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

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حلیوِ اکثزی

2

لیلی الیاسی

3

هحذثِ حقپزست

4

حیات سَاری

5

سیٌة ػثاسی

6

فاطوِ هظفزی

7

فزیذُ هْذیاى

8

اًسیِ ػثذپَر

9

هٌْاس رحواىًژادی

11

هزین ٍفاجَ

11

رقیِ هحوذی

12

طاّزُ هیزاحوذی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

ًاّیذ ػشقپَر

گًَِشٌاسی ًقشّای حوایتی سًاى اس ٍالیت در سالّای دّن تا چْلن ّجزی

2

حکیوِ حسیٌی

تزرسی گًَِّای ًقشّای حوایتی سًاى اس ٍالیت در سالّای  183تا ّ 254جزی

تزرسی ًثَت آدم ػلیِالسالم اس هٌظز ػْذیي ٍ قزآى ٍ رٍایات
جستاری در شَاّذ ًثَت آدمػلیِالسالم اس هٌظز ػْذیي ،قزآى ٍ احادیث
تْشت حضزت آدم

ػلیِالسالم

امالثشز در قزآى ٍ رٍایات
تزرسی تطثیقی حَاء در تفاسیز فزیقیي
پژٍّشی درتارُ هَجَدات قثل اس آدمػلیِالسالم اس هٌظز آیات ٍ رٍایات
ػلیِالسالم

تزرسی تفسیزی کیفیت قصِ فزسًذاى آدم
در آیِ شزیفِ «ٍَ اتْلُ ػَلَیِْْنْ ًَثَأَ اتٌَْیْ آدَمَ تِالْحَق» ٍ پاسخ تزخی شثْات آى
ػَاهل هَثز در ّثَط آدمػلیِالسالم تز اساس الویشاى
هؼٌاشٌاسی ػْذ آدمػلیِالسالم در آیِ 115طِ تز اساس آراء تفسیزی هتأخزیي
خلقت اًساى اس دیذگاُ قزآى ٍ ًظزیِ تکاهل
رٍیکزد هَلفاى تفاسیز الوٌار تِ تسٌین درتارُ سجذُ فزشتگاى تِ حضزت آدم

ػلیِالسالم

ًقش حَاء در ّثَط آدمػلیِالسالم اس دیذگاُ هفسزاى الویشاى ٍ جاهغالثیاى
قصص قزآى
ٍیژگیّا ٍ تاستاىشٌاسی قصص قزآى
ًقذ ٍ تزرسی هٌشاء خلقت اس دیذگاُ ػزفاىّای ًَظَْر
ػَاهل تیٌشی ًگزاًی ٍ راُّای هقاتلِ تا آى اس دیذگاُ قزآى ٍ رٍاًشٌاسی
ًگاّی تِ قصص قزآى (ٍیژگیّا ٍ راس تکزار)
تحلیل تز کتاب ػول اس هٌظز ػالهِ طثاطثایی

رحوةاهلل

آثار اجتواػی ّذایت اس هٌظز قزآى
تزرسی اجوالی پیزاهَى قصص قزآى
تحلیلی تز ًؼوتّای تٌی اسزائیل ٍ پیاهذّای ًاسپاسی آى
گروه تاریخ

3

سّزُ سادات اهیٌی

گًَِشٌاسی ًقشّای سًاى یاریگز ٍالیت در قزى دٍم ّجزی

4

فاطوِ حقشٌاس

تزرسی گًَِّای ًقش یاریگزاًِ سًاى اس ٍالیت در سالّای  41تا ّ 95جزی

5

سیذُ هْیي هیزافضلی

ًقش سًاى یاریگز ٍالیت در ػصز غیثت صغزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سّزا رحیوی

2

سیذُ ًذا ّاشوی

داللتّای تزتیتی اختیار اًساى تا تکیِ تز ػَاهل ٍ هَاًغ تزتیتی

3

فزشتِ سارػی

اهکاى تغییزپذیزی فطزت

4

هؼصَهِ غاًن

اهیذٍاری در اػتقاد تِ شفاػت

5

طیثِ سادات صالحی

اًساى در آییٌِ شٌاخت

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

سکیِ تلخی

آثار ٍ پیاهذّای اختالط ًاهشزٍع سى ٍ هزد اس دیذگاُ اسالم

گروه اخالق و تربیت
عنوان مقاله
هثاًی اًساىشٌاسی در ًظام تزتیت اسالهی
هثاًی ًظام تؼلین ٍ تزتیت اسالهی
قلوزٍ ٍالیت در ًظام تزتیتی اسالم ٍ آثار تزتیتی آى

گروه مطالعات زن و خانواده

