
 

یکی از اهداف کالن معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی، ارتقای سطح کیفی و کمی               

تولیدات علمی دانشگاه است. که برای نیل به چنین اهدافی برنامه استراتژیک پژوهشی دانشگاه، در قالب سند 

ذیربط به تصویب رسید. در این ها جلسات کارشناسی در شوراهای پژوهشی راهبردی تهیه و پس از ساعت

های های دانشگاه شناسایی شد و اهداف کالن، برنامهها و فرصتسند رسالت، نقاط قوت و ضعف، تهدید

ها، تنظیم های معاونت با رعایت کامل اسناد باالدستی از قبیل سند اسالمی کردن دانشگاهراهبردی و پروژه

و ارزشی علوم انسانی و کاربردی کردن علوم انسانی در  ایگاه علمی ارتقاء جشد. یکی از اهداف کالن دانشگاه، 

ها طوری های عملیاتی و پروژههای ترویجی و نظریه پردازی است. در این راستا برنامههای کرسیقالب نظریه

های ترویجی به یک نسبت قابل قبول استاد به کرسی، در هر گروه آموزشی هدف گزاری تهیه شده که کرسی

و تالش برای تبدیل کرسی ترویجی به نظریه پردازی صورت گیرد. برای رسیدن به این دو مهم در هر  شود

به  ها تعیین و احکامی در این زمینه صادر گردید نمایندگان هر دانشکده برای رسیدندانشکده، نماینده کرسی

زیر نظر مستقیم معاون پژوهشی ها زم انجام دادند و در جلسات کرسیهای الدو هدف گفته شده برنامه ریزی

دقیق و با یک برنامه ریزی  کنند. معاونت پژوهشی دانشگاهدانشگاه نظرات و دیدگاه های خود را بیان می

ها انجام داد به صورتی که صاحب های الزم جهت حمایت از این کرسیحساب شده تسهیالت و تشویق

شود همچنین به هر کرسی اعم از صاحب وردار میکرسی در آئین نامه جدید گرنت از ضرایب باالیی برخ

، همچنین اعضای هیات علمی را تشویق کرد شودکرسی، ناقدین و مجریان، هزینه قابل توجهی پرداخت می

 رویجی به نقد و بررسی قرار دهند .تا تمام فعالیت های پژوهشی سالیانه خود را در قالب یک کرسی ت

  



 نقد و مناظرهشورای کرسی های نظریه پردازی، 

پردازی متشکل از  رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی، مدیران ذیربط در امور پژوهشیی،   های نظریه شورای کرسی

هیا اسیت.که از سیال    نده دبیرخانه هیات حمایت از کرسیی ها و نمای کارشناس کرسی، نمایندگان همه دانشکده

جلسه در دانشگاه برگزار نموده است.  سیاست شیورا ایین اسیت     51فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون  5831

 .  "را بعنوان یک اصل، سرلوحه کار خود قرار دهند بومی کردن علمها باید  کرسی"که 

د نظران و متخصصان طراز اول یک حوزه تخصصی که با تأییکرسی مسندی است علمی متشکل از صاحب

 کنند.ه پردازی فعالیت میهای نظریشورای علمی هیأت حمایت از کرسی

شود که صاحبنظر برای دفاع از نظر خود یا نظر غیر با ارائه به نشستی علمی اطالق می :کرسی ترویجی 

نظر رقیب دارای متن مکتوب در مدعای متن مکتوب به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثه علمی دو صاحب

، "گفتگو و نقد"علمی و آزادی بیان با هدف بسط فرهنگ علمی که بدون داوری و بر اساس اخالق، منطق 

علمی و ز و گفتمان سازی علمی، توسط مراک های مختلفای عقالنی، ترویج و بررسی دیدگاهتقویت فض

 شود.آموزشی در دو قالب ذیل برگزار می

بیین و معرفی شود که هدف ت به نشستی نوآورانه، روشمند و علمی اطالق می: ی عرضه و نقد دیدگاه علمی5

نظریه یا مکتب یا ایده یا بینش یا جریان، ارزیابی و سنجش نقاط قوت و ضعف و اصالح و بهبود آن را دنبال 

 کند. می

ای شود که به گونهصاحب نظر اطالق میمند و منطقی میان دو ای رو در رو، روش: به مباحثهی مناظره علمی2

 کشند.رباره مدعای علمی خاص به چالش میها و نظرات یکدیگر را دنقادانه، دیدگاه

 

  



 هااهداف و خط مشی

 .هاپژوهشگاه و هاحوزه ها،دانشگاه از اعم علمی مؤسسات در آزاداندیشی فرهنگ گسترش و بسط 5.

 .علمی مناظرات و نقد پردازی، نظریه تمرین بسترسازی 2.

 هایشاناندیشه که اندیشه صاحبان از دسته آن برای هامناظره و نقدها نظریات، ارائه امکان ایجاد 8.

 . بازآفرینی است یا توسعه ل،تکمی مستلزم

 .آراء اربتض فرهنگ سازی نهادینه و یتعقالن یفضا گسترش 4.

 .مناظره و نقد نوآوری، شجاعت و علمی نشاط بسط 1.

 .هاکرسی برگزاری در علمی مؤسسات توانمندسازی 5.

طباطبائی در جهت افزایش رونق و نشاط علمی، ایجاد زمینه ارتقای فرهنگ نقد و ها در دانشگاه عالمه کرسی

نوآوری علمی، سنجش کیفی دستاوردهای علمی پژوهشگران و ایجاد بسترهای مناسب برای بهره گیری از 

ات های ترویجی و نظریه پردازی اهتمام ویژه داشته و عالوه بر اقداماین دستاوردها نسبت به برگزاری کرسی

 ای برای آینده در نظر گرفته است.های گستردهشایان توجهی که تاکنون داشته برنامه

 های دانشگاه برای برگزاری کرسی حمایت

 ریال.  000/100/54ترویجی، ناقدان و مدیر جلسه تا سقف  ی حمایت مالی دانشگاه از صاحب کرسی

و چهار امتیاز گرنت به ازای هر کرسی ترویجی به ی اعطای ده امتیاز گرنت به ازای هر کرسی نظریه پردازی 

 صاحب کرسی. 

های ترویجی جهت ترفیع و ارتقاء و یک تا دو ی اعطای دو تا چهار امتیاز پژوهشی برای ارائه دهنده کرسی

 امتیاز پژوهشی برای ناقدان کرسی ترویجی صرفاً جهت ترفیع پایه. 

های نظریه پردازی جهت دهنده دستاوردها و نتایج برگرفته از کرسیی اعطای چهار امتیاز پژوهشی برای ارائه 

 ترفیع و ارتقاء.



های علوم به ویژه علوم انسانی و برای نوآوری و نقد علمی در حوزه ی اعطای سه تا هفت امتیاز پژوهشی

 معارف اسالمی جهت ترفیع و ارتقاء.

ی در حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی و معارف ی اعطای هفت تا دوازده امتیاز پژوهشی برای نظریه پرداز

 اسالمی جهت ترفیع و ارتقاء.

 ها مطابق آئین نامه ارتقاء. ی اعطای تا هفت امتیاز پژوهشی به مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت کرسی
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 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  1390سال 



تعداد  نام دانشکده
کل 

 کرسی

تعداد 
کرسی 

09سال 

تعداد 
کرسی 

09سال 

تعداد 
سی کر

09سال 

تعداد 
کرسی 

 09سال 

تعداد 
کرسی 

  09سال 

تعداد 
کرسی 

  09سال 

تعداد 
کرسی 

 09سال 

تعداد 
کرسی 

   09سال 

  9999 9 9 9 99 روانشناسی و علوم تربیتی

  9899 9 9 9 99 علوم اجتماعی

  9 9 9 9 9 9 9 99 علوم ارتباطات

  89 9 9 9 9 9 99 اقتصاد

  9999 9 9 9 99 رایانهعلوم ریاضی و 

 9999 9 0 9 9 99 مدیریت و حسابداری

 9999 99 9 0 9 9 99 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

  8 9 9 9 9 9 9 99 الهیات و معارف اسالمی

 9999 9 9 9 9 99 حقوق و علوم سیاسی

 9 9 9 9 9 9 9 9 99 اکومؤسسه آموزش عالی بیمه 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 تربیت بدنی
 جمع کل

 
999 99 99 99 99 99 98 90 9 

 
 

 

 زمان برگزاری صاحب کرسی عنوان کرسی ردیف

 بررسی واژه تربیت در قران و سنت 5
 دکتر سید صدرالدین شریعتی

 / ناقدان دکتر سعید بهشتی، دکتر حسن ملکی
90/90/09 

2 
طراحی آموزشی با رویکرد تلفیقی: نقدی بر مدل های پیشین و 

 ارائه مدلی نوین
 دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

 / ناقدان دکتر علیرضا عصاره، دکتر حسن ملکی
90/90/09 

 نقدی بر مبانی فکری به روش های ارزشیابی ارائه دیدگاهی نوین 8
 دکتر یحیی مهاجر

ناقدان دکتر نعمت اله موسی پور، دکتر علی دالور/ مدیر  /
 جلسه دکتر نورعلی فرخی

09/00/09 

4 
آموزشی کتاب های درسی در آموزش و پرورش نقدی بر طراحی 

 ایران

 دکتر داریوش نوروزی
/ ناقدان دکتر محمد حسن امیر تیموری، دکتر محمود 

 هرمزی/ مدیرجلسه دکتر فرخنده مفیدی
42/00/09 

1 
تحلیل بوم شناختی نظریه های بزهکاری مبتنی بر مستندات و 

 شواهد موجود

 دکتر صغری ابراهیمی قوام
دکتر احمد برجعلی، دکتر اردشیر / ناقدان 

 انتظاری/مدیرجلسه دکتر حسین اسکندری
92/94/00 

 و تکنولوژی انسان، اسالم 5
 دکتر محمد رضا نیلی

/ ناقدان دکتر اسماعیل زارعی زوارکی/مدیرجلسه دکتر محمد 
 حسین خوانین زاده

90/90/00 

7 
 نقد طبقه بندی روان شناسی معاصر در بهنجاری و نابهنجاری

 رفتار و ارائه مدلی اسالمی در این زمینه

 دکتر محمود گلزاری
ناقدان دکتر محمد خدایاری فرد، دکتر احمد برجعلی/مدیر  /

 جلسه دکتر فرخنده مفیدی
90/90/00 

 44/90/00 دکتر علی اکبر سیفنقدی بر کتاب روان شناسی دوره دبیرستان و پیشنهاد محتوای  3



