
 خاتمه یافتهرحهای پژوهشی ط

 رشته/ 

 همکاران  ناظر مدیر  عنوان  گروه

تصویب طرح 

در شورای  

 پژوهش 

تاریخ شروع  

 طرح 

تاریخ  

 خاتمه

 طرح 

 دستاورد طرح

تعلیم و  

 تربیت
بر ابعاد    دیاستاد اثربخش با تأک  یها یژگیو

 ت یچهارگانه ترب
 دکتر مریم برادران 

دکتر احمد  

 سعیدی 

 دکتر نیکو دیالمه  

 خانم فاطمه صغری شفیعی 
 99خرداد  20/12/96 28/11/96

و    گزارش نهایی  

نشست  

 تخصصی

 حقوق 
  کشور  باالدستی  مقررات  و  قوانین  تطابق  میزان

  کلی  هایسیاست   در  موجود  محوری  خانواده  با

 خانواده 

 محقق   سادات  مریمدکتر  
  محسن  دکتر

 اسماعیلی

 اقدسی   فاطمه

 منفرد   مژگان

 رکنی  موسوی  عبدالحسین  سید

 یعقوبی  احمد

28/11/96 1/12/96 13/8/98 
و    گزارش نهایی  

نشست  

 تخصصی

 عمومی
 در  دیجیتالی  کتابخانه  ایجاد  سنجی  امکان

  پردیس)    صادق  امام  دانشگاه  کتابخانه

 (  خواهران

 سلیمی  حسین  دکتر
دکتر  مهدی  
 علیپور حافظی 

 25/6/98   16/10/97 15/10/97 صمیعی  میترا  دکتر
گزارش نهایی  و  

نشست  

 تخصصی

 فلسفه 

کتابخانه مالصدرادر نگارش کتاب مفاتیح 

 الغیب 
 دکتر نسرین سراجی پور 

دکتر نجفقلی 

 حبیبی
- 16/5/95 1/8/95   21/8/98 

گزارش نهایی  و  

نشست  

 تخصصی

نسان قرآنی بر مبنای  نگاهی حکمی بر ا

 حکمت صدرایی 

فاطمه سلیمانی  دکتر  

 دره باغی 
دکتر محمد  

 سعیدی مهر 
 کتاب 16/4/98 1/9/94 22/1/94 -

تعلیم و  

 تربیت

آسیب شناسی سرفصل و محتوای درس اصول  

و مبانی تعلیم و تربیت و ارائه الگو و درسنامه  

 ای برای آن 

دکتر محمد رضا  

 شرفی

دکتر خسرو 

 باقری

دکتر    -دکتر نرگس سجادیه 

دکتر مراد یاری   -مهین چناری

دکتر محمدرضا مدنی   -دهنوی

 سعید آزادمنش  -فر

 کتاب 96 1/2/93 19/11/92

 روانشناسی

طرح پژوهشی طراحی و استاندارد سازی 

پرسش سالمت روان با تاکید بر آموزه های  

 دینی 

دکتر زهره موسی زاده  

و دکتر خدیجه  

 ابوالمعالی

دکتر حسن 

 پاشا شریفی
--- 9/7/89 1/10/90 1/12/94 

ارجاع سایر  

مقاالت و پایان  

 نامه ها به طرح 



 رشته/ 

 همکاران  ناظر مدیر  عنوان  گروه

تصویب طرح 

در شورای  

 پژوهش 

تاریخ شروع  

 طرح 

تاریخ  

 خاتمه

 طرح 

 دستاورد طرح

مدیریت  

 آموزشی 

طرح پژوهشی تدوین مجموعه مقاالت 

تاثیر جهان بینی توحیدی بر مدیریت 

 آموزشی 

 دکتر نیکو دیالمه
دکتر علیرضا  

 صادق زاده 

  -رحمانی-فودازی  -قجاوند 

  -عدلی-رسولی-حسینی

 جمشیدی -صالحی

 مجموعه مقاالت 18/8/92 1/11/90 9/7/89

  تخصصی مقاالت مجموعه آوری گرد

خانواده روانشناسی و  شناسی جامعه  

اسالمی  معارف   رویکرد با  

 دکتر زهره موسی زاده 

دفتر مطالعات  

و تحقیقات 

 علمی 

 مجموعه مقاالت 30/9/92 1/10/91 - ---

 حقوق 

