
 مقاالت: بخش ايل 

 سال عنوان مقاله ردیف
ترتیب 

 مؤلف
 نام مجله رتبه مجله

 هجلِ اًجوي جبهؼِ ضٌبسی ایزاى ػلوی ـ پژٍّطی دٍم 1381 هٌبسجبت قَهی ٍ راثطِ اى ثب تحَل َّیت جوؼی 1

 هجلِ فلسفی ـ کالهی ـ قن تزٍیجی اٍل 1382 جْبًی ضذى، تضبد یب تَاسی 2

 ًبهِ ػلَم اجتوبػی داًطگبُ تْزاى ػلوی ـ پژٍّطی دٍم 1383 َّیت جوؼی ٍ جْبًی ضذى 3

 ًبهِ ایزاًی تؼلین ٍ تزثیت ػلوی ـ پژٍّطی اٍل 1383 ثزرسی هیشاى تؼلق خبطز داًص آهَساى ثِ َّیت هلی 4

 ًبهِ ایزاًی تؼلین ٍ تزثیت ػلوی ـ پژٍّطی اٍل 1387 ثزرسی هطکالت داًطجَیبى داًطگبُ ایالم 5

 ًبهِ ػلَم اجتوبػی داًطگبُ تْزاى ػلوی ـ پژٍّطی اٍل 1387 ارسیبثی ًحَُ هذیزیت تَسؼِ در ایزاى 6

 ًبهِ ػلَم اجتوبػی داًطگبُ طجبطجبیی ػلوی ـ پژٍّطی اٍل 1388 هزگ ٍ هیز کَدکبى ٍ هحزٍهیت اجتوبػی در ایالم 7

8 
راثطِ دٍلت ٍ جبهؼِ هذتی در ایزاى اسهٌظز جبهؼِ ضٌبسی 

 تبریخی
 هجلِ ػلَم اجتوبػی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ ػلوی ـ پژٍّطی اٍل 1389

9 
ًسجت سزهبیِ اجتوبػی ٍ قبًَى پذیزی در آراء سِ ًسل اس 

 جبهؼِ ضٌبسبى
 فصلٌبهِ تَسؼِ اجتوبػی داًطگبُ چوزاى ػلوی ـ پژٍّطی اٍل 1390

10 
ثزرسی ػلل هزگ ٍهیز هبدراى ثبردار ًبضی اس سایوبى در 

 هٌبطق ضْزی ٍ رٍستبیی ایالم
 هجلِ سالهت ٍ ثْذاضت داًطگبُ اصفْبى ػلوی ـ پژٍّطی اٍل 1390

11 
ثبتکیِ ثز  )ثزرسی راثطِ ثیي سزهبیِ اجتوبػی  هزدم 

 ٍ سطح تَسؼِ هٌبطق (هطبرکت
 فصل ًبهِ تخصصی داًطگبُ اراک تخصصی اٍل 1390

12 
ثزرسی راثطِ ثیي سزهبیِ اجتوبػی ٍ َّیت هلی 

 داًطجَیبى
 فصل ًبهِ فزٌّگ ایالم تزٍیجی اٍل 1391

 هجلِ داًطگبُ ػلَم پشضکی ایالم ػلوی ـ پژٍّطی اٍل 1373 جبهؼِ ضٌبسی جوؼیت 13

14 
ًسجت ػلن اجتوبػی ٍ فلسفِ در فصلٌبهِ هطبلؼبت جبهؼِ 

 ضٌبختی داًطگبُ تْزاى
 داًطگبُ تْزاى ػلوی ـ پژٍّطی اٍل 1392

15 
سزهبیِ اجتوبػی در ثیي دختزاى ٍ پسزاى ایالم، در 

 فزٌّگ ایالم
 ادارُ کل فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی ایالم ػلوی ـ تزٍیجی دٍم 1392