دکتر محمدنقی فراهانی، دکتر حسین ناقدان  / تازه ای برای تدوین این درس
 اسکندری/مدیر جلسه دکتر علی دالور

 0000آذر  دکتر علی جاللی بررسی و نقد فلسفی رویکرد اقتصاد و تجاری سازی اطالعات 9

 بررسی زبان و سالمت روان بر اساس آموزه های اسالمی 50
 دکتر کیومرث فرح بخش

مدیر  دکتر معصومه اسمعیلی/ ناقدان دکتر عبداهلل معتمدی، /
 جلسه دکتر احمد اعتمادی

92/09/00 
 

55 
شبه اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی: چشم انداز بالینی و تبیین 

 نظری

 دکتر حمید علیزاده
ناقدان شهال پزشک، دکتر کامبیز پوشنه/مدیرجلسه دکتر  /

 حسن ملکی

90/90/04 
 

 دیدگاههای سنتیبرنامه درسی متعادل: رقیب  52
 دکتر حسن ملکی

 ناقدان دکتر محمد آرمند، دکتر رضوان حکیم زاده /
 / مدیر جلسه دکتر علیرضا صادقی

90/90/04 

58 
نقد و تحلیل روند تربیت منابع انسانی در ایران نه فقط آموزش 

 آنان

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

 دکتر حسین اسکندری
40/90/04 

54 
روان درمانی دینی بومی ـ ایرانی با تاکید بر اسالم، جهت 

پیشگیری و درمان آسیب ها و اختالالت روان شناختی و روانی، 
 اجتماعی

 دکتر ابوالقاسم عیسی مراد
ناقدان دکتر فرامرز سهرابی، دکتر غباری بناب/ مدیر جلسه  /

 دکتر کیومرث فرحبخش
42/90/04 

 دیدگاه ارتباطی شخصیت براساس منابع اسالمی 51
 دکتر عبداهلل معتمدی

ناقدان دکتر احمد برجعلی، دکتر آذربایجانی/ مدیرجلسه  /
 دکتر حسین اسکندری

02/00/04 

55 
 نظریه سازمان و مدیریت اسالمی توسعه یافته  )سمات(

 

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

 دکتر حسن ملکی
 0000فروردین 

 انگیزشی هوش هیجانی _نقد و بررسی اخالقی  57
 دکتر پرویز شریفی درآمدی

ناقدان دکتر نویدی، دکتر ژانت هاشمی آذر/ مدیر جلسه  /
 دکتر فرامرز سهرابی

اردیبهشت 
0000 

 های آنواکاوی حیات اجتماعی انسان و ضرورت 53
 ایراندخت فیاضدکتر 

ناقدان دکتر ابوتراب طالبی، دکتر معصومه اسمعیلی/ مدیر  /
 جلسه دکتر حسن ملکی

40/90/00 

 شناخت درمانی مبتنی حکمت های نهج البالغه 59
 دکتر کیومرث فرحبخش

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

40/00/00 

 ارائه الگوی خانواده درمانی سهم گذاری 20
 دکتر معصومه اسمعیلی

/ ناقدان دکتر احمد برجعلی، دکتر بهمن بهمنی/ مدیرجلسه 
 دکتر کیومرث فرحبخش

40/90/02 

25 
جایگاه نظریه برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر انگیزش در نظام 

 برنامه ریزی توسعه آموزش و پرورش ایران

 دکتر حسین عبدالهی
ناقدان دکتر ابوالقاسم نادری، دکتر عباس عباسپور/ مدیر  /

 جلسه دکتر حسن ملکی
42/90/02 

22 
نقد نظریه رایج در برنامه درسی پنهان چرخش پارادایمی از برنامه 

 درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده

 دکتر علیرضا صادقی
/ ناقدان دکتر محبوبه خسروی، دکتر نعمت اهلل موسی پور/ 

 مدیر جلسه دکتر حسین اسکندری
09/90/02 

28 
الگویی تلفیقی برای توسعه نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش 

 عالی
 دکتر محبوبه خسروی

 ناقدان دکتر رضا نورزاده/ مدیر جلسه دکتر حسن ملکی /
90/00/02 

24 
نقدی بر برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش ایران از منظر 

 حیطه بین شخصی
دکتر  دکتر داریوش نوروزی، /دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

علیرضا مقدم/ مدیرجلسه دکتر حسن ملکی
00/04/02 

 آزمون نظریه بزهکاری فارینگتون و ارائه تبیین بوم شناختی آن 21
 دکتر صغری ابراهیمی قوام آبادی

 ناقدان) دکتر احمد برجعلی، دکتر سید سعید کشفی(/
 اسکندریمدیرجلسه دکتر حسین 

09/90/02 



 برنامه درسی مبتنی بر معنویت اسالمی 25

 دکتر حسن ملکی
/ ناقدان دکتر حمیدرضا بصیری، دکتر علی اکبر 

خسروی/مدیر جلسه دکتر علیرضا عصاره

20/02/91 

 الگوی جامع بین المللی سازی دانشگاه ایرانی 27
 دکتر علی خورسندی طاسکوه

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

55/52/91 

23 
تحلیل گفتمان رایج در مورد خانواده در اسالم و ارائه الگوی آرامش خانواده 

 مبتنی بر گفتمان

 دکتر آسیه شریعتمداری
/ ناقدان دکتر حسین اسکندری، دکتر خدابخش احمدی/ 

 مدیرجلسه دکتر احمد برجعلی
/03/95 

 نامه درسی نظریه فطرت گرا در بر 29
 دکتر حسن ملکی

/ ناقدان دکتر سیدصدرالدین شریعتی، دکتر محمد جوادی 
 پور/ مدیر جلسه دکتر محبوبه خسروی

08/09/95 

80 
الگوی بومی اکوسیستم ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای توسعه نوآوری و 

 کارآفرینی در کشور 

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

 / مدیر جلسه دکتر علی خورسندی
29/09/95 

 رهبری کالس درس: شایستگی های معلمی 85
 دکتر کامران شیوندی

 / ناقدان دکتر غالمحسین رضایت، دکتر حسن ملکی
 / مدیر جلسه عباس عباس پور

07/52/95 



 زمان برگزاری صاحب کرسی عنوان کرسی ردیف

0 
 قطبی شدن به منزله جایگزینی برای جهانی شدن

 
ناقدان)دکترحسام الدین آشنا، دکتر علی ، انتظاری اردشیردکنر 

 اصغر کیا( مدیرجلسه دکتر محمدحسین پناهی
09/90/09 

4 
گسل های اجتماعی نظریه پیشگیری از بحران های 

 اجتماعی در حوادث طبیعی )با تاکید بر زلزله(
، ناقدان) دکتر جواد صفی نژاد، دکتر دکتر عزت اهلل سام آرام

 دکتر محمدحسین پناهیغالمرضا لطیفی( مدیرجلسه 
40/90/09 

0 
 اخالق اسالمی و کار آفرینی

 
، ناقدان)دکتر عزت اهلل سام آرام، دکتر دکتر جعفر هزارجریبی

 کاوه سرمست( مدیرجلسه دکتر محمدحسین پناهی
40/90/09 

2 
مشارکت مردمی در نو سازی بافت های فرسوده و 

 اسکان غیر رسمی از تخیل تا واقعیت
ناقدان دکتر محمود جمعه پور، دکتر محمد  خیدکتر محمد شی

 سعید ایزدی/ مدیر جلسه دکتر محمد محمد حسین پناهی
92/09/09 

2 
 سکونتگاه نوع سوم

 
، ناقدان)دکتر رحمت اله فرهودی، دکتر دکتر محمود جمعه پور

 محمد شیخی( مدیر جلسه دکتر محمد حسین پناهی
40/90/00 

0 
کنارگذاری اجتماعی الگوی چند سطحی تحلیل 
 جوانان

/ ناقدان دکتر مریم قاضی نژاد، دکتر دکتر علی اکبر مزینانی
 محمد سعید ذکایی/ مدیرجلسه دکتر محمد حسین پناهی

92/94/00 

0 
 اختالف نسلی ارزشی و هنجاری

 
، ناقدان)دکتر سعید معیدفر، دکتر دکتر محمد حسین پناهی

 ابوتراب طالبی( مدیرجلسه 
90/94/00 

0 
 دینداری و عام گرایی

 
، ناقدان)دکتر علیرضا شجاعی زند، دکتر دکتر ابوتراب طالبی

 سعید وصالی( مدیرجلسه دکتر محمد حسین پناهی
40/90/00 

0 
تبیین جامعه شناسی آسیب پذیری کارگران مهاجر 
فصلی در شهر تهران با تاکید بر سنخ شناسی آسیب 

 های اجتماعی

ناقدان)دکتر ابوالقاسم فاتحی، دکتر حبیب ، دکتر ستار پروین
 آقابخشی(، مدیر جلسه دکتر محمدحسین پناهی

00/90/00 

 های فراغتی جوانان ایران : روندها ، الگوهاسبک 09
، ناقدان)دکتر مسعود کوثری، دکتر محمود دکتر سعید ذکایی

 شهابی(،مدیر جلسه دکتر محمدحسین پناهی
40/90/00 

00 
 در ایران قساخت اجتماعی طال

 
، ناقدان) دکتر محمد صادق مهدوی، دکتر محمد تقی کرمی

 دکتر اردشیر انتظاری(، مدیر جلسه دکتر محمدحسین پناهی(
40/90/00 

04 
 توحید، محور نظم اجتماعی

 
دهاقانی/ ناقدان دکتر ابوتراب طالبی، دکتر  دکتر ابوالقاسم فاتحی

 غالمرضا جمشیدیها/ مدیرجلسه دکتر محمد حسین پناهی
 0000بهمن 

00 
 عطش منزلت در جامعه ایرانی

 
، ناقدان)دکتر سعید ذکایی، دکتر فرهنگ دکتر وحید شالچی

 ارشاد(، مدیرجلسه دکتر محمد حسین پناهی
00/94/04 

02 
 خواهکیفیت زندگی افراد توان

 
، ناقدان)دکتر احمد به پژوه، دکتر عزت اهلل دکتر طلعت الهیاری

 سام آرام( مدیرجلسه دکتر محمدحسین پناهی
94/94/04 

02 
 توسعه بر روند جرم برنامه های تاثیربررسی 

 
، ناقدان) دکتر طاهره قادری، دکتر عالمی نیسیمسعود دکتر 

 محمدحسین پناهیحسین ایمانی جاجرمی( مدیر جلسه دکتر 
09/94/04 

00 
 بداء و مددکاری اجتماعی

 
، ناقدان) دکتر حبیب آقابخشی، دکتر دکتر محمد زاهدی اصل

 اردشیر انتظاری( مدیر جلسه دکتر محمد حسین پناهی
42/90/00 

00 
های شهرسازی، شهرنشینی و شهرگرایی در ویژگی

 دوران معاصر
 

عالء الدینی، دکتر محمد  ، ناقدان)دکتر پویادکتر غالمرضا لطیفی
 شیخی( مدیر جلسه دکتر محمد حسین پناهی

