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 هایی که فرایند تحقیق و نگارش آنها خاتمه یافته است الف( طرح

 نام و نام خا نوادگی عنوان طرح گروه پژوهشکده ردیف

 سید رضا حسینی اصول و مبانی بیمه  و تامین اجتماعی اقتصاد علوم اجتماعی  .1

 بستان و ... - نصیری آسیب شناسی و کنترل اجتماعی با رویکرد اسالمی جامعه شناسی علوم اجتماعی  .2

 حسینی -مریم رجبیان  های اجتماعی مجازی و مدیریت بدن با میانجیگری شاخص دینداریتحقیق بررسی ارتباط میان مشارکت در شبکه جامعه شناسی علوم اجتماعی  .1

 یمهدی نصیر جامعه شناسی توسعه، مروری بر تجربه کشورهای در حال توسعه اسالمی جامعه شناسی علوم اجتماعی  .2

 داوود صفا -اهلل فوالدی وندا حفیظ جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی با تاکید بر دیدگاه های اندیشمندان مسلمان جامعه شناسی علوم اجتماعی  .3

 اهلل فوالدی ونداحفیظ البالغهکنترل اجتماعی در نهج جامعه شناسی علوم اجتماعی  .3

 سید محمد مهدی میر جلیلی ه، فلسفه زبان و سیاست در  جمهوری اسالمی ایراناصول فق علوم سیاسی علوم اجتماعی  .4

 پور گرجی محمود علی های اجتماعی بر وضعیت دینی جوانانتأثیر شبکه علوم سیاسی علوم اجتماعی  .4

 محمد حسین طالبی نظریه اسالمی قانون طبیعی علوم سیاسی علوم اجتماعی  .5

 حمید رضا ابراهیمی یاز و انگیزش منابع انسانی بر اساس صحیفه سجادیهبررسی ن مدیریت علوم اجتماعی  .6

 پویا پیرملکی -حسن عابدی جعفری  دین و مدیریت در پرتو مطالعات غرب مدیریت علوم اجتماعی  .7

 عبداله توکلی سیر اندیشه های سیاسی و نهاد سازی اداری مدیریت علوم اجتماعی  .8

 ابوطالب خدمتی ران بر اساس آموزهای قرآنمدیریت بح مدیریت علوم اجتماعی  .5

 رحیم سرودلیر -علی آقا پیروز  موفقیت، رویکردی مدیریتی مدیریت علوم اجتماعی  .6

 سید جواد راثی ورعی احوال، افکار و آثار عالمه شیخ محمد حسین نائینی حقوق علوم اسالمی  .7

 وان آراستهحسین ج آموزه های حکمرانی در حکومت علوی حقوق علوم اسالمی  .9

 محمد حسین طالبی بنیاد عقلی حقوق بشر در اسالم حقوق علوم اسالمی  .10

 حسن سلطانی حقوق ورزش حقوق علوم اسالمی  .11

 محمد حسین طالبی حمایت نظریه اسالمی قانون طبیعی از منشور حقوق شهروندی حقوق علوم اسالمی  .12

 محمد حسین طالبی مستقلظهور دانش فلسفه حق به عنوان دانشی  حقوق علوم اسالمی  .13

 حسن سلطانی فقه و حقوق ورزش حقوق علوم اسالمی  .8

 مصطفی دانش پژوه قانون جامع تابعیت ایران حقوق علوم اسالمی  .9

 محمد حسین طالبی مسائل فلسفه حق در مقدمه علم حقوق حقوق علوم اسالمی  .10

 محمد حسین طالبی بهشتی نسبت بین حق داشتن و حق بودن در اندیشه شهید حقوق علوم اسالمی  .14
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 محمدصادق علیپور شناسی مطالعات فلسفی و کالمیروش فلسفه و کالم علوم اسالمی  .15

 محمد اسعدی های کالمیبررسی تطبیقی تفسیر آیات ایمان و کفر در گرایش قرآن پژوهی علوم اسالمی  .11

 احسان سرخئی (10تاریخ تفسیر جلد چهار )قرن  قرآن پژوهی علوم اسالمی  .16

 سیدابراهیم مرتضوی تفسیر ادبی قرآن، مبانی و روش قرآن پژوهی علوم اسالمی  .12

 سید محمود طیب حسینی فقیه( بر مردمحقوق حاکم مشروع دینی ) ولی قرآن پژوهی علوم اسالمی  .17