پژٍّطی- ػلوی دٍم 1392 ًَع ضٌبسی هؤلفِ ّبی ارتجبط غیزکالهی در قزآى کزین 16  دٍفصلٌبهِ دیي ٍ ارتجبطبت 

17 
ثزرسی هقبیسِ ثؼذ خبًَار در ثیي سًبى ضبغل ٍ خبًِ دار 

 ایالم 

پژٍّطی - ػلوی اٍل  1393  داًطگبُ ػلَم پشضکی ایالم  

18 

Politics official Discourse challenges 

with women's equality Movement In 

Iran  

2014 First ISI international journal of 

current lifs science  

19 
ثزرسی تأثیز حبضیِ ًطیٌی ثزضیَع آسیت ّبی اجتوبػی 

 (هَرد هطبلؼِ هحل ّبی فبطویِ ٍ هْذی آثبد ضْز ایالم )

 فصلٌبهِ هطبلؼبت پیطگیزی اس جزم ػلوی ـ تزٍیجی هسئَل 2014

 

  



 مقاالت: بخش ايل 

 سال عنوان مقاله ردیف
ترتیب 

 مؤلف
 نام مجله رتبه مجله

22 
ثزرسی راثطِ ثیي سزهبیِ اجتوبػی ٍ هیشاى تَسؼِ هٌبطق 

 ضْزایالم
هؤلف  2014

 هسئَل

پژٍّطی - ػلوی فصلٌبهِ ثزًبهِ ریشی رفبُ ٍ تَسؼِ اجتوبػی  

 داًطگبُ ػالهِ طجبطجبیی

23 
 )ثزرسی هیشاى اًَاع سِ گبًِ ی سزهبیِ اجتوبػی 

 (1392جَاًبى استبى ایالم : هَرهطبلؼِ
هؤلف  2015

 هسئَل

پژٍّطی - ػلوی  –فصلٌبهِ هطبلؼبت تَسؼِ اجتوبػی  

 فزٌّگی داًطگبُ هبسًذراى

24 
ثزرسی راثطِ سزهبیِ ی فزٌّگی ٍ سزهبیِ ی ًوبدیي 

داًطجَیبى داًطگبُ دٍلتی : هطبلؼِ ی هَردی )فزٌّگی 

 (ایالم

هؤلف  2015

 هسئَل

 (ػلوی ـ تزٍیجی  )فصلٌبهِ فزٌّگ ایالم  تزٍیجی

25 
هؤلف  2015 ثزرسی راثطِ ثیي سزهبیِ اجتوبػی ٍ کیفیت سًذگی

 هسئَل

پژٍّطی - ػلوی  افغبًستبى- تجزا 

26 
ثزرسی ػَاهل هؤثز در جلت رضبیت ثبسدیذکٌٌذگبى پبرک 

 جٌگلی چقبسجش ایالم
ػلوی  2015

 تزٍیجی

 (ػلوی ـ تزٍیجی )فصلٌبهِ فزٌّگ ایالم  تزٍیجی

27 
ًَیسٌذُ  1394 ًقذًظزیِ ریشضی ـ چزخطی اثي خلذٍى

 اٍل

پژٍّطی - ػلوی هجلِ هطبلؼبت جبهؼِ ضٌبختی داًطگبُ  

 تْزاى

28 
ثزرسی ّوجستِ ّبی حوبیت خبًَادُ ٍ اهٌیت اجتوبػی 

 در ثیي سًبى سزپزست خبًَار هَر هطبلؼِ ضْز ایالم
هؤلف  1392

 هسئَل

  

29 
هقبیسِ ضبخص ّبی فزٌّگی ـ اجتوبػی رٍستبّبی 

 گزدضگزپذیز ثب دیگز رٍستبّبی هطبثِ گیالًغزة
 ارائِ در ّوبیص ّوبیص هسئَل 1393

30 
راثطِ َّیت جوؼی خزد ٍ هیبًی ثب اػتوبد اجتوبػی 

 هطبلؼِ هَردی جَاًبى تبجیکستبى
 فصلٌبهِ هطبلؼبت هیبى فزٌّگی ػلوی ـ پژٍّطی هسئَل 2014