40/90/00 

00 
گذار به نگرش راهبردی ـ ساختاری در برنامه ریزی 

 ها و راهکارهاشهری و منطقه ای ایران : چالش
/ ناقدان دکتر محمود جمعه پور، دکتر ناصر دکتر محمد شیخی

 بنیادی/ مدیرجلسه دکتر محمد حسین پناهی
40/90/00 

00 
 جامعه شناسی فساد اداری در ایران

 
، ناقدان)دکتر اردشیر انتظاری، دکتر حسین دکتر محمود شهابی

 راغفر( مدیر جلسه دکتر محمد حسین پناهی
00/90/00 

49 
 نگرانی در تجربه زیسته ایرانیان

 
، ناقدان )دکتر محمدسعید ذکایی، دکتر دکتر وحید شالچی

 جلسه دکتر محمد حسین پناهیسعید معیدفر( مدیر 
00/04/00 

 تبیین جامعه شناختی جغرافیای مشارکت 40
، ناقدان )دکتر ابراهیم حاجیانی، دکتر اردشیر دکتر سعیده امینی

 انتظاری( مدیر جلسه دکتر محمد حسین پناهی
40/94/02 

 

 ها و تجویزهانشاط اجتماعی در ایران: چالش 44
) دکتر سعید معیدفر، دکتر ناقدان دکتر محمد سعید ذکایی

 وحید شالچی( مدیر جلسه دکتر محمد حسین پناهی
00/90/02 



40 
الگوی سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه مشارکتی 

 برای سازماندهی امور جوانان در ایران
دکتر علی اکبر تاج مزینانی ناقدان)دکتر رحیم عبادی، دکتر 

 ذکاییمحمود شهابی( مدیر جلسه دکتر محمد سعید 
 0002آذر 

42 
بازتاب توسعه اجتماعی در برنامه های توسعه 

 کشور)برنامه اول تا پنجم(
دکتر اسماعیل عالی زاد ناقدان )دکتر طاهره قادری، دکتر 

 عبدالحسین کالنتری( مدیر جلسه دکتر محمد حسین پناهی
44/90/02 

42 
های  عواقب غفلت از اصل مازاد برگشتی در شرکت

 ایرانتعاونی در 
دکتر سید سعید وصالی ناقدان)دکتر غالمرضا علیزاده، دکتر علی 

 قلی حیدری( مدیر جلسه دکتر محمد شیخی
00/00/02 

40 
های جمعیتی در  ها و سیاست کاوش در  اندیشه

 اسالم
ناقدان )دکتر احمدکتابی، دکتر اردشیر دکتر محمود مشفق

 انتظاری( مدیر جلسه دکتر حسین پناهی
00/04/02 

 بازسازی شهری، تصویر تهران و تجربه بیگانگی 40
دکتر سمیه شالچی ناقدان )دکتر سید یعقوب موسوی، دکتر 

 محمود شهابی( مدیر جلسه دکتر محمد حسین پناهی
42/90/02 

40 
موازنه نهادی قدرت در جامعه سنتی ایران ) بازخوانی 
تحوالت صفویه تا قاجاریه براساس رویکرد نهادگرایی 

 ی(تاریخ

ناقدان )ابولفضل دالوری، وحید شالچی( مدیر دکتر علی جنادله
 جلسه دکتر محمد حسین پناهی

 0002اردیبهشت 

40 
تاریخی جمعیت و توسعه اقتصادی  -مطالعه تطبیقی

 کشورها
دکتر مسعود عالمی نیسی ناقدان)دکتر محمود مشفق( مدیر 

  جلسه دکتر علی انتظاری

09 
ی تورمی بر ساختار مالی شهرداری و اثرات نااطمینان

پیامدهای آن در مدیریت شهری از دیدگاه نهادگرایی

 )مطالعه موردی: شهرداری تهران(

دکتر میترا عظیمی، ناقدان) دکتر مراد راهداری، دکتر علی 
 خاکساری( مدیر جلسه دکتر اردشیر انتظاری

40/09/02 

00 
های پنهان شهری سازمانی اجتماعی و آسیب بی

 )مطالعه موردی: محله هرندی(
دکتر ستار پروین، ناقدان )دکتر عبدالحسین کالنتری، دکتر 

 سمیه شالچی(، مدیر جلسه دکتر اردشیر انتظاری
00/00/02 

04 
آسیب شناسی وفاداری در روابط زناشویی )یک 

 مطالعه کیفی(
دکتر منصور فتحی ناقدان )دکتر ملیحه عرشی، دکتر محمدتقی 

  دیر جلسهکرمی قهی( م

00 
راهبردهای توسعه مناطق روستایی کشور بر اساس 

 برنامه ریزی مشارکتی
دکتر محمود جمعه پور ناقدان )دکتر مصطفی طالشی، 

  دکتراسماعیل عالی زاد(

 
 
 

 زمان برگزاری صاحب کرسی عنوان کرسی ردیف

5 
 اعتبارات خرد راهبردی برای کاهش فقر

 

دکتر حمید بهمن پور، ناقدان)دکتر 
سیدمحمدرضا سید نورانی، دکتر فتح اهلل 
 تاری( مدیر جلسه دکتر محمود عیسوی

59/02/95 

 ماهیت پول در اقتصاد اسالمی و غرب 2

حجت االسالم و المسلمین محمد اسماعیل 
توسلی، ناقدان) دکتر فتح اله تاری، دکتر 
خادم علیزاده( مدیرجلسه دکتر محمود 

 عیسوی

02/03/95 

8 
کاپوالی گارچ شرطی در پیش بینی نوسانات بر تفوی  های کاربرد مدل

 مشتقات

دکتر مرتضی بکی حسکویی، ناقدان)دکتر 
عبدالساده نیسی، دکتر عبدالرحیم بادامچی 

 زاده(مدیر جلسه دکتر محمود عیسوی
52/09/95 

 مشکالت و موانع در آموزش و کاربرد اقتصاد سنجی در ایران 4
دکتر تیمور محمدی، ناقدان)دکتر 

سهیالپروین، دکتر منوچهر عسگری( مدیر 
 جلسه دکتر محمود عیسوی

08/09/95 

1 
 وضعیت نظام ارزی ایران در شرایط کنونی

 

دکتر عباس شاکری، ناقدان )دکتر فرشاد 
مومنی، دکتر داوود دانش جعفری( مدیرجلسه 

 دکتر محمود عیسوی
27/09/95 

5 
 ها تخمین نرخ بیمه سپرده

 

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

 جلسه دکتر محمود عیسوی
05/52/95 

7 
بررسی دیدگاه غربی و رویکرد اسالمی به ارتکاز ذهنی از اهمیت پول 

 و اعتبار
دکتر محمد مهدی مجاهدی موخر/ناقدان 
دکتر رضا طالبلو، دکتر محمد اسماعیل 

25/05/92 



 عیسویتوسلی/مدیر جلسه دکتر محمود 

3 
های مال: رویکردهای بازتاب پذیری  شناسی بحران تحلیلی از روش

 سوروس و نظریه بازی ها

دکتر عاطفه تکلیف/ ناقدان دکتر تیمور 
محمدی، دکتر مرتضی خورسندی/ مدیر 

 جلسه دکتر محمود عیسوی

24/09/92 
 

9 
های  مقایسه تطبیقی ساختار کلی رساالت دکتری اقتصاد در دانشگاه

 برتر دنیا و ایران

دکتر مرتضی خورسندی، ناقدان) دکتر 
عبدالرسول قاسمی،دکتر تیمور محمدی( 

 مدیرجلسه دکتر محمود عیسوی
 98آذر 

 *سازی صنایع نفت و گاز کشور با تاکید بر راهبرد عام صیانتی  مقاوم 50
دکتر محمدجواد نوراحمدی، ناقدان) دکتر 

خورسندی( مسعود درخشان،دکتر مرتضی 
 مدیرجلسه دکتر محمود عیسوی

01/52/98 

55 
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 عیسوی
29/05/94 

 *های توسعه  ارزیابی برنامهمعیارهای عدالت اقتصادی در  52
دکتر احسان خاندوزی / ناقدان دکتر امیر 

خادم علیزاده، دکتر مجید حبیبیان/ 
 مدیرجلسه دکتر محمود عیسوی

54/07/94 

 *اقتصاد رفتاری  58
دکتر حبیب مروت / ناقدان دکتر سعید 

مشیری، دکتر رضا طالبلو/ مدیرجلسه دکتر 
 مرتضی خورسندی

29/09/94 

 *علم دینی تمدنی، خاستگاه علم اقتصاد با رویکرد اسالمی  54
دکتر امیر خادمعلی زاده/ ناقدان دکتر فتح اله 

تاری، دکتر سید احسان خاندوزی/ 
 مدیرجلسه دکتر مرتضی خورسندی

23/09/94 

 *رقابت سیاسی و رشد اقتصادی  51
دکتر جواد طاهرپور/ ناقدان دکتر عباس 

ار یزدی/ شاکری، دکتر علی عرب ماز
 مدیرجلسه  دکتر مرتضی خورسندی

22/09/94 

 *لوازم قانونی مقرراتی اقتصاد مقاومتی  55
دکتر احسان خاندوزی / ناقدان دکتر محمد 
قاسمی، دکتر علی نصیری اقدم/ مدیرجلسه 

 دکتر مرتضی خورسندی
05/50/94 

 *رشد اقتصادی انسان محور با تأکید بر اندیشه نوصدرایی  57
 محمد مهدی مجاهدی موخردکتر 

ناقد) دکتر حمید ناظمان، دکتر مجید 
 حبیبیان(

55/52/94 

53شوک درمانی از منظر قرآن و سنت * 
 دکتر مجید حبیبیان

ناقد) دکتر فرشاد مومنی، دکتر امیر خادمعلی 
 زاده(

53/52/94 

 های قرض الحسنه در کشورچالشها و ظرفیت 59
مجید  دکتر فتح اله تاری/ناقدین دکتر

حبیبیان، دکتر مهدی مجاهدی/ مدیر جلسه 
 دکتر مرتضی خورسندی

25/02/91 
 گزارش کرسی نرسیده

 واکاوی مالیات بر ارزش افزوده در پرتو آموزه های اسالمی  20
دکتر مجید حبیبیان/ناقدان دکتر مهنوش 