 سید محمود طیب حسینی گامی به سوی تفسیر بیانی قرآن پژوهی علوم اسالمی  .18

 سید محمود طیب حسینی مازاد موظفی(« ) وی مفردات قرآن در روایات اهل بیت علیهم السالمواکا قرآن پژوهی علوم اسالمی  .19

 محمد زارعی توپخانه روابط فرازناشویی، عوامل، پیامدها و ساخت مقیاس اولیه آن، رویکردی اسالمی و روانشناختی خانواده علوم رفتاری  .20

 محمدرضا ساالری فر ردمشاوره خانواده نظریه کارب روانشناسی علوم رفتاری  .21

 بهروز رفیعی دمنه تاریخ تعلیم و تربیت در ایران عصر صفوی علوم تربیتی علوم رفتاری  .22

 سید علی حسینی زاده ده آبادی تعلیم و تربیت اسالمی علوم تربیتی علوم رفتاری  .23

 محمود افشارمنش روش های تربیتی در کودکی و نوجوانی علوم تربیتی علوم رفتاری  .24
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 در مرحله ارزیابیهای طرحعناوین ب( 

 نام و نام خا نوادگی عنوان طرح گروه پژوهشکده ردیف

 حسن رحیمی مدیریت بحران در جمهوری اسالمی ایران وم سیاسیعل علوم اجتماعی  .1

 محمدحسین باقری فرد الگوی اسالمی ایرانی خط مشی گذاری فرهنگی مدیریت علوم اجتماعی  .2

 علی عبدالهی نیسیانی -دائیان زینب شی مدل مطلوب روابط پلیس و دادسرا و احیای پلیس قضائی مدیریت علوم اجتماعی  .3

 محمد اسماعیل رستمی نیا مدیریت از منظر اسالم مدیریت علوم اجتماعی  .4

 محمد دوستار مدیریت تحول سازمانی مدیریت علوم اجتماعی  .5

 پویا پیرملکی -ابوالفضل گائینی  مدیریت دینی: رویکردها مدیریت علوم اجتماعی  .6

 زهیر صیامیان بن خیاط )بازنمایی( تاریخ اسالم به روایت اهل حدیث با تکیه بر تاریخ خلیفة تاریخ علوم اسالمی  .7

 حبیب زمانی محجوب تاریخ اسالم در آسیای مرکزی تاریخ علوم اسالمی  .8

 رمضان محمدی لی )ع(تاریخ زندگانی وسیره امام ع تاریخ علوم اسالمی  .9

 حسین حسینیان مقدم تاریخ و زندگانی اجتماعی و اقتصادی امام صادق علیه السالم تاریخ علوم اسالمی  .10

 حسین حسینیان مقدم تاریخ و زندگانی سیاسی و علمی امام صادق علیه السالم تاریخ علوم اسالمی  .11

 حسین حسینیان مقدم )دوجلدی(سیره و زندگانی امام صادق)ع( تاریخ علوم اسالمی  .12

 رمضان محمدی سیره و زندگانی امام کاظم )ع( تاریخ علوم اسالمی  .13

 محمد رضا هدایت پناه مناسبات صحابه و اهل بیت)ع( تاریخ علوم اسالمی  .14

 مصطفی دانش پژوه سلب تابعیت در حقوق ایران حقوق علوم اسالمی  .15

 حسین طالبی محمد مطالعه انتقادی نظریه های قانون طبیعی در غرب حقوق علوم اسالمی  .16

 مرتضی رضایی «معرفت شناسی( »6فلسفه اسالمی ) فلسفه و کالم علوم اسالمی  .17

 حیعلی فت فن ترجمه قرآن قرآن پژوهی علوم اسالمی  .18

 محمد حسین شریفی نیا آشنایی با روان شناسی سیاسی روانشناسی علوم رفتاری  .19

 مسعود جان بزرگی ی موج چهارمدرمان شناختی رفتار روانشناسی علوم رفتاری  .20

 مسعود جان بزرگی درمان شناختی رفتاری موج دوم و سوم روانشناسی علوم رفتاری  .21

 محمد کاویانی ارانی های روانشناختی قرآنواژه روانشناسی علوم رفتاری  .22

 محمد بهشتی تربیت زیبایی شناختی از دیدگاه اسالم علوم تربیتی علوم رفتاری  .23

 علی لطیفی هویت و روش شناسی دانش تربیت  اسالمی علوم تربیتی علوم رفتاری  .24
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 در مرحله اعمال اصالحاتهای طرح( عناوین ج