31 Collective Identity as way towards growth 

and development of developing countries 
  ISI دٍم 2015

 

  



 :ارائٍ مقالٍ در َمایش َای بیه المللی 

 سال عنوان مقاله ردیف
ترتیب 

 مؤلف
 نام مجله رتبه مجله

1 Discourse of modernity its experience in 

Iran and Malaysia 
 Conference in malaysia هؤلف هسئَل  1392

2 Rise and fall of civilization contemporary 

state of muss elms 
1393   Conference in malaysia 

3 Cause of government opposition with 
feminism movement in Iran  

   International society for 
development: in Turkish  

4 
ایزاى ٍ ًْضت ّبی رٍش ضٌبختی ػلن، ارائِ ضذُ در 

 آکبدهی ػلَم تبجیکستبى
مُرماٌ

1393 

   

5 
جبیگبُ کویتِ ی اهذاد اس هٌظز جبهؼِ ضٌبسی، ارائِ ضذُ 

 در آکبدهی ػلَم تبجیکستبى
ضْزیَر

1394 
   



 :دايری کتاب ي مقالٍ 

 عنوان مقاله ردیف عنوان مقاله ردیف

  «2داًطٌبهِ ایالم » داٍری کتبة تألیفی  16  هقبلِ در هجلِ ػلوی تزٍیجی فزٌّگ ایالم4داٍری  1

2 
 ثب ػٌَاى ثزرسی ػلل خَدکطی در ضْزستبى ایَاًغزة ISIداٍری هقبلِ 

 ٍ تأثیز آى ثز اهٌیت اجتوبػی در هجلِ ػلوی داًطگبُ ػلَم پشضکی

 «3داًطٌبهِ ایالم » داٍری کتبة تألیفی  17

  «4داًطٌبهِ ایالم » داٍری کتبة تألیفی  18  فقزُ گشارش ًْبیی طزح پژٍّطی داًطگبُ ػلَم پشضکی ایالم5داٍری  3

  «5داًطٌبهِ ایالم » داٍری کتبة تألیفی  19 «ثزرسی الگَی سَء هصزف هَاد هخذر» ًظبرت طزح پژٍّطی  4

 «درآهذی ثز تبریخ اهَسش در اسالم ٍ ایزاى » داٍری کتبة تألیفی  20 «...ثزرسی هیشاى سَء رفتبر اػضبی خبًَادُ » ًظبرت طزح پژٍّطی  5

6 
... ثزرسی جبیگبُ اقتصبدی ػطبیز» داٍری گشارش ًْبیی طزح پژٍّطی 

» 

 ػٌَاى هقبلِ ثب ػٌبٍیي ضٌبسبیی ػَاهل هؤثز ثز قبًَى 2داٍری  21

در ... ٍ ثزرسی ارتجبط ثیي ثبسدارًذُ ّبی غیز رسوی ... گزیشی 

  فصلٌبهِ پژٍّص ّبی راّجزدی اهٌیت ٍ ًظن اجتوبػیISIهجلِ 

7 
هقبیسِ افزاد ػبدی ٍ اقذام کٌٌذُ ثِ خَدکطی اس » داٍری طزح  22 «ًقص ًیزٍی اًتظبهی استبى ایالم در دفبع هقذس» داٍری کتبة 

 «...لحبظ 

8 
 ـ ثزرسی راثطِ ی ثیي سزهبیِ ی اجتوبػی 1 هقبلِ ثب ػٌبٍیي 2داٍری 

ٍ هیشاى احسبس رضبیتوٌذی خبًَادُ هؼظن ضْذاء اس ًحَُ ی 

 سبهبًذّی گلشار ضْذای استبى ایالم در هجلِ ػلوی تزٍیجی

 «تبریخ استبى ایالم در ػصز پْلَی : داًطٌبهِ ایالم » داٍری کتبة  23

9 
تحلیل جبهؼِ ضٌبختی جزم » داٍری گشارش ًْبیی طزح پژٍّطی  24 «سَهبر در هسیز تبریخ » داٍری کتبة 

» ... 