عبداله میالنی، دکتر محمد اسماعیل توسلی/ 
 مدیر جلسه دکتر مرتضی خورسندی

 91خرداد
 گزارش کرسی نرسیده 

 اثر تحریم ها بر اقتصاد غیر رسمی در ایران 25
دکتر علی عرب مازار یزدی/ ناقدین دکتر 
مهنوش عبداهلل میالنی، دکتر عبدالرسول 

 قاسمی/ مدیر جلسه دکتر فرشاد مومنی
08/02/5895 

 تحلیل اقتصادی عشق 22
دکتر شهرزاد برومند/ ناقدان دکتر تیمور 

، دکتر محمود عیسوی/ مدیر جلسه محمدی
 دکتر عبدالرسول قاسمی

25/02/5895 

28 
یک ارزیابی از اصل موضوع اشباع ناپذیری ترجیحات در نظریه مصرف 

 کننده از منظر نظریه عدالت رالز

دکتر سیروس امیدوار/ ناقدان دکتر محمد 
نعمتی، دکتر محمدجواد نوراحمدی/ 

 مدیرجلسه دکتر مسعود درخشان
20/09/95 
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 های ریاضی بازارهای مشتقات مالی مدل 5
ناقدان)دکتر حمید بهمن پور، دکتر دکتر عبدالساده نیسی، 

 محمدرضا پورطاهری( مدیرجلسه دکتر محمود عیسوی
51/03/95 

 بهینه سازی در مدل های صف بندی 2
دکتر محمد رضا صالحی راد، ناقدان)دکتر رضا پورطاهری، دکتر 

 عبدالرحیم بادامچی زاده(، مدیرجلسه دکتر محمود عیسوی
57/55/95 

 محاسباتیآشنایی با هوش  8
دکتر محمد رضا اصغری اسکوی ناقد دکتر فرشته آزادی پرند/ 

 مدیر جلسه دکتر محمود عیسوی
02/02/92 

 مبانی نرخ های بهره 4
دکتر محمد جلوداری ممقانی، ناقدان)دکتر مسعود درخشان، 

 دکتر علی صفدری( مدیر جلسه دکتر محمود عیسوی
09/02/92 

 DEAستفاده از ارزیابی عملکرد سبد مالی با ا 1
دکتر شکوفه بنی هاشمی/ناقدان دکتر عبدالساده نیسی، دکتر 

 مهنوش عبداله میالنی/ مدیر جلسه دکتر محمود عیسوی
55/02/92 

5 
بررسی راهکارهای استفاده از نتایج تولیدات علمی در فرایند 

 رسیدن به یک محصول مناسب با استفاده از دانش آماری
 دکتر فرزاد اسکندری

22/02/92 
 
 

 92بهمن  دکتر علی صفدری وایقانی توابع پایه شعاعی و قیمت گذاری اختیارها 7

 53/52/98 دکتر محمد جلودار ممقانی *هسته حرارت و مدل های مالی  3

 * owaجوشی اطالعات با استفاده از اپراتور فازی هم 9
دکتر فرشته آزادی پرند، ناقدان)دکتر حسن رشیدی حرم آبادی، 

 دکتر حسین تیموری فعال(
55/52/98 

 سازی مروری بر رویکرد اصلی در مدل 50
دکتر محمدرضا اصغری اسکویی/ ناقدان دکتر فرشته آزادی 

 پرند، دکتر حبیب مروت حلبی
51/02/94 

 *گذاری  های سرمایه اختیارهای حقیقی و ارزیابی پروژه 55
دکتر علی صفدری وایقانی/ ناقدان دکتر عبدالرحیم بادامچی 
زاده، دکتر محمد جلودار ممقانی / مدیر جلسه دکتر مرتضی 

 خورسندی 
05/09/94 

 *نظریه پیچیدگی محاسباتی  52
دکتر فرشته آزادی پرند/ ناقدان دکتر حسن رشیدی، دکتر فرزاد 

 متین فر/مدیر جلسه دکتر مرتضی خورسندی
04/52/94 

 اصول سیستم های شی گرا 58
دکتر حسن رشیدی ناقدان    ) دکتر فرشته آزادی پرند، دکتر 

 فرزاد متین فر ( (/ مدیر جلسه دکتر حسن رشیدی
85/05/91 

 های اجتماعینظریه بازی و کاربرد آن در شبکه 54
دکتر فرشته آزادی پرند ناقدان ) دکتر حسن رشیدی، فرزام متین 

 جلسه دکتر حسن رشیدیفر ( (/ مدیر 
27/02/91 

 ای وزن دار یک گرافای خوشهچند جمله 51
دکتر حسین تیموری فعال ناقدان) دکتر محمدرضا اسکوئی دکتر 

 فرزام متین فر(/ مدیر جلسه دکتر حسن رشیدی
04/08/91 

 الگوریتم گاسپر برای مجموع گیری 55
فر، دکتر دکتر حسین تیموری فعال ناقدان ) دکتر فرزام متین 

 حمید حاج سید جوادی/ مدیر جلسه دکتر حسن رشیدی
55/09/91 

 طراحی سازو کار بر مبنای تئوری بازی  57
دکتر فرشته آزادی پرند، ناقدان )دکتر حسن رشیدی، دکتر 

 محمد صفایی(/ مدیر جلسه دکتر حسن رشیدی
80/09/91 

و PCAهای اصلی  کاهش ابعاد داده به روش تحلیل مولفه 53
 کاربرد آن در پردازش تصویر

دکتر محمدرضا اسکویی/ناقدان دکتر حسین تیموری فعال، دکتر 
 (/ مدیر جلسه دکتر حسن رشیدیعلیرضا بهداد

07/50/91 

 تولید آمارهای رسمی علمی است یا تجربی؟ 59
دکتر حمیدرضا نواب پور/ ناقدان دکتر نادر نعمت الهی، دکتر 

 حسن رشیدی محمد نورمحمدی/ مدیرجلسه دکتر
25/03/95 

در تصمیم گیری   OWAکاربرد عملگراهای خانواده 20

 )گزارش دارد( چندگانه

دکتر فرشته آزادی پرند/ ناقدان دکتر علی اصغر صفایی، دکتر 
 فرزام متین فر/ مدیرجلسه 

07/09/95 



 قیمت گذاری اختیارهای سبدی 25
دکتر علی صفدری/ناقدان دکتر عبدالساده نیسی، دکتر محمد 
جلودار ممقانی، دکتر اسماعیل بابلیان/ مدیر جلسه دکتر حسن 

 رشیدی
21/09/95 

 اوراق فاجعه آمیز 22
دکتر عبدالساده نیسی/ ناقدان دکتر علی صفدری، دکتر مسلم 

 پیمانی فروشانی/ مدیرجلسه دکتر حسن رشیدی
27/09/95 

28 
سازی عامل محور کاربرد یادگیری تقویتی توزیعی در مدل
 برای بازار برق ایران

دکتر محمدرضا اصغری اسکویی/ناقدان دکتر حمید کردبچه، 
 دکتر فرزاد اسکندری

03/52/95 

 های مالیساختار هندسی مدل 24
دکتر محمد جلوداری ممقانی/ ناقدان دکتر بیژن ظهوری زنگنه، 

 / مدیرجلسه دکتر حسن رشیدیدکتر عبدالساده نیسی
54/52/95 

 
 
 
 

 زمان برگزاری صاحب کرسی عنوان کرسی ردیف

 الگوی جامع منابع انسانی 5
دکتر میرعلی سیدنقوی/ناقدان دکتر بامداد صوفی، 
 دکتر الوانی، دکتر فقیهی/مدیر جلسه دکتر لعیا الفت

 5890آذر 

2 
گویی و خرده نقش تفکر سیستمی در تحلیل نظام پاسخ

 دهنده های تشکیلنظام
دکتر جعفر باباجانی/ناقدان دکتر مشایخ/ مدیرجلسه 

 دکتر علی ثقفی
55/52/90 

 سنخ شناسی مدیران، برداشتی از حدیث علوی 8
دکتر وجه اله قربانی/ناقدان دکتر حاج علی اکبری، 

 دکتر سید علی اکبرافجه ای
05/52/90 

4 
سیاست گذاری علم و فناوری به مثابه سیاست گذاری 

 ای اقتصادی اجتماعیسیستم ه

دکتر سیدحبیب اله طباطباییان/ناقدان دکتر سروش 
قاضی نوری، دکتر حاجی حسینی/ مدیر جلسه دکتر 

 لعیا الفت
29/55/90 

1 
های سیستمی نظام نوآوری از طریق تبیین شکست

 شناخت وابستگی به مسیر توسعه فناوری در ایران

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

 لعیا الفت
85/02/95 

5 
تبار شناسی روشهای تحقیق در علوم انسانی در مسیر 

 تمدن ایرانی اسالمی

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

 رضایی منش
27/03/95 

7 
 ارزش در گردشگری با رویکرد اسالمیایجاد 

 
دکتر تاج زاده/ ناقدان دکتر الوانی، دکتر ضرغام/ 

 مدیرجلسه دکتر مهدی ابراهیمی
27/03/95 

 ارزش گذاری منابع انسانی 3
دکتر علی ثقفی/ناقدان دکتر یحیی حساس یگانه، 

 دکتر علی رحمانی/ مدیر جلسه دکتر لعیا الفت
25/09/95 

9 
سازی سطوح : ادراک شناسی، جهان مدل هماهنگ 

شناسی، دین شناسی به منظور ایجاد بستر علوم انسانی 
 اسالمی

 21/55/95 دکتر بهروز رضایی منش

50 
درآمدی نظری بر تصمیم گیری راهبردی حکمت بنیان 

 ایجاد ارزش در گردشگری در کشورهای اسالمی
دکتر وحید خاشعی/ ناقدان)دکتر افجه ای، دکتر 

 گودرزی( مدیرجلسه دکتر لعیا الفتغالمرضا 

 
55/52/95 

 

 های عمومیالگویی برای تحلیل و ارزیابی خط مشی 55
دکتر مهدی الوانی/ ناقدان دکتر شریف زاده، دکتر 

 قهرمانی( مدیر جلسه دکتر واعظی
28/09/92 

52 
های مدیریت منابع انسانی از منظر اثربخشی تئوری

 مطالعات میان فرهنگی

دکتر حامد دهقانان /ناقدان)دکتر نسرین جزنی، دکتر 
میرعلی سیدنقوی(، مدیر جلسه دکتر سید علی اکبر 

 افجه ای
80/05/98 

 داراننقد ایدئولوژی حداکثر کردن ثروت سهام 58
دکتر یحیی حساس یگانه/ناقدان)دکتر بیتا مشایخی، 