 نام و نام خا نوادگی عنوان طرح گروه پژوهشکده ردیف

 غالمرضا صدیق اورعی اندیشه اجتماعی عالمه طباطبایی جامعه شناسی علوم اجتماعی  .1

 حسین اژدری زاده اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان جامعه شناسی علوم اجتماعی  .2

 شهال باقری جامعه شناسی فرهنگی جامعه شناسی علوم اجتماعی  .3

 محمد داوری مخدر و طالق مقاوم سازی مناطق هرمزگان از اعتیاد به مواد جامعه شناسی علوم اجتماعی  .4

 علی عابدی رنانی پژوهشی تطبیقی –اخالق و سیاست  علوم سیاسی علوم اجتماعی  .5

 محمد حسین رحمتی مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی علوم سیاسی علوم اجتماعی  .6

 اعظم مالیی للنقش دین در آینده روابط بین الم علوم سیاسی علوم اجتماعی  .7

 ابوطالب خدمتی اخالق و احکام کسب و کار مدیریت علوم اجتماعی  .8

 ابوطالب خدمتی ویراست دوم -فساد اداری  مدیریت علوم اجتماعی  .9

 حسین مرادی نسب تاریخ زندگانی امام باقر )ع( تاریخ علوم اسالمی  .10

 مرتضی مداحی نخبه وظیفه -سی مستشرقان معاصرسیره امامان شیعه در آثار انگلی تاریخ علوم اسالمی  .11

 منصور داداش نژاد سیره و زندگانی  امام جواد )ع( تاریخ علوم اسالمی  .12

 اهلل بانشیرحمت سیره و زندگانی امام سجاد)ع( تاریخ علوم اسالمی  .13

 حسین مرادی نسب ماخذ شناسی تاریخ اهلبیت )ع( تاریخ علوم اسالمی  .14

 هدایت پناه محمد رضا منابع تاریخی مفقود شیعه جلد اول تاریخ علوم اسالمی  .15

 علی اصغر چاهیان بروجنی وقف در ایران از ورود اسالم تا قرن قرن هفتم  تاریخ علوم اسالمی  .16

 حسین هوشمند فیروز آبادی داوری در فقه امامیه حقوق علوم اسالمی  .17

 علی محمد حکیمیان فقه استداللی نفت و گاز حقوق علوم اسالمی  .18

 علی محمد حکیمیان امامیه نظریه ضمان قهری در فقه حقوق علوم اسالمی  .19

 محمد جواد اصغری برنینفلسفه دین ریچارد سوی فلسفه و کالم علوم اسالمی  .20

 مسعود نورعلیزاده سالمت و تربیت جنسی خانواده علوم رفتاری  .21

 محمد تقی مدرسی علم آگوستینی فلسفه علوم انسانی علوم رفتاری  .22
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  های پژوهشی در دست انجامطرح د(

 نام و نام خا نوادگی عنوان طرح گروه پژوهشکده ردیف

 حکیم آبادی محمد تقی گیلک احکام اقتصادی اسالم اقتصاد علوم اجتماعی  .1

 عطاا... رفیعی آتانی اقتصاد اسالمی اقتصاد علوم اجتماعی  .2

 علیرضا لشکری )رویکرد اسالمی( 1اقتصاد بخش عمومی  اقتصاد علوم اجتماعی  .3

 مجید حبیبیان نقیبی اقتصاد خرد )ترجمه و تنقیح مقاالت( اقتصاد علوم اجتماعی  .4

 شاه جمالی -عربی  اقتصاد سالمندی)نظریه ها و کاربردها( اقتصاد علوم اجتماعی  .5

 جعفر صمیمی -کریم اسالم لوئیان  1اقتصاد کالن  اقتصاد علوم اجتماعی  .6

 جعفر صمیمی -کریم اسالم لوئیان  2اقتصاد کالن  اقتصاد علوم اجتماعی  .7

 جعفر صمیمی -کریم اسالم لوئیان  3اقتصاد کالن  اقتصاد علوم اجتماعی  .8

 حسین دری نوگورانی اقتصاد و دفاع اقتصاد علوم اجتماعی  .9

 محمد حسین کرمی اسفه جی و ضرورت تدوین اقتصاد اسالمی به مثابه علمی تجربیامکان سن اقتصاد علوم اجتماعی  .10

