
 

 بسمه تعالی

 5931اسفندماه همایش علوم انسانی و اسالمی دانشگاه پیام نور دیواندره و اسامی منتخبین مقاالت عناوین

 سطح پذیرش نویسنده عنوان مقاله

چاپ در کتاب مجموعه  پوستر سخنرانی

 مقاالت

   * مریم شیربیگی راهکارهابررسی تاثیر جهانی شدن بر عوامل تاثیرگذار بر تربیت دینی و اخالقی و ارائه 

   * ولید خالدیان  - مستوره ابراهیمی تحقق اقتصاد مقاومتی با بکارگیری آموزش های فنی و حرفه ای)مطالعه موردی مناطق روستایی(

   * سید ادریس قیصری تحلیل مبانی آراء و فتاوای فقهی

   * دکتر فریبرز احمدی آملیمرز علم دینی با نظر به مبانی علوم از دیدگاه عالمه جوادی 

   * سید عباس خالدیان مطالعه نقش دانشگاه کارآفرین در زمینه اشتغال دانشجویان

 ویژگی های مدارس در عصر دانایی و مهاجرت های اطالعاتی
 سید ماجد هاشمی  - دکتر حامد خانی

 حامد شریف پور

*   

  *  ناصر شکوفه - دکتر فردوس یادگاری دوم با مدارس روزانه شهرستان بیجار مقایسه کارآیی درونی مدارس شبانه روزی دوره متوسطه

  *  میالد شریفی - حامد حبیبی تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از منظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

  *  لقمان اسمعیلی تاثیر دکوراسیون داخلی بر روان افراد

  *  پریسا صادقی -عطااهلل گنجی  همبستگی بین اقوام و مذاهب اسالمیریشه یابی عوامل و موانع 

  *  علی حیدر آقایی تئوری مدیریت از دیدگاه خاتم االنبیا)ص(

  *  کمال سلیمی رابطه دین داری با سالمت روان دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان سقز

  *  سیده نسرین رضایی - رنجبریطالب  راهکارهای بهبود کیفیت مدیریت آموزشگاهی

  *  رحمان شیرزادی بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و اثربخشی مدارس راهنمایی شهر همدان

  *  سید احسن اسدی تحلیل مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش

  *  پارسانیانهیمن یوسفی   - فواد مرادی تحلیل فقهی تأثیر تورم اقتصادی بر تأدیه دیون

  *  صابر خالدیان واژه قرآنی )سیئه، اثم، ذنب، خطیئه و جناح( در تفسیر مفاتیح الغیب امام فخر رازی 5بررسی معنایی 

  *  احسان احمدی خاوه تکبر عرفانی؛ علل، آثار و راههای درمان آن با تأکید بر آراء امام)ره(

  *  فاروق احمدی  - سید فرهاد حسینی متوسطه شهرستان دیواندرهبررسی رابطه سبک رهبری مدیران و خالقیت دبیران دوره اول 

  *  عباس آدینه وند بررسی مدیریت اختالفات در حکومت اسالمی

  *  دکتر ابراهیم مرادی آشنایی با اخوان الصفا و دیدگاه های زبان شناختی آنان

  *  بفرین اجباری (8831-8811ای)ارزیابی کارآیی درونی شرکت ها به روش تحلیل پوششی داده های شبکه 

  *  دکتر محسن جباری هرسینی ادیان و مذاهب در اصفهان عهد صفوی



 

 دکتر سعید ذوالفقاری

 دکتر محمد قربان کیانی

 *   زلیخا احمدی اقتصاد مقاومتی، مبانی حقوقی و فقهی آن

 *   مژگان زارعی بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در عدالت آموزشی

 *   ثریا رضایی بانکداری اسالمی و اقتصاد مقاومتی

 *   سید میالد قریشی بررسی نگرش سرمایه فکری بر ضرورت توجه به مدیریت سازمان ها

 *   کبری فتحی تحلیل مبانی اقتصاد مقاومتی

 *   نگین خدایاری فناوری اطالعات حال و آینده 

 *   مریم ناصری عدالت آموزشی و مولفه های آن

 *   توران فعله گری خانواده و تربیت دینی و فضائل اخالقی

 *   کافیه سهرابی تربیت اسالمی و نقش خانواده

 *   شهال ویسمرادی تربیت و اخالق از دیدگاه اسالم

 برنامه درسی مبتنی بر خالقیت

  دکتر حامد خانی

 سید ماجد هاشمی

 طه هاشمی  - حامد هاشمی

  * 

 *   محمد رضا کونانی 8831نقش آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تعلیق تعقیب و 

 *   شعله عبدی - وحیده صادقی مبانی تعلیم و تربیت اسالمی

 *   شهال پیرمحمدی بررسی رویکردهای مختلف عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 *   انتها رنجبر - رامین کریمیان تحلیل مولفه های اقتصاد مقاومتی 

 *   هوشنگ مرادی مفهوم تربیت و ویژگی های آن از دیدگاه اسالم

 *   شعله ابراهیمی سازمانی رفتار مدیریت مبانی

 *   ویسی شایسته عدالت آموزشی و جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 مناره تکاملی سیر

 دکتر سعید ذوالفقاری

 هرسینیدکتر محسن جباری 

 دکتر محمد قربان کیانی

  * 

 

 جواد آقامحمدی                                                                                                    جلیل هاشمی                      

 علوم انسانی و اسالمی دبیر کمیته علمی همایش                                                 علوم انسانی و اسالمی و رئیس همایش رئیس دانشگاه


