جشنواره پژوهش برتر
هجدهمین جشنواره پژوهشگر برتر
هحتَای ًطست ّجذّویي جطٌَارُ پژٍّص

سخٌراى

تفکر خالق ٍ ًظریِ پردازی

دکتر غالهعلی افرٍز

هذیر اجرایی

تاریخ ترگساری

ترًاهِ
فائسُ طَلاًی پَر

96/9/27

هفدهمین جشنواره پژوهشگر برتر
هحتَای ًطست ّفذّویي جطٌَارُ پژٍّص

سخٌراى

زى ٍ خاًَادُ در عمالًیت اسالهی

حجت االسالم ٍ الوسلویي دکتر رضا غالهی

هذیر اجرایی

تاریخ ترگساری

ترًاهِ
فائسُ طَلاًی پَر

95/10/5

شانسدهمین جشنواره پژوهش برتر
هحتَای ًطست ضاًسدّویي

سخٌراى

هذیر اجرایی ترًاهِ

دتیر ًطست

دتیراى علوی جطٌَارُ پژٍّص ترتر

تاریخ ترگساری

جطٌَارُ پژٍّص

«فرٌّگ سالهت در آهَزُ ّای
لرآى کرین تا تکیِ تر طة الرضا»

دکتر علیرضا
اتَالفضلی

فائسُ طَلاًی پَر

دکتر فائسُ عظین
زادُ

دبیر کمیته علمی رشته معارف
اسالمی و علوم تربیتی و مدیریت
آموزشی(دکتر فاطمه صغری شفیعی)،
دبیر کمیته علمی رشته فلسفه و کالم
اسالم (دکتر فاطمه سلیمانی دره
باغی) ،دبیر کمیته علمی رشته حقوق
و حقوق خانواده( دکتر نرگس ایسدی)،
دبیر کمیته علمی رشته فقه و حقوق
اسالمی(دکتر کبری پور عبداهلل)

94/9/30

پانسدهمین جشنواره پژوهش برتر
هحتَای ًطست پاًسدّویي

سخٌراى

هذیر اجرایی ترًاهِ

دتیر ًطست

جطٌَارُ پژٍّص

دتیراى علوی جطٌَارُ

تاریخ ترگساری

پژٍّص ترتر
دتیر کویتِ علوی رضتِ
هعارف اسالهی ٍ علَم
ترتیتی ٍ هذیریت
آهَزضی(دکتر سویرا

تررسی اخالق پژٍّص در سِ سطح
اخالق عوَهی ،اخالق فعال ٍ اخالق
فَق فعال ٍ فَایذ علوی رعایت
اهاًت داری ٍ...

حیذری) ،دتیر کویتِ علوی
رضتِ فلسفِ ٍ کالم اسالم

دکترعلی اصغر پَر
عست

فائسُ طَلاًی پَر

دکتر فائسُ عظین زادُ

(دکتر ًسریي سراجیپَر)،
دتیر کویتِ علوی رضتِ
حمَق ٍ حمَق خاًَادُ(
دکتر عاطفِ عثاسی) ،دتیر
کویتِ علوی رضتِ فمِ ٍ
حمَق اسالهی(دکتر اعظن
غیاثی)

93/9/17

چهاردهمین جشنواره پژوهش برتر
هحتَای ًطست چْاردّویي جطٌَارُ پژٍّص

اعضای ًطست

هذیر اجرایی

دتیر ًطست

ترًاهِ

دتیر علوی ّن اًذیطی ٍ دتیر

تاریخ ترگساری

علوی جطٌَارُ پژٍّص ترتر

ّن اًذیطی خاًَادُ پژٍّی در سیرُ رضَی
تا هحَر :
.1رٍاًطٌاسی ٍ جاهعِ ضٌاسی خاًَادُ
 .2آهَزُ ّای لرآًی
ارائِ همالِ:
دکتر لثیثی تا عٌَاى" :تحَالت ارزش خاًَادُ در لرى

دکترهحوذ هْذی لثیثی
دکترهحوذ زرلاًی

تیست ٍ یکن تا تاکیذ تر جاهعِ ضٌاسی خاًَادُ"

دکتر فریثا حاجی علی

دکتر زرلاًی تا عٌَاى" :ترتیت کَدن در سیرُ رضَی"

دکتر هعصَهِ ضثستری

دکتر حاجی علی تا عٌَاى " :ریطِ یاتی تحکین تٌیاى
خاًَادُ در سیرُ رضَی تا تاکیذ تر لسٍم تَسعِ ًفمِ"
دکتر هعصَهِ ضثستری تا عٌَاى" :خاًَادُ تثثیت کراهت
اًساًی"

