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 مقاالت پذیرفته شده تا تاریخ تنظیم این رزومه

 

  بررسییی موردی  بند نسییوان زندان  بررسییی کیفی تاریرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنانمقاله علمی پژوهشییی (

 Q1مرکزی اصفهان( پذیرفته و چاپ شده در مجله پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان با درجه 

 

 نقش زن در نهاد خانواده و مقایسیییه آن با تمهیدات  مقاله علمی پژوهشیییی بررسیییی کیفی تاریر فمینیسیییم رادیکال بر

اصفهان با  پذیرفته شده و چاپ شده در مجله جامعه شناسی کاربردی دانشگاه زنان شهر اصفهان(اسالم)مطالعه موردی 

 Q1درجه 

  مقاله علمی پژوهشی نقش فرهنگی زنان در عصر ائمه پذیرفته شده در مجله علوم اجتماعی 

  شی از تجاوز به عنف پذیرفته و چاپ سقط جنین در بارداری نا شی نقش زن در  شده در مجله حقوق مقاله علمی پژوه

 پزشکی

  مورد مطالعه : شییهر در بسییتر خانواده نخبگانی )کژ( کارکردهای شییروض ضییمن عقد نکاح  واکاویمقاله علمی پژوهشییی(

 Q1اصفهان( مستخرج از رساله دکتری و پذیرفته شده در مجله پژوهشنامه اسالمی زن و خانواده با درجه 
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  صفهان ( مقاله علمی پژوهشی کارامدی شروض ضمن عقد مستخرج نکاح در تحکیم بنیان خانواده ) مورد مطالعه : شهر ا

 در مجله علوم اجتماعیاز رساله دکتری و پذیرفته شده 

  شی ضورمقاله علمی پژوه صاد ح شده به  یشرع فیوظا و داتیتق به توجه با جامعه در زنی اقت شده و چاپ  پذیرفته 

 عنوان مقاله منتخب همایش بین المللی ادیان توحیدی

  طالق در شروض ضمن عقد نکاح پذیرفته شده در مجله تعالی حقوقمقاله علمی پژوهشی تاریر حق / حکم بودن 

  ه و چاپ شده در مجله از دیدگاه اسالم و اندیشمندان علوم اجتماعی پذیرفتزنان مقاله بررسی سبک گذران اوقات فراغت

 پژوهشهای اجتماعی مشهد

  پذیرفته و چاپ شده در مجله اخالق ع((سبک ارتباطی رضوی در تعامل با پیروان ادیان با تکیه بر مناظرات اماممقاله 

  شناسی و اسالم، مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده مقاله بررسی مقایسه ای مبانی تربیت و فرزند پروری از دیدگاه روان

 در مجله اخالق

  مقاله بررسییی عوامل مورر بر مشییارکت زنان در امور داوطلبانه خیرخواهانه پذیرفته شییده در مجله پژوهش های اجتماعی

 مشهد

  التحصییییالن رشیییته مطالعات زنان )مطالعه موردی : دانشیییگاه بررسیییی میزان رضیییایتمندی دانشیییجویان و فار مقاله

 طباطبایی دانشگاه عالمهپذیرفته شده در همایش اصفهان(

  بررسی کاربردهای رویکرد درمانی مقالهNA پذیرفته شده در کنگره اعتیاد در پیشگیری از عود اعتیاد زنان 

 مقاله تحلیل کیفی جایگاه و اخالق مادری در دیدگاه آیت اهلل مکارم شیرازی )تفسیر نمونه( پذیرفته شده در مجله اخالق 

 ن عقد نکاح بر اشییتغال زنان پذیرفته و برگزیده در همایش ملی زن اشییتغال و اقتصییاد مقاله واکاوی تاریر شییروض ضییم

 مقاومتی

 خیرخواهانه زنان برگزیده در دومین همایش  ملی خیر ماندگار -مقاله تبیین عوامل مورر بر مشارکت داوطلبانه 

  ملی خیر ماندگار برگزیده در دومین همایشتحلیل و واکاوی وضعیت موجود امر خیر در ایران مقاله 
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  مقاله تحلیل کیفی مضمون مادر در دیدگاه حاجیه خانم امین مقاله برگزیده ) رتبه دوم( در همایش بین المللی در آسمان

 امین بر بال همایونی

  شبکه های مجازیمقاله سیب های اینترنت و  صیانت از نوجوان در برابر آ ساس نهج البالغه   مهارت های خانواده در  بر ا

 له برگزیده همایش ملی اخالق کاربردیمقا

  مقاله بررسی مقایسه ای سقط جنین در اسالم و دیگر ادیان توحیدی پذیرفته شده در ششمین همایش بین المللی ادیان

 توحیدی 

  مقاله بررسی بررسی جایگاه زن در وهابیت پذیرفته شده در ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی 

  جایگاه زن در طالق در ادیان توحیدی پذیرفته شده در ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدیمقاله بررسی تطبیقی 

  واکاوی ارربخشی نظام حکمرانی در اشاعه فرهنگ وقف در بانوان برگزیده و پذیرفته در سومین همایش خیر ماندگار مقاله

  )مورد مطالعه :دوران صفویه تا پهلوی(
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