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 1394 

کرامت زن در سبک زندگی اسالمی بر   .17

 های رضویآموزه

 1394  همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی

آثار دنیوی و اخروی رفتار با همسایه از   .18

 روایات منظر

همایش ملی علمی پژوهشی سبک زندگی و دانشجوی 

دانشگاه  -ایرانی، آسیب ها، راهبردها و راهکارها/ بابلسر

 مازندران

 1394 

نقش اعتقاد به مبدا و معاد در سبک   .19

 زندگی اقتصادی از منظر قرآن

همایش ملی علمی پژوهشی سبک زندگی و دانشجوی 

دانشگاه  -راهکارها/ بابلسرایرانی، آسیب ها، راهبردها و 

 مازندران

 1394 

نقش زنان در اقدام و عمل به مولفه های   .20

 اقتصاد مقاومتی

 کنفرانس ملی مدیریت اقتصاد و حسابداری) سیویلیکا(

https://www.civilica.com/PdfExport-
NDMCONFT05_032 

 1395 

در مکتب عالمه همایش ملی اخالق علم و اخالق حرفه ای  نقش اخالق در علم،  .21

 طباطبایی، آ نمایه شده در سیویلیکا

-https://www.civilica.com/Paper
ELMVADIN01_032.html-ELMVADIN01 

 1395 

سیره فرهنگی حضرت علی )ع(  نسبت به   .22

 زنان

المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و اولین کنفرانس بین 

 پژوهش دینی غدیر

 1395 

های  نقش نماز در پیشگیری از بیماری  .23

 روانی

 1395  ، برگزیده همایش نماز و سالمت تبریز

 1395  همایش نماز و سالمت تبریز تاثیر نماز در تقویت اراده،  .24

 نقش نماز در سبک زندگی اسالمی  .25

 

 سبک زندگیپژوهشی -همایش سراسری علمی

 نمایه در سیویلیکا

-https://www.civilica.com/Paper
HSZTAYBAD01_123.html-HSZTAYBAD01 

 1395 

امام  ی رهیدر س یزیاستکبارست یها وهیش  .26

 السالم هیعل یهاد

 1397  یقرآن یپژوهش ها یالملل نیب شیهما نیازدهمی

 یو رفتار یاعتقاد یزیاستکبار ست یبررس  .27

 یبهشت دکتر

 1397  یقرآن یپژوهش ها یالملل نیب شیهما نیازدهمی
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بررسی و نقد نظریه ظنی بودن داللت   .28

