لیست عناوین مقاالت مستخرج از رساله
عنوان مقاله
طراحی مدل انتقال دانش موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی از طریق آموزش از دور درراستای توسعه روستایی

عنوان مجله

نویسنده

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

شعبانعلی نوروزی

Beam Interactions with Materials and
Atoms(Nuclear Instruments and Methods in
)Physics research B

Differential cross section measurements of 27 Al(p,p’γ)27Al and 27Al(p,αγ)24Mg reactions in the
energy range of 1.6-3.0 MeV

ISI

isc

علمی -

رشته

پژوهشی

* برنامه ریزی وآموزش از راه دور

نسیم شریف زاده

فیزیک

تٍلیذ سٌبتَرّبی ثلٌذ هذت جزیبى تحت تبثیز تغییز اقلین ٍ تحلیل آى ّب ( ثزرسی هَردی :حَضِ آثزیش سذ کبرٍى )4

فصلنامه علوم محیطی

اسدا ...اکبریان

* مهندسی صنایع

مدیزیت تَلیذ آیٌذُ در ًیزٍگبُ ّبی ثزقبثی تحت تبثیز تغییز اقلین ( هغبلعِ هَردیً :یزٍگبُ سذ کبرٍى )4

نشریه مدیریت صنعتی

اسدا ...اکبریان

* مهندسی صنایع

شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم

دانش حقوق مدنی -دانشگاه پیام نور با همکاری دیگر دانشگاه ها

اعظم ابراهیمی

* حقوق

بررسی آثار فقهی ،حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه در نکاح دائم

مجله پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمی – دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد بابل

اعظم ابراهیمی

*

سنجش و تببین طرد اجتماعی مهاجران خارجی در کالن شهر اصفهان
مقایسه ی نظریه ی اعتماد گرایی آلستون و پالنتینگا ) با تاکید بر توجیه باورهای دینی(
بررسی تطبیقی نظریه مالصدرا در باب فضایل معرفتی عقلی با نظریه زاگزبسکی و پالنتینگاه) با تاکید بر کارکرد قوه
معرفتی کسب باورهای دینی(

تحلیل دالیل رٍاثظ شبُ تْوبست ٍ شبُ عجبس اٍل ثب حکَهتْبی هحلی گیالى

فصلٌبهِ علوی -پژٍّشی هغبلعبت جبهعِ شٌبختی شْزی

اکرم حمیدیان

فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز

اکرم عسکزاده مزرعه

*

رشته کالم) فلسفه دین(

* جامعه شناسی

فلسفه دین

اکرم عسکزاده مزرعه

*

رشته کالم) فلسفه دین(

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

انوش مرادی

* تاریخ

review on transformational management role in development of marketing capabilities with
 Journal of mathematics and technologyایمان حکیمی
strategic orientation mediator
Examine the Relationship between the Process-Oriented Organizations by Strategy Formation as a
آرتا ابونبی
 Formal Processمدیریت شهری)( Urban management

آسیت پذیزی ًبشی اس سیالة شْزی در شوبل غزة تْزاى( حَضِ ّبی فزحشاد تب کي)

*
*

مدیریت بازرگانی
* مدیریت دولتی /منابع انسانی

جغرافیا -فصلنامه علمی -پژوهشی و بین الملی انجمن جغرافیایی
ایران

آنیتا مجیدی هروی

* جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی

آنیتا مجیدی هروی

* جفرافیا و برنامه ریزی شهری

آسیب پذیری ناشی از سیالب شهری در شمال غرب تهران ) از درکه تا کن(

…… Investigation of optimal control problems and solving them using

 Applied and Computational Mathematicsآیت ا ...یاری

*

ریاضی

 Journal of Intelligent and Fuzzy Systemبتول گنجی صفار
 International journal of asian social scienceپریسا ناصری وند
 iranian journal of applied linguisticsپریسا ناصری وند

*
*
*

ریاضی
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی

Synchronized Control for Five-Story Building under Earthquake Loads

 Journal of Applied Mathematicsجواد مصباحی

*

ریاضی

inequality of conceptual residential space in tehran metropolitan
Topology of orbits and orbit spaces of some product G-manifolds

 ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNGجواد نقی زاده

*

جغرافیا

*

ریاضی

States on EQ-algebras
post method education: its applicability and challenges in Iran
………………The place of postmethod pedagagy inteacher education