 دکتر نادر مظلومی( مدیر جلسه دکتر علی ثقفی
 5898اردیبهشت 



54 
های سرمایه رویکرد استوار جهت ارزیابی اقتصادی پروژه

 گذاری با در نظر گرفتن عدم قطعیت

دکتر پیام حنفی زاده/ناقدان) دکتر مدرس یزدی، 
دکتر عبدالساده نیسی( مدیرجلسه دکتر مقصود 

 امیری
21/08/98 

 اقتراحی بر نقشه دانشی مدیریت اسالمی 51
دکتررضا واعظی، دکتر دکتر وحید خاشعی/ناقدان 

بهروز رضایی منش/مدیرجلسه دکتر سید علی اکبر 
 افجه ای

28/09/98 

55 
نقدی بر رویکرد کالسیک برنامه ریزی استراتژی، با بهره 

 گیری از پارادایم کوانتومی

دکتر مهدی ابراهیمی/ ناقدان)دکتر کاوه محمد 
سیروس، دکتر سید محمد اعرابی( مدیر جلسه دکتر 

 ان سرشتحسین رحم
27/07/94 

 مفهوم سبک در تبلیغات 57
دکتر محمود محمدیان، ناقدان) دکتر هاشم آقازاده، 
دکتر زهره دهدشتی( مدیر جلسه دکتر وحید ناصحی 

 فر
21/09/94 

53 
مفهوم سازی گردشگری معنوی با تاکید بر انسان شناسی 

 حکمت متعالیه

دکتر مهدی ابراهیمی/دکتر سید مجتبی محمودزاده، 
دکتر مهدی سپهری/مدیر جلسه دکتر سید محمد 

 خاتمی فیروزآبادی
80/09/94 

59 
فقه سیاستگذاری )مورد مطالعه سیاستگذاری رایتل در 

 کشور (
دکتر وحید خاشعی ناقدان ) دکتر غالمرضا گودرزی، 

 دکتر سید حبیب اله طباطبائیان (
80/05/91 

 بازیابی خالق: آسیب شناسی و راه حل 20
ید ناصحی فر/  ناقدان )دکترزهره دهدشتی دکتر وح

دکتر امیر اخالصی( مدیر جلسه دکتر محمود 
 محمدیان

25/02/91 

 گردشگری ابزار قدرتمند توسعه صلح بین الملل 
دکتر حمید ضرغام، ناقدان )دکتر شمس السادات 

زاهدی، دکتر علیرضا حسن زاده( مدیر جلسه 
 دکترسیدمهدی الوانی

05/03/91 

22چیستی اقتصاد دانش بنیان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی 
دکتر مهدی الیاسی، ناقدان)دکتر فرشاد مومنی، دکتر 
 حبیب اهلل طباطبائیان، مدیر جلسه دکتر قاضی نوری

01/03/91 

28،تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  مدیریت نوین 
دکتر ابوالفضل کزازی، ناقدان)دکتر حسین رحمان 

مرضا گودرزی( مدیر جلسه دکتر سرشت، دکتر غال
 لعیا الفت

52/03/91 

24نگاهی راهبردی و پویا به الیه های کاالیی پنج سطحی 
دکتر کبری بخشی زاده، ناقدان )دکتر میراحمد 
امیرشاهی، دکتر  محمودمحمدیان( مدیر جلسه 

 بامدادصوفی
53/03/91 

21
تمایزات تئوریک مدیریت جهادی با اتکاء به رویکرد 

 اسی ی استقراییقی
دکتر حسین اصلی پور، ناقدان )دکتر وحید یاری، 
 دکتر میرعلی سید نقوی( مدیر جلسه دکتر افجه

59/03/91 

25
کاربرد روش افکنش مالی بر بازار رانش برای تهیه 

 نقدینگی پویا در بانکها

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی/ ناقدان ) دکتر علی 
مدیر جلسه دکتر دیواندری، دکتر هاشم بت شکن(/ 

 جواد شکرخواه
57/09/91 

27
نقش محوری اعتقادات ماورائی و دین در ایجاد و توسعه 

 انقالبات پیشنهادی چایلد

دکتر اکبر پورفرج/ ناقدان دکتر علیرضا هژبری 
نوبری، دکتر بهروز رضایی منش/مدیرجلسه دکتر 

 حمید ضرغام
23/09/91 

23
در مطالعات های پسانوین گرا  روش شناسی پژوهش

 سازمانی
دکتر جهانیار بامداد صوفی/ ناقدان دکتر حمید خداداد 

 حسینی، دکتر وجی اله قربانی زاده /مدیر جلسه
52/02/95

29
جایگاه رویکرد پارادایمی در مفهوم سازی مطالعات میان 

 رشته ای گردشگری معنوی

دکتر مهدی ابراهیمی/ ناقدان دکتر حسین رحمان 
سپهری / مدیر جلسه دکتر  سرشت، دکتر مهدی

 فیضی
57/02/95 

80تبیین مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی 
دکتر میثم امیری/ ناقدان دکتر رهبر، دکتر دژپسند/ 

 مدیرجلسه دکتر لعیا الفت
50/03/95 

85 
الگوی توسعه پایدار جامع و یکپارچه با تأکید بر قلمرو 

 موضوعی، ساحت مکانی و محدوده زمانی

سادات زاهدی/ ناقدان دکتر رضا دکتر شمس ال
واعظی، دکتر صرافی/ مدیرجلسه دکتر سید مهدی 

 الوانی
04/09/95 



 بازاندیشی سیستمیک در روش تحقیق مدیریت 82
دکتر پیام حنفی زاده/ ناقدان دکتر دانایی فرد، دکتر 

 قربانی زاده/مدیرجلسه دکتر کامران فیضی
53/09/95 

88 
و کارها با رویکرد توانمندسازی استراتژیک کسب 

 کوآنتومی در چارچوب سیاست های اقتصادی

دکتر مهدی ابراهیمی/ ناقدان دکتر بهمن حاجی پور، 
دکتر وحید خاشعی/ مدیرجلسه دکتر سروش قاضی 

 نوری
21/09/95 

84 
عناصر ضروری برنامه های سیاستی در حوزۀ علم، فناوری 

 و نوآوری
دکتر سیدسروش قاضی نوری/ ناقدان دکتر 

 طباطبائیان، دکتر باقری مقدم/ مدیر جلسه دکتر تقوا
51/02/97 

 
 

 برگزاریزمان  صاحب کرسی عنوان کرسی ردیف

5 
 های چند زبانه بودن در حوزه ادبیات کارکرد

 
دکتر علیرضا منوچهریان/ ناقدان دکتر احمد تمیم داری/ مدیر جلسه 

 دکتر نعمت اله ایران زاده
 5890آذر 

2 
علم و اراده و قدرت در خداوند و انسان از دیدگاه 

 متکلم، فیلسوف اصولی

صدرالدین طاهری دکتر محمد حسین بیات/ناقدان دکتر سید 
موسوی، دکتر غالمرضا ذکیانی/ مدیر جلسه دکتر محمد حسین 

 خوانین زاده
 5890آذر 

8 
 نقد ترجمه از دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان

 
دکتر فرزانه فرحزاد/ ناقدان دکتر غالمرضا تجویدی، دکتر ساالر 

 منافی اناری/ مدیر جلسه دکتر حسین مالنظر
 5890اسفند 

4 
 وسی از کافی و کلینیتاثیر فرد

 
دکتر مهدی دشتی/ ناقدان دکتر رضا مصطفوی سبزواری، دکتر 

 قبادی/ مدیر جلسه دکتر محمود بشیری
 95اسفند 

1 
انگاره الیه ای فراگیری زبان )دیدگاهی نوین بر 

 پایه نظریه صورت ی نقش(
دکتر رضا مراد صحرایی/ ناقدان دکتر ارسالن گلفام، دکتر شهال 

 مدیر جلسه دکتر کوروش صفوی رقیب دوست/
 92اردیبهشت 

5 
نقدی بر نظریه مطابقت و امکان جایگزینی 

 نظریه انسجام گرایی دز صدق
دکتر قاسم پور حسن/ ناقدان دکتر غالمرضا ذکیانی، دکتر حسین 

 کلباسی اشتری 
 92دی 

7 
 بررسی انتقادی تعریف و ماهیت فلسفه دین

 
بداهلل نصری، دکتر مهدی دکتر قاسم پورحسن/ ناقدان دکتر ع

 اخوان/ مدیرجلسه دکتر حسین کلباسی
52/52/92 

3 
 های نوگرایی در ادبیات جهان اسپایی زبان زمینه

 
 5898اردیبهشت  دکتر نجمه شبیری/ ناقدان دکتر کوروش صفوی، دکتر فیض اللهی

9 
تجربه تصویر مرگ: از بدن ی تصویر تا تصاویر 

 عکاسانه
نصری/ناقدان دکتر محمدرضا بهشتی، دکتر علی اکبر دکتر امیر 

 احمدی/ مدیر جلسه دکتر حسین کلباسی
 5898اردیبهشت 

50 
ریشه شناسی کلمات )اتیمولوژی( و نسبت آن با 

 حکمت و فلسفه
دکتر رضا سلیمان حشمت/ ناقدان دکتر پرویز ضیاء شهابی، دکتر 

 قاسم پورحسن/ مدیرجلسه دکتر حسین کلباسی اشتری
 5898ردیبهشت ا

 اصالت موجود )در مقابل اصالت و ماهیت( 55
دکتر سید صدرالدین طاهری/ ناقدان دکتر سعید انواری، دکتر قاسم 

