته پژوهشی  نام هسته پژوهشی  ردیف دانشکده 

 مدیریت و حسابداری
72 
 پوردکتر داوود حسین گذاری کارآفرینیخط مشی 

 محمدمهدی ایزدخواه -1

 آرش آریاپور -2
 فرزانه خالوئی -3

 دکتر وحید خاشعی اجرا و ارزیابی استراتژی  73 مدیریت و حسابداری
 سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی -1

 علیرضا ولیان -2

 معصومه قاسمی شمس -3

 محمدمهدی مدحت -4

مؤسسه آموزش عالی بیمه 
 اکو

 یاردکتر ماندانا تیشه ایمنطقه نگاه ابریشم؛ هایراه بازسازی 74

 سمیه بهرامی -1
 مریم بلوری -2
 ایمان بخشی  -3
 آبادیمرتضی حاجی -4
 جواد توفیقی -5
 نیلوفر  قربانی -6
 مهرشاد پرهیزکار -7

 توحید محمدزاده -8
 منیره جاهد -9

 طاهره قرآنی -11
 بهمن بهاروند -11
 اکبر خندانعلی -12
 مجتبی تویسرکانی -13
 آذر بهبهانی -14

پژوهشکده فرهنگ و 

 ارتباطات
 دکتر آرمین امیر -1 یتقو یدمحمدعلیسدکتر  رانی( در ایو مذهب ی)قوم یمسائل جوامع فرهنگ یبررس 75

 دکتر علی عابدی رنانی -2
 دکتر رز فضلی -3

 