تببین رابطه جرایم خشونت آمیز )قتل( با تاکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی – اقتصادی در ایران

ثزرسی ٍحل هسبلِ اهذاد رسبًی دٍسغحی ًقبط آسیت دیذُ اس ثحزاى
مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده ازمفهوم تور پوششی وامکان ارسال مستقیم
fuzzy regular relation on hyper hoop-algebra

 Manuscripta Mathematicaحامد سروش
دانشگاه شهید چمران اهواز -توسعه اجتماعي

حسن رضا یوسفوند

* جامعه شناسی

مدیریت بحران

حسین جمالی

* مهندسی صنایع

مدیریت فردا

حسین جمالی

* مهندسی صنایع

 JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMSحمیدرضا وارسته کاشانی

ریاضی

*

کهن الگوی قهرمان در منظومه آرش کمانگیر سیاوش کسرایی

ادبیات عرفاني و اسطوره شناختي

خیرالنساء محمدپور

*

* زبان و ادبیات فارسی

بررسی و تحلیل کهن الگوی های شخصیت در منظومه آرش کمانگیر بر اساس الگوی پیرسون

ادبیات پارسی معاصر

خیرالنساء محمدپور

*

* زبان و ادبیات فارسی

ارزیابي برنامه هاي درسي رشته آموزش زبان انگلیسي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد برمبناي طبقه بندي بازنگري شده بلوم

فصلنامه علمي -پژوهشي پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي

هدی دیو سر

پیشبینی تغییرات ادارک خارش در بیماریهای مزمن پوستی براساس ویژگیهای شخصیتی ،اضطراب و افسردگی

اصول بهداشت روانی

راضیه لطفی

ارتجبط دلجستگی ٍ هکبًیسوْبی شٌبختی تٌظین ّیجبى ثب افسزدگی در هجتالیبى ثِ ثیوبریْبی هشهي پَستی

پژوهش و سالمت

راضیه لطفی

فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی

رضا رحیمی

بررسی رابطه دست برتری با سبک های شناختی وابسته و نابسته به زمینه

* شیمی
*

روانشناسی
* روانشناسی

*

* روانشناسی

مقایسه سبک های شناختی دانش آموزان دختر و پسر رشته های کامپیوتر و علوم انسانی

تعییي سْن ثْیٌِ عقذ ّبی هجبدلِ ای ٍ هشبرکتی درثبًکذاری ثذٍى رثب
Developing fast and facile method for speciation analysis of vanadium ( V/IV) Ions with calmagite
immobilization on triacetyl cellulose membrane in water samples
نقش واسطه ای افسردگی در رابطه بین دلبستگی وسبک فرزند پروری با چاقی واضافه وزن دختران نوجوان
نقش واسطه ای خوردن هیجانی ،حرمت خود خودگری در چاقی و اضافه وزن دختران نوجوان در پایگاه

فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی تربیتی

رضا رحیمی

* روانشناسی

فصلٌبهِ علوی -پژٍّشی اقتصبد اسالهی

رفیع حسنی مقدم

* اقتصاد

 JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETYروزیتا نجابت

*

روانشناسی سالمت

زهرا علی بخشی

*

* روانشناسی

مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

زهرا علی بخشی

*

روانشناسی

 Journal of algebraic systemزهره حبیبی

On graded local cohomology modules defined by a pair of ideals
Annihilator of TOP local cohomology modules defined by a part of IDEALS

شیمی تجزیه

* ریاضی

 Journal of math mathematics and technologyزهره حبیبی
 turkish journal of mathematicsزهره حبیبی

ON the attachedprime ideals of local cohomology modules defined by Apair of ideals
One-dimensional mercury(II) halide coordination polymers of 3,6-bis(2-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
ligand: Synthesis, crystal structure, spectroscopic and DFT ...
پژوهش های فلسفی
ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه ی تحلیلی :با تاکید بر آراء ویتگنشتاین
ثزرسی تبثیز ًبثزاثزی ّبی هٌغقِ ای ثزاهٌیت عیٌی استبًْبی کشَر
فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی

 JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRYزینب خوش ترکیب

*

ریاضی

*

ریاضی محض

*

شیمی معدنی
* کالم) فلسفه دین(
* جامعه شناسی

زینب شکیبی
سعید گودرزی

تبیین بر هم کنش سطوح خرد و کالن امنیت در کشور

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

سعید گودرزی

* جامعه شناسی

ثزرسی تبثیز هحتَای الکتزًٍیکی سَاد اعالعبتی ثز هْبرتْبی حل هسئلِ داًشجَیبى

دو ماهنامه علمی و پژوهشی جستارهای زبانی
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

سعیده شجاع رضوی
سکینه جعفری

* زبان شناسی
* برنامه ریزی و آموزش از راه دور

سیروان خسروزاده
سیروان خسروزاده

* تاریخ
تاریخ

بررسی فرایند رشد استعاره بدن من در کودکان دو تا پنچ ساله فارسی زبان

فعالیت های سیاسی -نظامی مسیحیان و رقابت قدرتهای در غرب آذربایجان
واكاوي زمینه ها و عوامل موثر برآغاز شورش سمكو

فصلنامه پژوهش هاي تاریخي

[PMIM]Br@TiO2 nanocomposite reinforced hollow fiber solid/liquid phase microextraction: an
effective extraction technique for measurement of benzodiazepines in hair, urine and wastewater
samples combined with high-performance liquid chromatography.

 Journal of Chromatography Bشهریار بهار

*

شیمی تجزیه

 JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETYشهریار بهار

*

شیمی تجزیه

)selective separation of silver(I) ion through a bulk liquid membrane containing 1,1,(1,3-phenyleny
bis(3-allylthiourea) as carrier
مدل علی پیش بینی راهبردیهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان دانشگاه پیام نور :نقش باورهای هوشی ،خودکارآمدی
آموزش و ارزشیابی
تحصیلی و اهداف پیشرفت

صمد عابدی

* برنامه ریزی آموزش از راه دور

مدل یابی روابط بین باورهای هوش ،معرفت شناختی و انگیزشی با راهبردهای یادگیری خود تنظیمی انشجویان دانشگاه پیام
نور
طراحي الگوي" برنامه هاي پس از مدرسه " در فضاي مجازي براي دانش آموزان سوم راهنمایي( مرحله اول دوره متوسط)

Art and life embracement in a symbolic realism
رساله ای در سیر و سلوک وصیت نامه ابی البقء اسحق الحسینی سبحه ا...
نرخ بهینه مالیات به عنوان یك ابزار سیاست مالي :رهیافت تئوري كنترل بهینه پویا

Designing and presenting of a model of sense Making in service organizations

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

صمد عابدی

* برنامه ریسی آموزش از راه دور

مجله فناوري آموزش

طاهره شاه جعفری

* برنامه ریزی و آموزش از را دور

مدیریت شهری unban management

طاهره کوچکیان

آینه میراث
دوفصلنامه سیاست گذاري

عاطفه بانک
علي یونسي

زبان و ادبیات فارسی
* مدرسی معارف اسالمی
* اقتصاد

فصلنامه مدیریت شهری

علی کرباسی

فصلنامه علمی -پژوهشی مجلس و راهبرد

علی میرزا محمدی

* جامعه شناسی

دو فصلنامه اقتصادي سیاست گذاري
فصلنامه علمي -پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصاد

علی یونسی
علی یونسی

* اقتصاد
* اقتصاد

اسالم و پژوهش های تربیتی

غالمرضا متقی فر

پژوهش زبان و ادبیات فارسی

فاطمه شکردست

* زبان و ادبیات فارسی

فصلنامه اخالق زیستی

فاطمه فالحی

* حقوق بین الملل

پژوهش های انقالب اسالمی

فاطمه قربانی

* مدرسی معارف اسالمی

روانشناسی نظامی

فاطمه ناظمی

* روانشناسی

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

فرحناز کنانی

* تاریخ

*

* مدیریت دولتی

ساخت گفتمان های کنترل اجتماعی مجلس شورای اسالمی) مقایسه روند گفتمانی دوره های دوم ،ششم و هفتم مجلس(