بررسی تاثیر رعایت اصول حاکم بر 

عادالنه در مبارزه با جرایم مرتبط  دادرسی 

-داروهای رونگردان و پیش با مواد مخدر،

 سازهای آن

 دکتر عاطفه عباسی 
دکتر علی  

 قربانی 
--- 21/3/91 1/9/91 19/1/93 

برگزاری نشست  

تخصصی و  

 کتاب

طرح پژوهشی»خانواده در اسناد بین 

 الملل، دستاوردها و چالشها«

 

 20/7/92 1/2/89 12/11/88 --- --- دکتر محیا صفاری نیا 

برگزاری نشست  

تخصصی و  

 کتاب

فقه و  

حقوق 

 اسالمی

ترجمه کتاب فقه الصادق اثر محمد   وشرح 

 جواد مغنیه 
 آموختگانجمعی از دانش --- دکتر فائزه عظیم زاده

20/10/91          

30/8/88 
14/1/90 11/12/92 

 11و  10جلد  

)مجلدات جلد  

7،8،9 ،12  ،

 ( 14و  13

 --- دکتر فریبا حاجیعلی   طرح پژوهشی»فقه تطبیقی«

سایر نویسندگان: اکرم  

محدثه معینی   -محمدی آرانی

 فر 

 کتاب 24/12/91 15/1/89 1/12/88

 کتاب 13/7/77 31/6/77 --- --- --- مرضیه اسکندر جوی  اصول فقه مقدماتی 

 تلخیص القواعد الفقهیه 
 --- پسنده آصفی نظر 

زهره  توحیدی،مریم 

 مریم رحمتیرجبیان، 
--- 

20/1/73 9/8/75 
 درسنامه 



 رشته/ 

 همکاران  ناظر مدیر  عنوان  گروه

تصویب طرح 

در شورای  

 پژوهش 

تاریخ شروع  

 طرح 

تاریخ  

 خاتمه

 طرح 

 دستاورد طرح

زبان 

 انگلیسی

The Practical Reading 
Comprehension Book On The 
Literary History Of Arabs(By 
Nichelson) Selection On Per-

Islamic Period 

 74/5/3 --- --- --- سیما داد
75/1/2

8 
 درسنامه 

Audio –Visual Teaching Of 
News Of Media 

 درسنامه  11/2/75 17/12/72 --- اعظم سازور --- ربابه پهلوان باقری 

A Work Book On The Covent In 
The Quran(By Abd Al-Karim 

Biazar) 

 الهه ستوده نما
--- 

 اعظم سازور

 24/10/75 1/4/73 --- دکتر مژگان سخایی 
 درسنامه 

 خطاهای زبان آموزان ایرانیبررسی 
 سمیه عبداللهیان و

 ربابه پهلوان باقری 

 دکتر کشاورز
--- 

79 
--- --- 

 درسنامه 

The Foundation Of Islamic 
Doctrine 30/7/74 72/11/20 --- --- --- الهه ستوده نما 

 درسنامه 

 --- اعظم سازور (LPTخواندن متون مطبوعاتی )
 ربابه پهلوان باقری 

 لیال خسروی 
--- 25/11/72 17/11/74 

 درسنامه 

The Practical Reading 
Comprehension Book On The 
Literary History Of Arabs(By 

Nichelson) Selection On 
Abbasid Period 

 درسنامه  2/11/74 20/11/72 --- --- --- سیما داد

Semi-S-P  Book And Work Book 
 --- --- --- سیما داد

74/5/3 74/12/
19 

 درسنامه 



 رشته/ 

 همکاران  ناظر مدیر  عنوان  گروه

تصویب طرح 

در شورای  

 پژوهش 

تاریخ شروع  

 طرح 

تاریخ  

 خاتمه

 طرح 

 دستاورد طرح

زبان و  

ادبیات 

 عربی 

 دکترکبری روشنفکر  النحو الجامعی 

آقای دکتر  

عبداالمیر  

 سلیمانی

 دکتر زهرا سلیمانی 

 معصومه شمس

 