 قرآن کریم از دیدگاه آیت اهلل سبحانی

 1397  های آیت اهلل سبحانیهمایش بررسی اندیشه

اجتماعی حج در های سیاسیظرفیت  .29

 اهلل جعفر سبحانیدیدگاه آیت

 1397  های آیت اهلل سبحانیهمایش بررسی اندیشه

دالیل ایمان ابوطالب از دیدگاه آیت اهلل   .30

 سبحانی

 1397  های آیت اهلل سبحانیهمایش بررسی اندیشه

اسالم  یشاخص ها یقیمطالعه تطب  .31

بر  ینیاز منظر امام خم ییکایآمر

 قیمصاد

 1397  مجموعه مقاالت تشیع لندنی

اسالم ناب در  یهاشاخص یقیمطالعه تطب  .32

 یرازیش انیبا جر  ینیمنظر امام خم

 1397  یلندن عیمجموعه مقاالت تش

اهلل  تیآ دگاهیدر د یصحاب فیتعر  .33

 یسبحان

 1397  های آیت اهلل سبحانیهمایش بررسی اندیشه

اهلل جعفر  تیاز منظر آ یبرزخ اتیح  .34

 یمدظله العال یسبحان

 1397  های آیت اهلل سبحانیهمایش بررسی اندیشه

-تیآ دگاهیبودن الفاظ قرآن از د  یانیوح  .35

 یجعفر سبحان اهلل

 1397  های آیت اهلل سبحانیهمایش بررسی اندیشه

حضرت  ییاتهام دروغ گو یمطالعه مورد  .36

 یاهلل سبحان تیبر نظر ا دیبا تأک میابراه

 1397  های آیت اهلل سبحانیهمایش بررسی اندیشه

اهلل  تیآ یریروش تفس یپژوهش مورد  .37

 اءیدر بحث لزوم بعثت انب یسبحان

 1397  های آیت اهلل سبحانیهمایش بررسی اندیشه

 یفکر بیمفهوم انتظار؛ آس یکج فهم  .38

 منتظران

 1397  همایش چالش های انقالب اسالمی

های یکی از وعدهدابه االرض به عنوان   .39

 قرآنی

 

 1398  یقرآن یپژوهش ها یالملل نیب شیهما نیدوازدهم

 اجتماعی و اخالقی عناصر بررسی   .40
 سبک در ازدواج ی دهنده تشکیل

حدیث و قرآن دیدگاه از زندگی
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 راهنمایي و مشاوره پایان نامه ها

 تاریخ نام مركز علمي راهنمایي / مشاوره سطح پایان نامه عنوان پایان نامه ردیف

 1395 دانشگاه علوم حدیث ری راهنمایی کارشناسی ارشد سیره رفتاری امام علی با زنان  -1

 1380 جامعه المصطفی العالمیه راهنمایی کارشناسی ارشد امامت در قرآن از منظر فریقین  -2

والیت امام علی بررسی آیات مربوط به   -3

 )ع( از منظر فریقین

 1380 جامعه المصطفی العالمیه راهنمایی کارشناسی ارشد

 1380 جامعه المصطفی العالمیه راهنمایی کارشناسی ارشد آفرینش انسان در قرآن  -4

 1380 جامعه المصطفی العالمیه راهنمایی کارشناسی ارشد قرآن بررسی امامت در  -5

 1380 جامعه المصطفی العالمیه راهنمایی کارشناسی ارشد معادآثار تربیتی اعتقاد به   -6

 1380 جامعه المصطفی العالمیه راهنمایی کارشناسی ارشد شخصیت حضرت زهرا )س(  -7

 1382 جامعه المصطفی العالمیه راهنمایی کارشناسی ارشد ابعاد اعجاز قرآن  -8

تخصصی الزهراءمرکز  راهنمایی 3 سطح الزمان آخر تفسیری روایات بررسی  -9  1391 

 و قرآن منظر از تنش و سازگاری  -10

 مشاوره

 1391 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3 سطح

 امام اجتماعی سیاسی مدیریت الگوی  -11

 باقر )ع(

 1391 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3 سطح

 و قرآن دیدگاه از قرآن به عمل مراحل  -12

 )ع( بیت اهل

الزهراءمرکز تخصصی  مشاوره 3 سطح  1391 

 1391 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3 سطح قرآن در جاهلیت با مبارزه های روش  -13

 1392 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3 سطح قرآن های پیشگویی تاریخی پژوهش  -14

 صحیفه در قرآن اخالقی مضامین  -15

 سجّادیه

 1392 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 2سطح 

 1396 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3سطح انبیاء صدر شرح تقویت در مؤثر عوامل  -16

بررسی و نقد شبهات جدید جاودانگی   -17

 قرآن

 1395 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3سطح 

نقش اندیشه های کالمی در رشد و   -18

انحطاط تمدن اسالمی در دوره 

 عباسیان

 1396 جامعه الزهراء قم راهنمایی 3سطح 

 اتیآ ریدر تفس اتیلیاسرائ یبررس  -19

بر احتجاجات حضرت  دیبا تاک یدیتوح

 )ع(میابراه

 1397 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3سطح 

 1397 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3سطح  اشتراکات اعتقادی ادیان آسمانی  -20