 پورحسن/ مدیر جلسه دکتر حسین کلباسی اشتری
03/02/98 

52 
 تاریخ فلسفه از منظر فلسفه میان فرهنگی

 
دیر جلسه دکتر احمد علی حیدری/ ناقدان دکتر علی اصغر مصلح/ م

 دکتر حسین کلباسی
 5898اردیبهشت

58 
 نقد ادراکی : فرضیه ای تازه در مطالعه زبان ادب

 
دکتر کوروش صفوی/ ناقدان دکتر شهال رقیب دوست، دکتر نعمت 

 اهلل فاضلی/ مدیرجلسه دکتر رضا سلیمان حشمت 
05/07/98 

54 
 آینده تفاوتهای انسانی

 
احمد علی حیدری، دکتر نعمت دکتر علی اصغر مصلح/ ناقدان دکتر 

 اله فاضلی/ مدیرجلسه دکتر رضا سلیمان حشمت
20/07/98 

51 
ظرفیت واژه سازی زبان فارسی و عربی : کدام 

 *یک قوی تر؟
دکتر عباسعلی وفایی/ ناقدان اسماعیل تاج بخش، دکتر خلیل 

 پروینی/ مدیر جلسه دکتر محمدحسن حسن زاده
04/03/98 

55 
 *گرایانه در ادبیاتهای تقلیل  تئوری

 
دکتر احمد تمیم داری/ دکتر مجتبی منشی زاده، دکتر غالمرضا 

 مستعلی پارسا/ مدیر جلسه دکتر نعمت اهلل ایرانزاده
53/03/98 

57 
 گسست معرفتی فارابی از سنت یونانی

 
دکتر قاسم پور حسن/ ناقدان دکتر رضا سلیمان حشمت، دکتر 

 حسین کلباسی
02/09/98 

53 
 *و تعاطی فرهنگیترجمه 

 
دکتر حسین مالنظر/ ناقدان دکتر غالمرضا تجویدی، دکتر فرزانه 

 فرحزاد/ مدیر جلسه دکتر حسین کلباسی
09/09/98 

 28/09/98دکتر رضا ناظمیان/ ناقدان دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی، دکتر  *زبان مطبوعات: زبان معیار یا زبان هنجار؟ 59



 د صالح بکعلی گنجیان/ مدیر جلسه دکتر مجی 
20 
 

تاریخ بیهقی: آرزویی شکل نگرفته یا کتابی از 
 میان رفته

دکتر محمدرضا میرحاجی آقا بابایی/ ناقدان دکتر حبیب اهلل عباسی، 
 دکتر حوریه شیخ مونسی/ مدیر جلسه دکتر داوود اسپرهم

57/52/98 

25 
 فرهنگ، ایدئولوژی، دین

 
قاسم پورحسن، دکتر حسین دکتر مجتبی مطهری/ ناقدان دکتر 
 کلباسی

28/05/94 

 *پیوند زبان و ادبیات 22
دکتر میرجالل الدین کزازی/ ناقدان دکتر کوروش صفوی، دکتر روح 

 اهلل هادی/ مدیر جلسه دکتر داوود اسپرهم
05/02/94 

28 
 *معیار نقد ترجمه ادبی در ایران

 
جلسه دکتر دکتر فاطمه عشقی/ ناقدان دکتر نجمه شبیری/ مدیر 

 ابراهیم کاظمی
20/02/94 

24 
 عوامل شکل گیری آبلومویسم:فقر یا ثروت

 
دکتر مریم شفقی/ ناقدان دکتر مهناز نوروزی، دکتر آبتین گلکار 

 تربیت مدرس/ مدیر جلسه دکتر عطاهلل بشیری سنوکش
58/02/94 

 *مواجهه استاد مطهری با فلسفه هگل 21
ناقدان دکتر یوسف نوظهور، دکتر دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی/ 

 عبداهلل نصری
27/02/94 

 راستی آزمایی تاریخ بیهقی 25
ناقدان دکتر کوروش صفوی، دکتر  /دکتر محمدرضا حاج آقابابایی

 عباسعلی وفایی/ مدیرجلسه دکتر حسین کلباسی
25/07/94 

 *بررسی تحلیلی زبانی نظام حکمت متعالیه 27
دکتر سیدمحمدحسن آیت اهلل زاده شیرازی/ دکتر سعید انواری/ ناقد 

 مدیر جلسه دکتر مهدی اخوان
 5894مهر 

 

23 
خوانش پسامدرن اندیشه آرمانشهری معاصر 

 جهان

دکتر علیرضا امیدبخش/ ناقدان دکتر رسول رسولی پور )خوارزمی(، 
 دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی/ دکتر حسین کلباسی مدیرجلسه

 
50/03/94 

29 
 *و ذهن در لیکاف و عالمه طباطبائی استعاره

 
دکتر عبداهلل نصری/ ناقدان دکتر کوروش صفوی، دکتر قاسم 

 پورحسن/ دکتر مجتبی منشی زاده مدیرجلسه
24/03/94 

80 
تعلیق نشانه ها: شگرد هرمنوتیکی حافظ در 
 *گسترش بخشیدن به توانش تفسیرپذیری متن

اهلل هادی)تهران(، دکتر دکتر محمد امیر جاللی/ ناقدان دکتر روح 
 عبداهلل نصری/ مدیر جلسه دکتر عباسعلی وفایی

05/09/94 

85 
پیوستگی ادبیات دوره معاصر با دوران 

 *کالسیک
 

دکتر محمود بشیری/ناقدان دکتر احمد تمیم داری، دکتر غالمرضا 
 مستعلی پارسا/ مدیرجلسه دکتر مهدی دشتی

03/09/94 

82 
خاورمیانه و تحوالت فرهنگی ی ادبی در 

 *خاورنزدیک
دکتر احمد تمیم داری/ ناقدان دکتر علی اکبر عطرفی، دکتر کوروش 

 صفوی/ مدیرجلسه دکتر علیرضا منوچهریان
51/09/94 

*ایران در آینه یونان ) مواجهه ی دو عالم (  88

/ناقدان دکتر حکمت اهلل مالصالحی، دکتر حسین کلباسی اشتری
افرمجانی/ مدیرجلسه دکتر رضا سلیمان دکتر علی اکبر احمدی 

حشمت

22/09/94 

84 
باز اندیشی منطقی و فلسفی در چالشهای پیش 

*روی مفهوم بینهایت 

/ ناقدان دکتر سیمین عارفی، دکتر سعید انواری/ دکتر مهدی بهنیافر
مدیرجلسه دکتر حسین انواری

29/09/94 
 

81 
همپوشانی سیستم های زبانی ی ادبی و روش 

 ترجمه های
دکتر معصومه احمدی/ ناقدان دکتر مهوش قویمی، دکتر فاطمه 

 میرزا ابراهیم تهرانی/ مدیرجلسه دکتر ابراهیم کاظمی اسفه
07/02/91 

 انقالب اسالمی و منطقه گرایی نوین خاورمیانه 85
دکتر عبدالمطلب عبداهلل/ ناقدان دکتر مجید عباسی، دکتر علی 

 کربالیی پازوکی
52/02/91 

 تفکر معنوی و سوبژکتیویسم 87
دکتر بیژن عبدالکریمی/ ناقدان دکتر رضا سلیمان حشمت، دکتر 

 احمد علی حیدری/ مدیرجلسه دکتر امیر نصری
54/02/91 

 دیرینه شناسی ترجمه 83
دکتر مهرگان نظامی زاده ناقدان )دکتر علی عباسی، دکتر مرضیه 

 اطهاری نیک عزم( مدیر جلسه دکتر اورنگ ایزدی
59/02/91 

89 
های فلسفی شرط بندی تحلیل پیش فرض

 پاسکال
دکتر مهدی اخوان ناقدان )دکتر قاسم پورحسن، دکتر عبدهلل نصری( 

 مدیر جلسه دکتر حسین کلباسی
25/02/91 

40 
آموزش زبان های غیر انگلیسی در مدارس 

 ایران؛ چرا و چگونه؟
مدیر  یری(دکتر رضا مراد صحرایی ناقدان )حسین آیتی، نجمه شب

 جلسه دکتر حسین مالنظر
 5891خرداد 

45 
هنر و ادبیات در پرتو روانکاوی: تأملی در چند و 

 چون یک رابطه پرتنش
دکتر حسین پاینده/ ناقدان دکتر حسین اسکندری، دکتر سید حسین 

 مجتهدی
55/02/95 

 نظریه زبان نزد فارابی با تأکید بر کتاب الحروف 42
دکتر قاسم پورحسن/ناقدان: دکتر حسین کلباسی، دکتر سیدجواد 

 میری
53/02/95 

48 
تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از نظریه مثل 

 افالطونی
دکتر یوسف نوظهور/ناقدان دکتر حسین کلباسی، دکتر احمد 

 مسگری
59/02/95 

 28/02/95 ان: دکتر عباس اشرفی، دکتر حسن مرادیدکتر محسن حبیبی/ناقد نقد و بررسی اعتقادات و بنیان های بودیزم تبتی 44



 زندآگاهی)پرمنوتیک( و فهم تاریخی 41
دکتر رضا سلیمان حشمت/ناقدان: دکتر احمدعلی حیدری، دکتر بیژن 

 عبدالکریمی
24/02/95 

 بررسی ویژگی های شعر نامرغوب 45
دکتر غالمرضا مستعلی پارسا/ناقدان دکتر محمد علی موذنی، دکتر 

 طالبیانیحیی 
21/02/95 

 پارادایم های فکری و نظریه های ترجمه 47
دکتر میرسعید موسوی رضوی/ ناقدان دکتر حسین مالنظر، دکتر 

 مجید فتاحی/ مدیرجلسه
54/03/95 

 بازنمایی خشونت در عکاسی 43
دکتر امیر نصری/ ناقدان دکتر کوروش صفوی، دکتر امیر 

 اباباییدکتر محمدرضا حاجی آق مازیار/مدیرجلسه
29/03/95 

 فرهنگ مطالعات ترجمه 49
دکتر فرزانه فرحزاد/ ناقدان دکتر کریمی بهبهانی، دکتر حسن 

 هاشمی میناباد/ مدیر جلسه دکتر محمد امیر جاللی
58/09/95 

 بازشناخت گونۀ ادبی لطیفه و مطایبه 10
دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی/ ناقدلن دکتر کوروش صفوی، دکتر 

 ذوالفقاری/ مدیرجلسه دکتر محمد امیر جاللیحسن 
50/02/97 
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 کارکرد حدیث در دانش فقه 5
 حجه االسالم والمسلمین دکتر محمد شعبان پور

 / ناقدان دکتر علی سروری مجد/ مدیر جلسه دکتر صالح حسن زاده
50/52/98 

 حقیقت نفس و روح در قران و حکمت اسالمی 2
 حجت االسالم و المسلمین دکتر صالح حسن زاده

انواری/ مدیر جلسه دکتر حسین /ناقدان دکتر میرجواد نعمتی، دکتر سعید 
 کلباسی

58/02/94 

8 
 *دین و جهانی شدن

 

 دکتر علی کربالیی پازوکی
/ ناقدان دکتر سیدعباس موسوی)الزهرا(، دکتر سعید انواری/مدیرجلسه دکتر 

