مقاالت دوره دوم تربیت پژوهشگر
گروه تفسیر و علوم قرآن
عنوان مقاله

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

پرٍیي حثیثی

2

فاطوِ جعفری فر

3

طاّرُ کْسادًٍذ

4

هعصَهِ فاطویکیا

سیر تطَر ًگارش از حضرت آدم تا ًَح

5

گرٍّی

حیات فردی حضرت ضیث پسر حضرت آدم

6

گرٍّی

رّیافتی تِ ٍصایت ٍ ًثَت حضرت ضیثعلیِالسالم ٍ حاکویت ایطاى
در پرتَی رٍایات تفسیری ٍ تاریخی

7

حویذُ تْوٌص

هعٌاضٌاسی اخالقی ّوس ٍ لوس در قرآى

8

طیثِ دٌَّی

هفَْمضٌاسی اخالقی ٍاشُ تکاثر در قرآى تا تأکیذ تر ضثکِ هعٌایی آیات

9

زیٌة رتیعی

تررسی هفَْم اخالقی خطاب «ها ٍعذ رتک ٍ ها قلی»
تا تأکیذ تر خطاتات قرآًی ًثَی

11

صائوِ تتَل سلین

تررسی هفَْم حسٌاى در قرآى تا تأکیذ تر رٍش ایسٍتسَ

11

زکیِ سادات هؤهٌی

تررسی هفَْم اخالقی ٍاشُ کَثر تا تأکیذ تر رٍش ایسٍتسَ

12

هرضیِ ًجفی

تررسی تْذیذّای اخالقی غٌای هال تا تأکیذ تر سَرُ هسذ در آیات قرآًی

13

فاطوِ سلطاًی پَر

قیوَهیت هرد در قرآى

14

حکیوِ تراتیاى

تسثیح جوادات از ًگاُ قرآى

15

طاّرُ حسیٌی ًصرآتادی

هطالعِ تطثیقی تعذد زٍجات در قرآى؛ زهیٌِّا ،ضرایط ٍ چالصّا

16

زّرُ داًطجَ

ضرایط تْرُهٌذی از ضفاعت در قرآى

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

ًاّیذ عطقپَر

افراد ًقصآفریي در کٌار تستر احتضار پیاهثر

2

زّرا هحوذی

تررسی اقذاهات حکَهت صفَی در احیای تفکر هْذٍیت

3

زّرا قرتاًیزادُ

تفاٍت صحف اًثیاء هتقذم از آدم تا ًَح

علیْنالسالم

ازدٍاج حضرت ضیث ٍ اهتذاد ًسل آدمعلیْواالسالم از ًظر علَم دیٌی ٍ زیستضٌاسی
اثثات ًثَت ٍ ٍصایت ضیث ًثیعلیِالسالم تا ادریس ًثی

علیِالسالم

علیْنالسالم
علیْواالسالم

گروه تاریخ
عنوان مقاله
صلیاهللعلیٍِآلِ

صلیاهللعلیٍِآلِ

تررسی جایگاُ عریف قثل از تعثت رسَل خذا
تا سال ّ 61جری قوری تا رٍیکرد تاریخی

گروه فقه و اصول
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

ًرگس اًگاضتِ ٍاحذ

قاعذُ ًفی سثیل ٍ پطتَاًِ فقْی تر حوایت از تَلیذ هلی

2

آالء ظاّری

احکام اختصاصی اّل فضل ٍ ضرف

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

اکرم قرتاًی قوی

2

فاطوِ الیاسری

جایگاُ ًیاز تِ پرستص از دیذگاُ عالهِ طثاطثایی

3

فاطوِ تٌیاسذی

راتطِ اًساى ٍ هحیطزیست در اسالم تا رٍیکرد ضْیذ صذر

4

فاطوِ تْجت

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

سیذُ کلثَم علَی

تررسی هسألِ جاٍداًگی ٍ تقاء ًفس از هٌظر علَیاى ضام

2

زیٌة خاتَى ضیریيکار

گروه فلسفه
عنوان مقاله
حیات اًساى پیص از دًیا در اًذیطِ هالصذرا ٍ عالهِ هجلسی
تحلیل ٍ تثییي حیات پیطادًیای اًساى در اًذیطِ آیت اهلل جَادی آهلی

اًساى هتعالی در اًذیطِ اهام خویٌی

رحوةاهللعلیِ

فضایل عقالًی ٍ اخالقی اًساى هتعالی از هٌظر اهام خویٌی

رحوةاهللعلیِ

گروه کالم

جاٍداًگی اًساى از هٌظر اهام خویٌی
هراتة اًساى از هٌظر اهام خویٌی

رحوةاهللعلیِ

رحوةاهللعلیِ

دامظلِ