نقد دیدگاه های تفسیرالمنار در بحث   -21

اعجاز از منظر تفاسیر اهل سنت در 

 سوره مبارکه بقره

 1397 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3سطح

تطبیق مراحل توحیدی قرآن با   -22

 صحیفه سجادیه

 1396 مرکز تخصصی الزهراء راهنمایی 3سطح



 یکرامت انسان و راهبردها یها بیآس  -23

با  میمواجهه با آنها از منظر قرآن کر

 بر جامعه امروز دیتاک

 1397 حوزه علمیه قم مشاوره 4سطح 

 اتیدر روا یخراسان یقیتطب یبررس  -24

 نیقیفر

 1396 حوزه علمیه قم راهنمایی 3سطح

اسالم ناب و اسالم آمریکایی در نگرش   -25

امام خمینی رحمت اهلل علیه و تطبیق 

 ریاخهای سیاسی در دهه  آن بر جریان

(1385–1395) 

 1396 قم علمیه حوزه راهنمایی 3سطح 

 1395 حوزه علمیه قم راهنمایی 3 سطح اخالق حرفه ای عالمان دینی در تبلیغ  -26

 1395 حوزه علمیه قم راهنمایی 3 سطح قرآن در حکومت تشکیل و انبیاء  -27

 1389 حوزه علمیه قم راهنمایی 3سطح  جایگاه زن در اسالم و مکتب فمنیسم  -28

 یزیوعقل گر ییعقل گرا شهینقش اند  -29

 یدر رشد و انحطاط تمدن اسالم

 1396 حوزه عمیه قم راهنمایی 3سطح 

بررسی سندی و داللی روایات زن ستیز   -30

 در منابع فریقین

 1397 حوزه علمیه قم راهنمایی 3سطح

به  دنیرس یها وهیش یقیتطب یبررس  -31

 یانهایآرامش درقرآن وجر

 یروان درمان یمدع ینوظهورمعنو

 1397 حوزه علمیه قم راهنمایی 3سطح 

 ینظریه در سنت اهل قرآنی مستندات  -32

 صحابه عدالت

 1396 صادقیه )ع( علمیه حوزه راهنمایی 2سطح 

 1395 صادقیه )ع( علمیه حوزه راهنمایی 2سطح  سنت و قرآن در جادو و سحر  -33

 1386 (ع)صادقیه  علمیه حوزه راهنمایی 2 سطح نقش زنان در جنگ های پیامبر )ص(  -34

 1386 صادقیه )ع( علمیه حوزه راهنمایی 2 سطح مشروعیت ازدواج موقت  -35

 ساالر عزاداری در تحریفات و ها بدعت  -36

 شهیدان

 1387 (ع)علمیه صادقیه  حوزه ییراهنما 2 سطح

نقش عالمان ایرانی قرن سوم و چهارم   -37

 در ترویج مکتب تشیع

صادقیه )ع( علمیه حوزه راهنمایی 2سطح   1395 

شبهات اعتقادی مطرح بر ضد شیعه در   -38

 ترکیه معاصر

صادقیه )ع( علمیه حوزه راهنمایی 2سطح   1395 

 1397 حوزه صادقیه راهنمایی 3سطح  اتیو روا اتیمردگان از منظر آ دنیشن  -39

روش شناسی دانش وجوه و نظایر در   -40

 قرآن

 1397 دانشگاه پیام نور تهران راهنمایی دکتری

مبانی رفع تعارض در نهج البالغه بر   -41

 اساس آیات و روایات

 1397 دانشگاه پیام نور تهران مشاوره دکتری
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 تاریخ مجري و مکان به مدت نام كارگاه و نشست علمي ردیف

 1381 اردبیلی محقق دانشگاه ساعت 4 دین و علم علمی نشست  .1

 1381 تبریز پزشکی علوم دانشگاه ساعت 8 اومانیسم علمی نشست  .2

 1381 تبریز پزشکی علوم دانشگاه ساعت 7 اسالم در زن حقوق علمی نشست  .3

 1382 آذربایجان شهید مدنی دانشگاه ساعت 6 دینی تجربه علمی نشست  .4

 1384 تبریز پزشکی علوم دانشگاه ساعت 12 تدریس روش  .5

 1388 آذربایجان شهید مدنی دانشگاه ساعت 10 پژوهشی علمی مقاالت نگارش روش  .6

 1393 تبریز پزشکی علوم دانشگاه ساعت 24 جمعیت و خانواده دانش  .7

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در  ساعت 16 فکری شناسی جریان نور ضیافت طرح  .8