فائسُ طَلاًی پَر

دکتر هحوذ هْذی
لثیثی

دکتر فائسُ عظین زادُ

1392/9/25

سیسدهمین جشنواره پژوهش برتر
هحتَای ًطست سیسدّویي جطٌَارُ پژٍّص ترتر

اعضای ًطست

هذیر اجرایی

دتیر ًطست

ترًاهِ
هم اندیشی ًَ اًذیطی در هذیریت تعلین ٍ ترتیت

دکترعلیرضا صادق زادُ

تثییي ضرٍرت ًَ اًذیطی در هذیریت تعلین ٍ ترتیت

دکترفریثرز تالری

تثییي چطن اًذازّا ٍ هاهَریت ّای ًَیي در هذیریت تعلین

دکترهْرًَشپازار گادی

ٍ ترتیت

دکتر فائسُ عظین زادُ

تثییي آهَزُ ّای اسالم در هذیریت تعلین ٍ ترتیت

دکتر زّرُ هَسی زادُ

زّرا هطْری فرد

دتیر علوی جطٌَارُ پژٍّص

تاریخ ترگساری

ترتر

دکتر هْرًَش
پازار گادی

دکتر فائسُ عظین زادُ

1391/9/27

تثییي جایگاُ خاًَادُ در هذیریت تعلین ٍ ترتیت

دوازدهمین جشنواره پژوهش برتر
هحتَای ًطست دٍازدّویي جطٌَارُ پژٍّص ترتر

اعضای ًطست

هذیر اجرایی

دتیر ًطست

ترًاهِ

دتیر علوی جطٌَارُ پژٍّص

تاریخ ترگساری

ترتر

ًطست تخصصی خاًَادُ  ،التصاد ٍ ًمص هٌْذسی –
حمَلی لَاًیي ٍ همررات
آضٌایی تا ّذف هٌْذسی حمَلی ترخی لَاًیي جوَْری
اسالهی ایراى -راتطِ حمَق هالی زى هاًٌذ ًفمِ تا اصل
التصاد در خاًَادُ

دکتر هسعَد اخَاى فرد

زّرا هطْری فرد

-----

دکتر فائسُ عظین زادُ

1390/9/28

یازدهمین جشنواره پژوهش برتر
هحتَای ًطست یازدّویي جطٌَارُ پژٍّص ترتر

اعضای ًطست

هذیر اجرایی

دتیر ًطست

ترًاهِ
هثاًی حمَق خاًَادُ در اسالم ٍ غرب

دکتر فائسُ عظین زادُ

هثاًی آییي دادرسی حمَق خاًَادُ در اسالم ٍ غرب

دکتر زّرُ اللْیاى

راتطِ هسایل حمَق تطر جْاًی ٍ تثعیض علیِ زًاى ٍ

دکتر فاطوِ تذاغی

فرٍپاضی خاًَادُ

دکتر صذیمِ هْذٍی

هسالِ تاتعیت زًاى ٍ ًمص آى در ضکل گیری هثاًی حمَق

دکتر زّرُ هَسی زادُ

خاًَادُ ٍ چالصّای کًٌَی

دکتر حسیي هْرپَر

زّرا هطْری فرد

دتیر علوی جطٌَارُ پژٍّص

تاریخ ترگساری

ترتر

دکتر فائسُ عظین
زادُ

دکتر ًیکَ دیالوِ

1389/9/22

دهمین جشنواره پژوهش برتر
هحتَای ًطست دّویي جطٌَارُ پژٍّص ترتر

اعضای ًطست

هذیر اجرایی

دتیر ًطست

ترًاهِ
کارترد  ITدر تحمیمات علوی  -پژٍّطی تا رٍیکرد پایاى
ًاهِ ًَیسی

آلای دکتر عثذاللْی

ضعلِ رضا زادُ

دتیر علوی جطٌَارُ پژٍّص

تاریخ ترگساری

ترتر
-----

دکتر فاطوِ سلیواًی

1388/9/23

نهمین جشنواره پژوهش برتر
هحتَای ًطست ًْویي جطٌَارُ پژٍّص ترتر

اعضای ًطست

هذیر اجرایی

دتیر ًطست

ترًاهِ
عسر ٍ حرج زٍجِ در ًظام فمْی حمَلی اسالم

دکتر رضا ٍلَیَى-

تررسی هادُ  1130لاًَى هذًی

دکتر لیال سادات اسذی
دکتر صذیمِ هْذٍی

دکتر اکرم خلیلی

دتیر علوی جطٌَارُ پژٍّص

تاریخ ترگساری

ترتر
----

دکتر فائسُ عظین زادُ

1387/9/25

هشتمین جشنواره پژوهش برتر
هحتَای کارگاُ ّطتویي جطٌَارُ پژٍّص ترتر

هذرس کارگاُ

هذیر اجرایی

دتیر ًطست

ترًاهِ

دتیر علوی جطٌَارُ پژٍّص

تاریخ ترگساری

ترتر

کارگاُ رٍش تحمیك در علَم اًساًی
پژٍّص تٌیادی ٍ کارتردی
پژٍّص ارزضیاتی
الذام پژٍّی
پژٍّص جْت یاتی
اّذاف تحمیمات ترتیتی
پژٍّص ّای کوی  -کیفی آهیختِ

دکتر علی اکثر خسرٍی

پری ًاز تٌی سی

-----

دکتر فائسُ عظین زادُ

1386/9/26