--- 31/6/75 1379 

 درسنامه 

 صرف
 شیوا مشیر فر 

 

 نیانسرین فخاری دکتر دیباجی 

 یاسمین رستمی تبریزی 
 درسنامه  25/9/77 30/6/75 ---

تاریخ االدب عربی فی صدر االسالم و  

 --- رقیه رستم پور ملکی االموی

 پروانه فرداد

 شیوا مشیر فر 

 مریم گودرزی

 درسنامه  20/6/77 20/7/74 ---

 --- دکترطاهره اختری تمارین نحویه علی شرح ابن عقیل

 معصومه عموشا 

 مهدیه مهدوی  

 نرگس ترقی  

 مینا کریم زاده

 نقشینه سرور 

 درسنامه  3/12/76 2/6/76 ---

 رقیه رستم پور ملکی تاریخ االدب عربی فی العصرالعباسی

آقای دکتر  

 گنجیان

 زینه عرفت پور

 اکرم السادات فالح تفتی 

 فاطمه جان احمدی

--- 

 طرح تحقیقاتی 9/10/75 26/9/75

 

 درسنامه  26/8/75 10/5/74 --- عرفت پور و بتول علی نیا زینه  --- فامدکتر بتول مشکین مناهجه و مصادره  البحث األدبی

 درسنامه  23/4/75 1/9/73 --- یاسمین رستمی تبریزی  آقای شوشتری  شیوا مشیر فر  شرح ابن عقیلبازنگری تهذیب و تلخیص 

1تاریخ االدب عربی فی العصر جاهلی  --- پروانه فرداد 
 رقیه رستم پور ملکی

--- 
 درسنامه  4/9/74 20/1/73

 طرح تحقیقاتی 25/6/77 9/4/75 --- فاطمه کاظمپورآقای دکتر   سکینه سلمان ماهینینقد و بررسی کشف المراد فی شرح تجرید  فلسفه و 



 رشته/ 

 همکاران  ناظر مدیر  عنوان  گروه

تصویب طرح 

در شورای  

 پژوهش 

تاریخ شروع  

 طرح 

تاریخ  

 خاتمه

 طرح 

 دستاورد طرح

 قراملکی )مبحث امامت( 2االعتقاد فاز  کالم

آقای دکتر  

 حبیبی 

 فرزانه ذوالحسنی 

 زاده قمصریفاطمه صادق 

 کمک درسی

المراد فی شرح تجرید  نقد و بررسی کشف 

 )مبحث نبوت(1االعتقاد فاز 

آقای دکتر   سکینه سلمان ماهینی

 قراملکی

آقای دکتر  

 حبیبی 

 صدیقه ذاکر، فاطمه کاظمپور

 فرزانه ذوالحسنی 

 کتاب 30/3/75 3/8/74 --- زاده قمصریفاطمه صادق 

 فلسفه و کالم مقدماتی 

 دکتر مهین عرب

--- 

سمیه  -مونا علی نژاد

 طهماسبی

 نوشین چترچی

 مرضیه صادقی 

 فیروزه ساعتچیان

 درسنامه  4/9/74 20/4/73 ---

علوم 

 قرآنی
 مفتاح الترجمه قرآن مجید

دکتر فائزه عظیم زاده  

 اردبیلی
 

 
 کتاب 1391 25/12/75 

 تاریخ و علوم قرآنی 

فائزه عظیم زاده  

 --- اردبیلی

اعظم  بی بی سادات رضی،

علوی، مریم  پویازاده، حمرا 

 بادامی 

 کتاب 25/2/76 16/10/74 19/7/74

 

 