 حسام خلعتبری
57/03/94 

 علل کوچ یهودیان به جزیره العرب 4
 دکتر محمد حسین خوانین زاده

 اشتری، دکتر عابدینی/ ناقدان: دکتر 
55/02/95 

1 
نقد و بررسی روشمند بودن قرآن پژوهی خاورشناسان در 

 دورۀ معاصر
 دکتر محمدکاظم شاکر

 ناقدان: دکتر علی شریفی، دکتر محمود واعظی /
53/02/95 

 های نوظهورنقد و بررسی علل گرایش به عرفان 5
 دکتر علی کربالیی پازوکی

 زاده، دکتر عباس موسوی/ ناقدان: دکتر صالح حسن 
21/02/95 

 مفهوم شناسی شفاعت از نگاه آیات و روایات 7
 دکتر محمد حسین بیات

 / ناقدان دکتر غالمرضا ذکیانی، دکتر محسن میری/مدیر جلسه دکتر 
21/09/95 

 تاثیر و کارکردهای اخالق در علم فقه 3
 دکتر عنایت اهلل شریفی

 / ناقدان دکتر حمیدرضا بصیری، دکتر علی سروری/ مدیرجلسه 
23/09/95 

 نظریه های مطرح در رابطه بین دین و رسانه 9
 دکتر محسن حبیبی

 / ناقدان دکتر عبداهلل نصری، دکتر سیدمحمد مهدی موسوی مهر
29/55/95 

 07/52/95 سن حبیبی، دکتر محمد کاظم فرقانیدکتر محمدکاظم شاکر/ دکتر مح الهی بودن قرآن فراتر از تحدی و اعجاز 50

55 
ظرفیت های الهیات اجتماعی برای تبدیل شدن به رشته 

 ای دانشگاهی
دکتر محمود تقی زاده داوری/ ناقدان دکتر غالمرضا ذکیانی، دکتر یونس 

 نوربخش
25/52/95 
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5 
 نظریه تلفیق در نظام ادله کیفری ایران

 
 5895اسفند  دکتر حسنعلی موذن زادگان

2 
الگوی دولت حقوقی به مثابه الگوی جامع 

 حقوق عمومی
دکتر محمدرضا ویژه/ناقدان دکتر 

 منصوریان
 5892اردیبهشت 

8 
یک نظریه : تجربه انقالب  یک تجربه

 اسالمی و تحلیل سیاسی روشمند
 5892بهمن  علی رهبر دکتر عباس

4 
جایگاه اسالم در نظام سازی حقوقی در 

 کشور مالزی

ناقدان)دکتر محمد  /دکتر هدی غفاری
جاللی، دکتر حبیب اله رحیمی(/مدیر 

 جلسه دکتر ابوالفضل دالوری
23/55/98 

1 
نظام آموزش ضرورت بازاندیشی در 

 حقوق، در ایران

دکتر همایون حبیبی/ ناقدان)دکتر هادی 
وحید، دکتر جواد کاشانی(/مدیر جلسه 

 دکتر ابوالفضل دالوری
03/02/94 

5 
نقد روش شناختی نظریه انتخاب 

 *عمومی

دکتر فائز دین پرست صالح/ناقدان) دکتر 
محمد خضری، دکتر احمد گل محمدی( 

 دالوریمدیرجلسه دکتر ابوالفضل 
04/08/94 

7 
جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات و 

موسسات هیأت امنای دانشگاه آموزشی و 
 پژوهشی

دکتر مجید بنایی اسکویی/ناقدان) دکتر 
ولی رستمی، دکتر مهدی هداوند(/مدیر 

 جلسه دکتر ابوالفضل دالوری
04/03/94 

3 
معرفی و نقد مبانی انسان شناختی نظریه 

 جماعت گرایی

عابدی رنانی/ ناقدان) دکتر  دکتر علی
نفیسه ساطع، دکتر منصور انصاری(/ 

 مدیرجلسه دکتر ابوالفضل دالوری
05/50/94 

9 
نقد نظام حاکم بر هیأت امناء دانشگاه ها 

 *و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی

دکتر مجید بنایی اسکویی/ناقدان)دکتر 
محمد جعفری مجد، دکتر اسماعیل 

فالح زاده(/ فرجی، دکتر علی محمد 
 مدیر جلسه دکتر ابوالفضل دالوری

53/52/94 

 نقد نظریه توهم توطئه 50
دکتر ابراهیم برزگر ناقدان )دکتر ابراهیم 

 فتاحی، دکتر سجاد ستاری(
03/02/91 

55جهانی شدن حقوق ارتباطات 

 دکتر رویا معتمد نژاد ناقدان
) دکتر هدی غفاری، دکتر عباس 

ابوالفضل اسدی(/مدیر جلسه دکتر 
 دالوری

 5891اردیبهشت 

52 
جایگاه اسالم در نظام سازی حقوقی مصر 

 و عراق
دکتر هدی غفاری ناقدان)دکتر محمد 
 جواد جاوید، دکتر ناصرعلی منصوریان(

27/02/91 

58 
الگوهای بررسی وقایع ملی با تأکید بر 

 تجربه پالسکو

دکتر مهدی هداوند/ ناقدان دکتر 
اسداله محمدرضا ویژه، دکتر 
 یاوری/مدیرجلسه

22/03/95 

54
موانع روش شناسانه موثر بر توسعه نظریه 

 پردازی در مردم ساالری دینی

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

 دکتر فائز دین پرست
28/55/95 

51
نقد نظریه نصب الهی حاکم اسالمی در 

 عصر غیبت

کواکبیان/ ناقدان دکتر  دکتر مصطفی
سید ابراهیم سرپرست سادات، دکتر 

محمدرضا مرندی/ مدیرجلسه دکتر فائز 
 دین پرست

25/52/95 

55
فهم گروه بنیان سیاست ایاالت متحده 

 آمریکا

دکتر علیرضا کوهکن/ ناقدان دکتراصغر 
کیوان حسینی، دکتر محمد جمشیدی/ 

 مدیرجلسه دکتر فائز دین پرست
08/02/97 
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5 Advantageous Selection Versus Adverse Selection in 
Life Insurance Market 

دکتر غدیر مهدوی کلیشمی/ 
ناقدان دکتر آتوسا گودرزی، 
دکتر علیرضا دقیقی اصل 
)دانشگاه آزاد واحد تهران 

مرکز(/ مدیر جلسه دکتر رضا 
 افقی

25/03/94 

 نقد دانشی یک کتاب درسی دانشگاهی 2

دکتر جمشید امانی/ ناقدان 
دکتر رضا افقی، دکتر 

مدیر عبدالرضا بیگی نیا/ 
 جلسه رضا افقی

03/09/94 

8 
Application of a generic bow – tie based risk analysis 

framework on risk management of sea ports and 
offshore terminals 

دکتر کامبیز مختاری/ ناقدان 
غدیر مهدوی کلیشمی، دکتر 
سعید خرم/ مدیرجلسه دکتر 

 رضا افقی 

25/55/94 

4 
منطقه گرایی و همکاری های نوین منطقه ای در حوزه سازمان  نظریه نو

 همکاری های اقتصادی ) اکو(

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

 افقی 

09/52/94 

 تأثیر نگرش قدسی به سیاست بر روابط خارجی، در اندیشه اندیشمندان ایرانی 1

شکوهی / ناقدان  دکتر سعید
دکتر ماندانا تیشه یار، دکتر 
رحمت حاجی مینه )دانشگاه 
آزاد( / مدیرجلسه دکتر رضا 

 افقی

57/52/94 

 مقایسه سرمایه گذاری ارزشی و رشدی در بورس اوراق بهادار تهران 5

دکتر سعید اسالمی/ 
ناقدان)دکتر غدیر مهدوی، 
دکتر عبده تبریزی(/ مدیر 

 شکوهیجلسه دکتر سعید 

03/08/91 

7 
 وسوم( چهل نقد ترجمه کتاب مبانی رفتار سازمانی )چاپ

 

  دکتر جمشید امانی
ناقدان)دکتر مرتضی اعال 

باف، دکتر سید محمد اعرابی( 
دکتر سعید شکوهی/ مدیر 
 جلسه دکتر سعید شکوهی

52/08/91 

3Determination of retirement and eligibility ages: 
Actuarial, social and economic 

دکتر مرتضی اعالباف / 
ناقدان)دکتر افقی، دکتر امین 

حسن زاده( / مدیر جلسه 
 دکتر سعید شکوهی

53/08/91 

9تحلیل اقتصادی قانون لزوم اخذ رضایت شوهر برای سفر زنان متاهل 

دکتر علی سرزعیم ناقدان 
)دکتر سعید اسالمی،دکتر 
کشاورز حداد(/ مدیر جلسه 

 شکوهیدکتر سعید 

21/04/91 

50تأثیر پیوندهای تجاری و سیاسی بر عملکرد کسب و کار 

دکتر جمشید امانی/ ناقدان 
دکتر سعید شکوهی/ دکتر 
امیر افشین فتاحی/ مدیر 
 جلسه دکتر جواد عرفانیان

01/50/91 

55 
های سیاسی و اقتصادی پیدایش سواد مالی و بررسی آن در بورس اوراق زمینه

 بهادار تهران

دکتر سعید اسالمی بیدگلی، 
ناقدان)دکتر علی سرزعیم، 
دکتر محمد اصولیان( مدیر 
 جلسه دکتر سعید شکوهی

 5891دی 



52 
ها مطالعه موردی روابط ایران و نقش ادراک نخبگان در حل و فصل منازعه
 عربستان

دکتر سعید شکوهی، 
ناقدان)دکتر مجتبی 

مقصودی،دکتر مجید عباسی 
جلسه  دانشگاه آزاد( مدیر

 دکتر جواد عرفانیان

29/05/95 

 ایران و بحران مهاجرت؛ بررسی علل و پیامدهای مهاجرت افغان ها به ایران 58
دکتر ماندانا تیشه یار، ناقدان ) 

دکتر سعید شکوهی، دکتر 
 بهرام امیر احمدیان(

55/02/95 

 بررسی وضعیت ایران در شاخص اقتصاد دانش بنیان 54

ناقدان دکتر آتوسا گودرزی/ 
دکتر افسانه شفیعی ، دکتر 
رضا افقی مدیر جلسه دکتر 

 رضا افقی

23/09/95 

 آداب جنگ و صلح از نگاه ایرانیان )مطالعه موردی شاهنامه( 51
 دکتر ماندانا تیشه یار/
ناقدان دکتر بهرام 

 امیراحمدیان،سعید شکوهی
25/52/95 

 نقش دانشگاه ها در صلح سازی  55

ناقدان دکتر سعید شکوهی/ 
دکتر ماندانا تیشه یار، دکتر 
بهرام امیراحمدیان/ مدیر 
جلسه دکتر سعید اسالمی 

 بیدگلی

57/02/97 

 صاحب کرسی عنوان کرسی ردیف
زمان 

 برگزاری

 جایگاه روزنامه نگاران بین المللی با تاکید بر وضعیت روزنامه نگاران ایرانی 5
، ناقدان)دکترحسین اسدیدکتر عباس 

