
5.74اسالمی در قرآن کریم- مبانی انسان شناختی علوم انسانی

8.03اسالمی ضرورت یا مطلوبیت - علوم انسانی 

8.03نقش نئولیبرالیسم در اعتراضات اقتصادی جهان 

3.02حجاب

1.60عناصر نویسندگی

3.85تکنیک های اقناع در رسانه ها

6.97برسی جامعه شناسی مارکسیست و تاثیرات ان بر روی سیاست غرب 

3.85چگونگی شناخت و گزینش دوست خوب

8.31سیر تطور پول از ابتدا تا امروز 

8.36ارز دیجیتال و فرصت ها و تهدید های آن برای بازار مالی ایران

00.13

3.11اهمیت آمار در اقتصاد

2.37مدیریت و کنترل پرخاشگری در نوجوانان

1.45بررسی مفهوم ترس و راهکارهای مقابله با آن در نوجوانان

8.16تحلیل شکل گیری رژیم اشغالگر قدس

4.58نقش مهاجرین اروپایی در شکل گیری آمریکا

4.43صنعت سرگرمی

4.52نقش نوجوانان در قیام کربال

اساسی بررسی اصل والیت فقیه و اختیارات قانونی آن، جایگاه ولی فقیه در قانون 7.68

سقیفه  نقش مهاجرین و انصار و عکس العمل حضرت علی علیه السالم در ماجرای 8.36

کنشتاین بین ایران، روسیه، انگلستان و فرانسه نتایج قراردادهای گلستان، ترکمنچای، آخال، مجمل، مفصل، پاریس، گلدا اسمیت و فین 8.33

8.36سیره سیاسی پیامبر اکرم و امیر المومنین در برخورد با مخالفان و منافقان 

4.16پیدایش و گرایش فرقه های شیعه

4.77این چین است قدرتمند ترین اقتصاد جهان

4.83عوامل موثر بر افزایش صادرات قیر ایران به چین

1.92 پیشوایان دیگران  و  پیشوایان ما

5.15بررسی ویژگی های فرمیک یک فیلم سینمایی

5.47تاثیر بازی رایانه ای در فرهنگ ایرانی اسالمی

8.36ضرورت آموزش تفکر برا ی کودکان

6.33بررسی مکاتب سینمایی با توجه به بسترهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی 

نمودار+ نمره دریافتی تا کنون  عنوان کامل پژوهش



نمودار+ نمره دریافتی تا کنون  عنوان کامل پژوهش

7.41بررسی ریشه های فلسفه مدرن

6.74بررسی سیر افکار انجمن حجتیه از آغاز شکل گیری تا اکنون

4.53رویکردشناسی امامین انقالب، نسبت به علوم انسانی متعارف

7.01 پس از میالد٩٥٠ تا ٦٢٢از  مواجهه ایرانیان با اسالم در عرصه دین فرهنگ و سیاست

4.11عالئم ظهور

6.06 نقش انگلیس، روسیه و فرانسه در تقسیمات کشوری هند، ایران و امپراطوری عثمانی

7.07 تا کنون 17بررسی علل برده داری در غرب از قرن 

5.66شرح احوال عطار با نگاهی به منطق الطیر

6.93مطالعه تطبیقی مخالفت با وصی پیامبر در مسیحیت و اسالم

4.66آراء و اندیشه های حافظ

8.00بررسی عوامل شکوفایی و افول امپراتوری عثمانی

7.70حیات سیاسی و اجتماعی حزب توده بعد از پیروزی انقالب اسالمی

6.05سیر فلسفه در یونان باستان

7.42روشنفکری و انقالب اسالمی

3.35موسیقی و آثار تربیتی آن

6.28مهم ترین علت انحراف انقالب مشروطه 