 دانشگاه ها

1394 

های معارف هم اندیشی مدیران و اعضای هیئت علمی گروه  .9

 اسالمی علوم پزشکی سراسر کشور

 1394 تهران ستاد مرکزی وزارت بهداشت ساعت 12

 در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد ساعت 8 تحقیق روش  .10

 شرقی های آذربایجاندانشگاه

1394 

 در رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد ساعت 16 تحقیق پیشرفته روش  .11

 ها مشهد مقدس دانشگاه

1395 

 تخصصی میزهای و مجازی آموزش نیازمحور، تدریس روش  .12

 پنجگانه گرایشهای

 1395 تبریز پزشکی علوم دانشگاه 
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 تاریخ مجري و مکان به مدت مخاطبان علمي نشست و كارگاه نام ردیف

 رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد ساعت 2 کشور غرب های دانشگاه جماعت ائمه وهابیت شناسی  .1

 در

 آذربایجان شهید مدنی دانشگاه

 

 های اندیشه نقد و بررسی  .2

 وهابیت

 رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد ساعت 2 استان های دانشگاه جماعت امامان

 در

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه

1389 

 معنوی جنبشهای بررسی  .3

 نوظهور

 استان، های دانشگاه جماعت امامان

 تبریز پزشکی علوم

 رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد ساعت 2

 در

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه

1389 

 جریانهای مهمترین با آشنایی  .4

 ایران معاصر فکری

های دانشگاه علوم پزشکی دانشکده

 تبریز

 فرهنگی دانشجویی معاونت حوزه ساعت 30

 تبریز پزشکی علوم

1390 

 رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد ساعت 8 های استانامامان جماعت دانشگاه فقیه والیت نظری مبانی  .5

 در

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه

1390 

 1391 حوزه های علمیه شبستر و مرند ساعت 4 طالب حوزه روش مقاله نویسی  .6

 1391 حوزه علمیه طالبیه تبریز ساعت 10 طالب حوزه روش تحقیق  .7

 هیئت نگاه در آن آموزش و علم  .8

 پیش سال 1400 علمی

 شهید آموزشی جشنواره سومین ساعت 4 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 پزشکی علوم دانشگاه مطهری

 تبریز

1393 

 1393 استان آذربایجان شرقی بانک پست ساعت 8 مدیران و کارکنان پست بانک حجاب فلسفه  .9



 ها تشویق و ها تقدیرنامه. 6

 

 تاریخ فعالیت فرهنگي ـ علمي نوع تقدیر و تشویق تقدیر كننده ردیف

دکترای  دوره در اول رتبه دانشجوی نمونه و کسب و جایزه تقدیرنامه اسالمی قم معارف دانشگاه ریاست  .1

 اسالمی قم معارف دانشگاه

1390 

 برجسته پژوهشگر و جایزه تقدیرنامه اسالمی قم معارف ریاست دانشگاه  .2

 اسالمی معارف پژوهشگران از تجلیل آیین در دومین

1388 

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت   .3

 بهداشت

 1389 پسر دانشجویان ورزشی فرهنگی المپیاد سوم رتبه کسب تقدیرنامه

مشاور رئیس جمهور در امور زنان و   .4

 خانواده

 اندیشه های همایش سلسله فعالیت در برگزاری تقدیرنامه

 خانواده و زن راهبردی

1391 



 

 

 

 

  

 علوم دانشگاه فرهنگی امور مدیریت  .5

 تبریز پزشکی

 مسئول نهاد نمایندگی رهبری

 1396 موعود کارشناسی کانون تقدیرنامه

 1387 صفر تا عاشورا انداز چشم فعالیت در همایش تقدیرنامه اسالمی واحد خامنه آزاد ریاست دانشگاه  .6