سلیمی، دکتر سیدوحید عقیلی( مدیرجلسه 
 دکتر محمد حسین پناهی

24/55/90 

 5898آذر  دکتر عباس اسدی روزنامه نگاری بین المللی و فمینیزه کردن سیاست 2

 نقش روابط عمومی در بهره وری سازمان 8
/ ناقدان دکتر  دکتر رحمان سعیدی

محمدرضا رسولی، دکتر علی اصغر کیا/ 
 مدیر جلسه دکتر محمدحسین پناهی

24/05/94 

 قبض و بسط گفتمان سیال در چارچوب روزنامه نگاری بین المللی 4
دکتر عباس اسدی/ دکتر محمد مهدی زاده، 

دکتر هادی آجیلی/ مدیرجلسه دکتر 
 محمدحسین پناهی

59/52/94 

 نسبت به تهدیدها و فرصت های شبکه های اجتماعینگرش کاربران  1
دکتر علی اضغر کیا/ ناقدان دکتر جعفر 

 حسین پور، دکتر عباس اسدی/ مدیر جلسه
01/08/91 

 )نقش تفسیر در یگانگی و بیگانگی فهم رویدادتبخیر انتظار معنا 5
دکتر عباس اسدی / ناقدان دکتر علی اصغر 

رجلسه کیا، دکتر امیدعلی مسعودی/ مدی
دکتر رحمان سعیدی

57/03/91 

7 
جامعه نظارتی، جامعه نظاره گر بررسی آثار اجتماعی رسانه های نو و 

تماشاگری جامعه ایرانی

دکتر هادی خانیکی/ ناقدان دکتر عبداهلل 
گیویان، دکتر سید محمد مهدی زاده/ مدیر 

 جلسه دکتر رحمان سعیدی
05/09/91 

3 
و عوامل رشد و افول آن در مقاطع تاریخی )با واکاوی تمدن اسالمی ایرانی 

 تأکید بر دولتهای شیعی(

دکتر رحمان سعیدی ناقدان)دکتر محمد 
رضا رسولی، دکتر رضا صابری(، مدیر جلسه 

 سید محمد مهدی زاده طالشی
57/52/91 

9 
بسترهای تحقق جامعه دانایی با تأکید بر نقش نظام علم و فناوری: مطالعه 

 هندوستانموردی کشور 
دکتر قدسی بیات/ ناقدان دکتر هادی 

 خانیکی، دکتر محمد حسین کریم
25/09/95 

50داربست بندی خبر 
دکتر عباس اسدی/ ناقدان دکتر رضا 

 صابری، دکتر حسن مجیدی
24/55/95 



 

 زمان برگزاری صاحب کرسی عنوان کرسی ردیف

5 
نقدی بر جو اخالقی حاکم بر ورزش کشور و ارائه الگوی 

 اخالقی در جامعه اسالمیمطلوب 

 دکتر غالمعلی کارگر
/ ناقدان دکتر سارا کشگر، دکتر فرزاد غفوری/ مدیرجلسه دکتر 

 حبیب هنری
01/50/90 

 بررسی رشد انسان در قرآن کریم و ارائه دیدگاه نوین 2
 دکتر زهرا سلمان

/ ناقدان دکتر محمد شعبان پور، دکتر حسین اسکندری/ مدیر 
 ملکیجلسه دکتر حسن 

 5898خرداد 

8 
چیستی فرهنگ ورزش و نقش نوع رشته های ورزشی در 

 توسعه ابعاد آن در ایران
 دکتر سارا کشکر

 / ناقدان دکتر محمد خبیری، دکتر غالم علی کارگر
29/55/95 

 چالش هویت ورزشی در ورزش 4
 دکتر حبیب هنری

/ ناقدان دکتر غالمرضا شعبانی بهار، دکتر محمود گودرزی/ 
 مدیرجلسه دکتر زهرا سلمان

20/52/95 

1 
 جایگاه روان شناسی ورزشی در ایران

 )فرصت ها و چالش ها(

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

 اصالنخانی/مدیرجلسه دکتر زهرا سلمان
55/02/97 

 

 .است نوآوری، نظریه پردازی و نقد شاملهای تخصصی کرسی

 . شودمی اطالق سطوح مختلف و ساحات در جدید، علمی بحث رویکرد و دیدگاه، نظریه، هرگونه روشمند ارائۀ به  نوآوری:

 الزم علمی سطح و وجاهت برخوردار از و روشمند پژوهش و مطالعه محصول جدید که علمی نظریۀ ارائۀ  نظریه پردازی:

 . منطقی باشد علمی ساختار و کافی دالئل و فرضیه مبانی، دارای بوده،

 نحوه برگزاری کرسی های نظریه پردازی و نوآوری

 الف( قرائت کالم اهلل مجید،

 ب( خیرمقدم، اعالم برنامه و زمان بندی مباحث،

 ج( دعوت از صاحب نظریه  و نیز کمیته داوران و ناقدان جهت قرارگرفتن در جایگاه،

 د( سخنرانی صاحب نظریه ،

 نقاد اول و دوم،ه( سخنرانی 

 و( پاسخ صاحب نظریه به ناقدان، 

 ز( طرح پرسش کتبی یا شفاهی از سوی حضار،

 ح( پاسخ صاحب نظریه به پرسش های حضار،



 ط( طرح سوال از سوی کمیته داوران،

 ی( پاسخ صاحب نظریه به سواالت کمیته داوران،

 ک( اعالم پایان جلسه از سوی مدیر کرسی.

 تی که حضار به نظریه می دهند و جمع امتیازات کمیته داوران به ترتیب زیر لحاظ خواهد شد:درنهایت جمع امتیازا

معدل امتیازات حضار به دبیر کمیته داوران تحویل خواهد شد و در کنار امتیاز کمیته داوران در صورتجلسه رسمی  .5

 منعکس خواهد گردید.

 جمع امتیاز کمیته داوران  .2

 نظریه به شرح زیر از سوی کمیته داوران اعطا خواهد شد:امتیاز، درجۀ  500از مجموع  .8

 : عالی500تا  90الف( 

 : خوب90تا  70ب( 

 : متوسط70تا  10ج( 

 : ضعیف10د( زیر 

پس از اعطای امتیاز از سوی کمیته داوران، دبیرخانه هیات صرفا برای کرسی های حائز رتبۀ عالی، خوب و متوسط 

 گواهی صادر خواهد نمود.

 تکمیل یا ابطال مسیر علمی در اثر یا نظریه مکتب، یک معایب و محاسن مجموعۀ مستند و متقن مستدل، استقرایِ نقد:

 برخوردار روشن علمی ساختار و نظری چارچوب که از نقد اخالق و منطق و مربوط علمی ادبیات رشتۀ رعایت با نظریه، آن

 . باشد

 نحوه برگزاری کرسی های نقد

 اهلل مجید،الف( قرائت کالم 

 ب( خیرمقدم، اعالم برنامه و زمان بندی مباحث،

 ج( دعوت از صاحب نقد  و نیز کمیته داوران و ارزیابان جهت قرارگرفتن در جایگاه،

 د( سخنرانی صاحب نقد ،

 ه( سخنرانی ارزیاب اول و دوم،

 و( پاسخ صاحب نقد به ارزیابان، 



 ز( طرح پرسش کتبی یا شفاهی از سوی حضار،

 اسخ صاحب نقد به پرسش های حضار،ح( پ

 ط( طرح سوال کمیته داوران،

 ی( پاسخ صاحب نقد به سواالت کمیته داوران،

 ک( اعالم پایان جلسه از سوی مدیر کرسی.

 درنهایت جمع امتیازاتی که حضار می دهند و جمع امتیازات کمیته داوران به ترتیب زیر لحاظ خواهد شد:

کمیته داوران تحویل خواهد شد و در کنار امتیاز کمیته داوران در صورتجلسه رسمی  معدل امتیازات حضار به دبیر .5

 منعکس خواهد گردید.

 جمع امتیاز کمیته داوران  .2

 امتیاز، درجۀ نقد به شرح زیر از سوی کمیته داوران اعطا خواهد شد: 500از مجموع  .8

 : عالی500تا  90الف( 

 : خوب90تا  70ب( 

 : متوسط70تا  10ج( 

 : ضعیف10زیر د( 

پس از اعطای امتیاز از سوی کمیته داوران، دبیرخانه هیات صرفا برای کرسی های حائز رتبۀ عالی، خوب و متوسط 

 گواهی صادر خواهد نمود.

 

 وضعیت دانشکده زمان محقق عنوان ردیف

5 
جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزانه 

 )نظریه پردازی( انسان
 نهایی های خارجی ادبیات فارسی و زبان 99/99/9989 دکتر ساالر منافی اناری

 الهیات و معارف اسالمی 99/99/9989 غالمرضا ذکیانیدکتر  )نوآوری( هنر استدالل 2
پذیرفته شدن منوط به اصالحات 

 ارائه شده توسط داوران

8 
سوی  گامی بهنظریه صورت ی نقش: 

 )نظریه پردازی( درزبان تعاملی رویکردی
 های خارجی ادبیات فارسی و زبان 9/9/9988 دکتر محمد دبیرمقدم

تکمیل طرحنامه مطابق نظر 
 برای اجالسیه نهایی ناقدان

 )نظریه پردازی(الملل روابط بیناسالمی فرانظریه  4
دکتر سید جالل دهقانی 

 فیروزآبادی
 نهایی حقوق و علوم سیاسی 99/99/9909

1 
 رهیافت بومی سازی علوم سیاسی

 نوآوری( )
 نهایی حقوق و علوم سیاسی 90/99/9909 دکتر ابراهیم برزگر



5 
معناگرایی در فهم روابط بین از مادی گرایی به 

 )نوآوری(الملل
 پیش اجالسیه حقوق و علوم سیاسی 99/99/9909 دکتر حسین سلیمی

7 
قبض و بسط گفتمان سیال در چهارچوب روزنامه 

 نگاری بین المللی
 پیش اجالسیهمنتظر برگزاری  علوم ارتباطات  دکتر عباس اسدی

 

 

 

 محل زمان محقق عنوان ردیف

 حقوق و علوم سیاسی 90/99/9989 دکتر ایرج بابایی نقد مدل حقوقی ایران 9

9 
انگاره الیه ای فراگیری زبان: 

دیدگاهی نوین بر پایه نظریه صورت/ 
 نقش

 دکتر رضا مراد صحرایی
 ارسال طرحنامه به

دبیرخانه هیأت حمایت از 
 کرسی ها

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های 
 خارجی

 
 

 


