
6.11راهکارهای صنعت گردشگری 

(جوانان ایرانی: مورد مطالعه)بررس ی تاثیر بسته بند ی نوستالژیک بر انتخاب مصرف کننده  7.49

20205.97 تا 2010روند تحریم های امریکا علیه ایران در بین سال های 

4.49مدیریت زمان

5.50تاثیر فرهنگ شهرت بر تبلیغات تلویزیونی

2.60تجارت الکترونیکی و تاثیر ان بر افزایش صادرات

4.63برترین صفات اخالقی مومن، مقایسه صفات اخالقی از جهات مختلف

8.36بررسی مفهوم اضطراب و راهکار های مقابله یا آن در نوجوانان

7.34.تحلیل مناسبات پیامبر اکرم با یهودیان حجاز

6.37تاثیر رسانه ها در شکل دهی و سیاست گذاری به افکار جوانان و نوجوانان

8.35سیر فلسفه در جهان اسالم از قرن سوم تا قرن ششم هجری قمری

4.40نظم در زندگی

5.13زمینه ها و چالش های جنبش انصار اهلل یمن

2.69چه گروه های اجتماعی بر انقالب اسالمی اثر گذار بودند؟

هامقایسه نگاه ایرانیان و غربیان به یکدیگر از زمان صفویه تا قاجار با بررسی سفرنامه ه مقایسه نگاه ایرانیان و غربیان به یکدیگر از زمان صفویه تا قاجار با بررسی سفرنامه 7.20

3.92جایگاه شیعه در ساختار سیاسی عراق بعد از صدام 

ژنو1949مطالعه تطبیقی حقوق جنگ در اسالم و کنوانسیون های چهارگانه  6.73

5.54اقدامات مدعیان مهدویت در زمان معصومین

7.44راه های تقویت انگیزه در بین نوجوانان

4.35آینده سرمایه داری

5.77تاثیررسانه های خبری معاند برافکار و عقاید و باورهای جوانان ایران

8.35تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران

7.87تاثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ ملی

7.50عدالت در فلسفه سیاسی افالطون

02.93

7.25چرا بعضی کشور ها توسعه یافته اند و دیگر نه

(غیبت شرعی در مساله برقراری حکومت در عصر بررسی ادله مختلف)نظریه والیت فقیه  3.80

6.70نگاهی به مفهوم حقوق بشر اسالمی و تفاوت آن با حقوق بشر غربی 

6.69ابعاد سیاسی، اقتصادی و حقوقی بررسی عدالت اجتماعی در نهج البالغه با توجه به

6.08فنون های مدیریت خشم 

نمودار+ نمره دریافتی تا کنون  عنوان کامل پژوهش



نمودار+ نمره دریافتی تا کنون  عنوان کامل پژوهش

4.32نحوه تعامل و سیاست گذاری ارتباط با اروپا

6.51عوامل مثبت و منفی تاثیر گذار بر تمرکز دانش آموزان

7.46(20و19قرون )مقایسه مقاومت مردم آسیا در برابر استعمار

8.33بررسی نظریه والیت فقیه در کالم معصومین 

7.95نواب صفوی از مبارزات تا شهادت

4.60دالیل و دستاورد های صلح امام حسین

5.18اقتصاد رفتاری

3.96بازی های حرام در فرهنگ اسالمی ایران

5.67عوامل موثردر ارتقای میزان تاثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر 

4.96ارتقای اعتماد به نفس در نوجوانان

4.00زمانه، حیات و آرای ادبی حافظ

4.04تحلیل علل شکست متحدین در جنگ جهانی دوم

3.35نگاهی به پدیده مال سازی، شکل گیری مراکز خرید مدرن و تاثیر آن بر فرهنگ جامع

8.08بررسی شرق شناسی ادوارد سعید 

(غربی –عربی )در جنگ رسانه ای با شبکه های خبری معاند (رسانه ملی)نقش صدا و سیمای جمهوری اسالمی  5.89

3.06سیاست جغرافیای ایران و بررسی مسائل ژئوپلیتیک و راهبردی ایران در خاورمیانه

4.29مطالعه تطبیقی اسالم وغرب به نهاد خانواده

2.70مدیریت اسالمی در پرتو سیره حکومتی امیرالمؤمنین