 امید و بیم سراسری دبیر همایش  .7

 دانشجویی

 اساتید همایش پژوهش بخش در برتر مقاالت جزو تقدیرنامه

 سهند صنعتی دانشگاه دانشجویی امید و بیم سراسری

1383 

  تبیین معارف شیعه و نشر معارف مهدویت تقدیرنامه مدیریت پژوهشکده انتظار نور  .8

 1388 فعالیت در برگزاری جشنواره تقدیرنامه دبیر جشنواره نهج البالغه دانشگاهیان  .9

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه   .10

 منطقه آذربایجان شرقی

همکاری با بسیج طالب و تدریس معارف اسالمی و  تقدیرنامه

 روحانیون

1387 

  برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان علم و آموزش تقدیرنامه دبیر سومین جشنواره شهید مطهری  .11

 1387 پاسداشت بسیجیان تقدیرنامه استاندار آذربایجان شرقی  .12
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مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه   .1

 علوم پزشکی تبریز

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم 

 رهبری در دانشگاهها

 1389 سال 2 مدت به

 1389 سال 2 مدت به وزیر بهداشت علمی هیات اعضای انتظامی نظر تجدید هیات اصلی عضو  .2

 قائم مقام وزیر بهداشت و رییس تبریز پزشکی علوم معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  .3

 علوم پزشکی تبریز دانشگاه

 1387 سال 2 مدت به

 قائم مقام وزیر بهداشت و رییس تبریز پزشکی علوم دانشگاه شورای عضو  .4

 علوم پزشکی تبریز دانشگاه

 1388 سال 2 مدت به

 5مدیر شورای منطقه گروههای معارف اسالمی منطقه   .5

 های دولتیدانشگاه

معاونت امور اساتید و دروس معارف 

 کشور

 1387 سال 2 مدت به

 عضو شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در  .6

 شرقی آذربایجان استان های دانشگاه

 در رهبری نمایندگی مسئول نهاد

 دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

 1387 سال 3 مدت به

رییس و عضو کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات حوزه   .7

 معاونت دانشجویی

 قائم مقام وزیر بهداشت و رییس

 علوم پزشکی تبریز دانشگاه

 1388 سال 2 مدت به

 انطباق امور اداری و  فنی پزشکیدبیر کمیته   .8

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 قائم مقام وزیر بهداشت و رییس

 علوم پزشکی تبریز دانشگاه

 1388 سال 2 مدت به

 و قرآن علوم گروه علمی توانایی بررسی کارگروه عضو  .9

 آذربایجان شهید مدنی دانشگاه حدیث

 1388 سال 2 مدت به شهید مدنی آذربایجان دانشگاه رییس

 قائم مقام وزیر بهداشت و ریاست عضو کمیته صیانت از حقوق ارباب رجوع  .10

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه دانشگاه

 1388 سال 2 مدت به

 1388 سال 2 مدت به رییس دانشکده پیراپزشکی عضو کمیته ارتقاء رتبه دانشکده پیراپزشکی  .11

 قائم مقام وزیر بهداشت و رئیس علوم پزشکی تبریز دانشگاه ریاست فرهنگی مشاور  .12

 علوم پزشکی تبریز دانشگاه

 1390 سال 4 مدت به

 و افزایی دانش طرح شدن اجرایی هماهنگ ستاد عضو  .13

 علمی هیات اعضای سازی توانمند

علوم پزشکی  دانشگاه آموزشی معاون

 تبریز

 1390 سال 2 مدت به

 و افزایی دانش طرح شدن اجرایی هماهنگ ستاد عضو  .14

 علمی هیات اعضای سازی توانمند

 یدانشگاه علوم پزشک یمعاون آموزش

 زیتبر

 1390 سال 2  مدت به

 سیبهداشت و رئ ریقائم مقام وز دانشگاه اسالمی معارف و علوم تخصصی کمیسیون عضو  .15

 زیتبر یدانشگاه علوم پزشک

 1393 ادامه دارد