ًزخ ثْیٌِ هبلیبت ثِ عٌَاى یك اثشار سیبست هبلی :رّیبفت تئَری کٌتزل ثْیٌِ پَیب
نرخ رشد بهینه مخارج دولت :تئوري كنترل بهینه پویا
ارتباط دین و اخالق در مقایسه با سکوالریزم اخالقی
رویکردی در تحلیل و نقد رمان های انقالب اسالمی با تاکید بر نقد رمان های رضا امیر خانی
بررسی مفهوم سالمت در نظریه امنیت انسان
تحلیل گفتمانی چالشهای جهانی شدن بر هویت نسل سوم انقالب اسالمی
اثر بخشی روش مداخله مدیریت استرس شناختی -رفتاری بر شاخص های ایمنی و روانشناختی بیماران مبتال به روماتوئید
آرتریت مراجعه کننده به کلینک روماتولوژی بیمارستان بقیه ا..
جدال میر مهنا با کریم خان وکمپانیهای خارجی وسیاست دوگانه انگلیس درسرکوبی وی

 electroanalysisفرزانه نوري فرد

An Electrochemical Sensor for Determination of Ultratrace Cd, Cu and Hg in Water Samples by Modified Carbon Paste Electrode Ba

*

مدرسی معارف اسالمی

آموزش زبان انگلیسی

*

ارائه مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای خودرهبری سازمانی) مورد مطالعه :دانشگاه پیام نور(
فصلنامه مدیریت شهری

فرشید اصالنی

مدیریت سازمانهای دولتی

فرشید اصالنی

سنجش و ایمنی پرتو

فرهاد محمد جعفری

*

* مدیریت دولتی

طراحی و تدوین الگوی خود رهبری سازمانی مبتنی بر رویکرد داده بنیاد ) مورد مطالعه :دانشگاه پیام نور(

اندازه گیری گاز رادون و تورون در مجاور گسل های فعال شمال شرق ایران
Identifying and comparing the current and ideal philosophy in the distance education system in
iran

 Technology Reviewفروغ خسروی

تَثیق اسٌبد تجبری در حقَق ایزاى ثب رٍیکزدی ثز ًظز اهبم خویٌی
فریبا پهلوانی
پژوهشنامه متین
Nuclear Instruments and Methods in Physics
 Research Section B: Beam Interactions withفریبا مخلص گرامی
Porosity estimation of alumina samples based on resonant backscattering spectrometry
Materials and Atoms
تفاوت و شباهت های وجود شناختی و معرفت شناختی پیامبر)ص( با سایر افراد
فریبرز احمدی نژاد
حکمت صدرایی
تاثیر وحی بر ادرکات عرفانی پیامبر )ص( از نظر مالصدرا
کاهش جنین و مسئولیت های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
Next or Beyond Next: Effect of Contrastive Phrase-Based Treatment on Stage Gain Across selfpaced and more time- onstrained tasks
سطح سواد اطالعاتی دانشجویان یک نظام آموزش از راه دور :مطالعه موردی
دانشگاه مجازی ابراز کارآمد جنبش نرم افزاری و تولید علم در راستای تحقیق سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران
نظام هئیت وزرایی در ایران پیشامشروطه

عرفان اسالمی

فریبرز احمدی نژاد

فصلنامه اخالق پژشکی

لیال دلیر

* مدیریت دولتی
*

فیزیک
برنامه ریزی آموزش از راه دور

*

* حقوق
فیزیک هسته ای

*

* مدرسی معارف اسالمی
* کالم) فلسفه دین(
*

 Journal of Research in Applied Linguisticsمجید قلیچی

حقوق خصوصی
* زبان انگلیسی
* برنامه ریزی آموزشی از راه دور

دو ماهنامه علمی -پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محسن کشاورز
مدیریت سازمان های دولتی

محمد باقر فقیه

* سازمان مدیریت دولتی

فصلنامه علمی – پژوهشی
تاریخ ایران

محمد حسن مرادی علی
آبادی

* تاریخ

Ranking the temperature of fever diseases in Iranian traditional medicine using fuzzy logic
 Surver methologyمحمد دهقاندار
 Technology Reviewمحمد رحیم جعفر زاده

Assessment of Interaction: E-learning challenge in higher education
تاثیر تکانه های قیمت نفت برتورم ،رشد و پول ،مطالعه موردی ایران

*

ریاضی

*

برنامه ریزی آموزش از راه دور

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

محمد رضا بابائی سیمیرمی

* اقتصاد

کاربرد الگوی کو و پرون در شناسای تکانه های نفتی اقتصاد ایران

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
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