10 
ثزرسی تؼبهل ضْزًٍذاى » داٍری گشارش ًْبیی طزح پژٍّطی  25 «حضَر سى در تبریخ ایزاى »  داٍری کتبة تألیفی 

 «... ثزهطبرکت 

11 
 سبلِ اقذام 10ثزرسی رًٍذ » داٍری گشارش ًْبیی طزح پژٍّطی  26 «حضَر سًبى ایالم در دفبع هقذس » داٍری کتبة تألیفی 

 «... ثِ خَدکطی 

12 
داٍری کتبة تألیفی ـ ًقص رٍحبًیت استبى ایالم در اًقالة ٍ دفبع 

 «هقذس 

ثزرسی ػَاهل هؤثز ثز » داٍری گشارش ًْبیی طزح پژٍّطی  27

 «... گزایص جَاًبى ضْز ایالم 

13 
ثزرسی ًقص اًضجبط در » داٍری گشارش ًْبیی طزح پژٍّطی  28  «1داًطٌبهِ ایالم » داٍری کتبة تألیفی 

 «... ارتقبء اًگیشُ خذهتی ٍ کبّص تخلفبت 

14 
ًقص قسبهِ ثزػولکزد هأهَریي » داٍری گشارش ًْبیی طزح پژٍّطی 

 «... ًیزٍی اًتظبهی 

 .هجلِ جبهؼِ ضٌبسی داًطگبُ تْزاى: یکجبًطیٌی در ایالت ایالم  29

   « فزا تحلیل خَدکطی » داٍری گزایص ًْبیی طزح پژٍّطی  15

  



 

 حًزٌ َای مًرد ػالقٍ 

 سال تذریس در مقطغ ػىًان ردیف

  تبکٌَى1372 کبرضٌبسی ًظزیِ ّبی جبهؼِ ضٌبسی 1

  تبکٌَى1374 کبرضٌبسی ٍکبرضٌبسی ارضذ رٍش تحقیق کوی 2

 - - رٍش تحقیق کیفی 3

  تبکٌَى1374 کبرضٌبسی ٍکبرضٌبسی ارضذ حَسُ ّبی جبهؼِ ضٌبسی 4

  تبکٌَى1385 کبرضٌبسی هتَى تخصصی سثبى اًگلیسی 5

 

  



 

 

  :راهنمایی ومشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشذ ودکترا

داوشگاٌ  ػىًان ردیف

 ديلتی

 داوشگاٌ آزاد اسالمی

 ي غیراوتفاػی

راَىمایی  تاریخ

 شذٌ

در دست 

 راَىمایی

مشايرٌ 

 شذٌ

در دست 

 مشايرٌ

 جمغ

1384-1391 45 5 کبرضٌبسی ارضذ 1    10  102 

 1 - - ×  1393 - 1 دکتزا 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داخل کطَر :سخنرانی 

  

 محل َمایش ي وًع َمایش ردیف وًیسىذٌ تاریخ ارائٍ ػىًان ردیف

 داًطگبُ ایالم داخلی  1383 جبیگبُ ارسش ّب در هٌظَهِ فزٌّگی جبهؼِ 1

 داًطگبُ ایالم داخلی  1384 جبهؼِ ضٌبسی ضْزی ٍتئَریْبی هزثَط ثِ آى 2

 داًطگبُ ایالم داخلی  1384 رٍیکزدّبی هؼزفت ضٌبختی 3

 هؼبًٍت اجتوبػی ًیزٍی اًتظبهی استبى ایالم ّوبیص هٌطقِ ای  1383 پلیس ٍاهٌیت اجتوبػی 4