 محمود عیسوی آشنایی با فقه اقتصادی )بازنگری کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسالمی( اقتصاد علوم اجتماعی  .11

 محمدجواد توکلی 1تحقیق فلسفه تطبیقی اقتصاد جلد  اقتصاد علوم اجتماعی  .12

 مصطفی کاظمی نجف آبادی اقتصادی وقف پول و سهام -تحلیل فقهی  اقتصاد علوم اجتماعی  .13

 عربی  -حسینی  -مجید کافی  زن اقتصاد و خانواده اقتصاد علوم اجتماعی  .14

 محمد حسین کرمی اسفه فلسفه اقتصاد رفاه بررسی مقایسه ای نگرش اسالمی و متعارف اقتصاد علوم اجتماعی  .15

 سید رضا حسینی الگوی رفتار تولید کننده دراقتصاد اسالمی اقتصاد علوم اجتماعی  .16

 محمود عیسوی نظام اقتصادی اسالم اقتصاد علوم اجتماعی  .17

 حسین صمصامی مکاتب اقتصاد کالن و مبانی فکری و فلسفی آنها و نظریه اقتصاد علوم اجتماعی  .18

 سید هادی عربی های عدالت در اقتصادنظریه اقتصاد علوم اجتماعی  .19

 محمد حسین کرمی اسفه های موجود در باره آثار خارجی از منظر اسالمینقدی بر دیدگاه اقتصاد علوم اجتماعی  .20

 سید رضا حسینی و نظریه های اقتصاد اسالمی )ترجمه جلد اول کتاب دکتر منذر قحف(نهادها  اقتصاد علوم اجتماعی  .21

 اهلل فوالدی ونداحفیظ ابعاد حکومت داری در نهج البالغه جامعه شناسی علوم اجتماعی  .22

 مهدی نصیری جامعه شناسی توسعه، مروری بر تجربه کشورهای در حال توسعه اسالمی جامعه شناسی علوم اجتماعی  .23

 خدیجه برزگر درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی جامعه شناسی علوم اجتماعی  .24
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 غالمرضا صدیق اورعی رفاه و تامین اجتماعی جامعه شناسی علوم اجتماعی  .25

 محمد داوری کریمکنترل اجتماعی از دیدگاه آموزه های قرآن  جامعه شناسی علوم اجتماعی  .26

 حسین بستان نظریه اجتماعی دنیا دوستی جامعه شناسی علوم اجتماعی  .27

 علی سلیمی نظریه قرآنی کجروی و بزهدیدگی:  رویکرد کالن جامعه شناسی علوم اجتماعی  .28

 معصومه زارعی -مجید کافی  نقد و بررسی جنبشهای اجتماعی زنان جامعه شناسی علوم اجتماعی  .29

 محمد شجاعیان انسان و سیاست در قرآن علوم سیاسی علوم اجتماعی  .30

 عبدالمجید سیفی -ناصر پورحسن  ایران و کشورهای همسایه علوم سیاسی علوم اجتماعی  .31

 محمد شجاعیان تحقیق اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی علوم سیاسی علوم اجتماعی  .32

 سرویرضا خواجهغالم ( 1368 -1357) 1اجتماعی جمهوری اسالمی ایران جلد  -تحوالت سیاسی علوم سیاسی علوم اجتماعی  .33

 سرویرضا خواجهغالم )دوران رهبری آیت اهلل خامنه ای مدظله العالی( 2اجتماعی جمهوری اسالمی ایران جلد  -تحوالت سیاسی علوم سیاسی علوم اجتماعی  .34

 محمدرضا دهشیری ین در نظریه روابط بین المللخیزش د علوم سیاسی علوم اجتماعی  .35

 محمد حسین اسکندری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران )اولویت دوم جایگزین موظفی( علوم سیاسی علوم اجتماعی  .36
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