   1384 تجییي گسست ًسلی در ایالم 5

 هجوَػِ هقبالت  1383 خَیطبًٍذگزایی ٍ تَسؼِ 7

 داًطگبُ ایالم  1393 ّزهٌَتیک ثِ هثبثِ رٍش یب ػلن تفسیز 9

 داًطگبُ ایالم  1393 تبجیکستبى اس ٍصل تب قطغ 10

11 
فزٌّگ تَدُ ای ٍ چبلطْبی آى در جبهؼِ 

 هؼبصز

 داًطگبُ ایالم  1394



 : ویرایش ـتالیفات 

 سال اوتشار وًع فؼالیت ػىًان ردیف
ردیف 

 وًیسىذٌ
 يضؼیت چاپ واشر

 چبح ضذُ اًتطبرات ضبپزک اٍل 1386 تبلیف آسیت ضٌبسی هذرًیتِ اس ًگبُ فَکٍَ ّبثزهبس 1

 چبح ضذُ اًتطبرات داًطگبُ ایالم ّوکبر 1388 تبلیف ّویبریْبی سٌتی ایالهیبى 2

 چبح ضذُ اًتطبرات داًطگبُ ایالم - 1389 ٍیزایص رٍش تحقیق تزکیجی 3

 در دست چبح اًتطبرات داًطگبُ ایالم - 1390 ٍیزایص ثزًبهِ ریشی ثزای تٌَع فزٌّگی 4

 دردست چبح اًتطبرات داًطگبُ ایالم - 1391 ٍیزایص رٍضْبی تزکیجی پیطزفتِ 5

 

  



 :وظارت 

 سال عنوان طرح ردیف

 1394 ثزرسی الگَی سَء هصزف هَاد هخذر ثزاسبس ػَاهل جوؼیت ضٌبختی در هؼتبداى 1

 1394 ثزرسی هیشاى سَء رفتبر اػضبی خبًَادُ ًسجت ثِ سبلوٌذاى ضْزی ٍ رٍستبیی 2

 1385 «ثزرسی رًٍذ آهَسش ػبلی در استبى ایالم » ًظبرت طزح  3

  « ثزرسی هیشاى هطبثقت ٌّجبرّبی ٍاقؼی ٍ ارهبًی در ثیي کبرهٌذاى استبى » ًظبرت طزح  4

  «ثزرسی هیشاى اػتوبد اجتوبػی داًص آهَساى هقطغ راٌّوبیی هتَسطِ استبى ایالم » ًظبرت طزح  5

  «فزا تحلیل تحقیقبت آهَسضی اًجبم گزفتِ در آهَسش ٍ پزٍرش استبى ایالم » ًظبرت طزح  6

  «ثزرسی هیشاى هطبرکت اجتوبػی ضْزًٍذاى در هذیزیت ضْزی » ًظبرت ثز طزح  7

  «ثزرسی ًقص سًبى ایالهی در ّطت سبل دفبع هقذس » ًظبرت ثز طزح  8

 

 :اوجام طرح َای پژيَشی شامل شمارٌ َای تیک خًردٌ 

 سال عنوان طرح ردیف

 1394 ثزرسی هیشاى قبًَى گزیشی هجزهیي اس هقزرات داخل سًذاى 1

 1384 ثزرسی هطکالت داًطجَیبى داًطگبُ ایالم ثب تکیِ ثز هطکالت اجتوبػی ـ فزٌّگی ٍ سیبسی 2

 1385 (استبى ایالم )ضٌبسبیی ّوکبری ّبی سٌتی ٍ چطن اًذاس آتی آى  3

 1385 ثزرسی ػَاهل هؤثز ثزهزگ ٍ هیز کَدکبى در استبى ایالم 4

 1389 ثزرسی راثطِ ثیي سزهبیِ اجتوبػی ٍ قبًَى پذیزی در ثیي هزدم استبى ایالم 5

 1393 ثزرسی هیشاى قبًَى گزیشی سًذاًیبى سًذاى هزکشی ضْز ایالم اس قَاًیي داخل سًذاى 6

 

 


