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سَاثك ػلوی ٍ پژٍّشی:
الف :کتبةّب
شوبرُ

ػٌَاى

هسئَلیت

ٍضؼیت

هؤسسِ

1

کتبة «شبخضّبی خبًَادُ هطلَة اسالهی»

گرٍّی

چبح شذُ

پژٍّشکذُ هطبلؼبتی کبرثردی لذر

2

کتبة «راّجردّبی تحکین خبًَادُ»

گرٍّی

چبح شذُ

پژٍّشکذُ هطبلؼبتی کبرثردی لذر

3

هفبّین فرٌّگی شْر طیت در ًْج الجالغِ

گرٍّی

اًجبم شذُ

پژٍّشکذُ هطبلؼبتی کبرثردی لذر

4

کتبة «پیشرفت در ػرطِ فکر از هٌظر لرآى»

گرٍّی

اًجبم شذُ

پژٍّشکذُ هطبلؼبتی کبرثردی لذر

5

کتبة «التظبد اسالهی از هٌظر لرآى کرین»

گرٍّی

اًجبم شذُ

پژٍّشکذُ هطبلؼبتی کبرثردی لذر

6

کتبثت«احکبم ٍ آداة ثبزار (سَق السؼبدُ)»

گرٍّی

در دست اجرا

هؤسسِ ثیي الوللی اسرأ

7

تؼبهل فمِ ٍ جبهؼِ شٌبسی

فردی

اًجبم شذُ

هجتوغ ػبلی فمِ

8

َّیت فمْی -کالهی ٍالیت فمیِ

فردی

اًجبم شذُ

هجتوغ ػبلی فمِ

ة) همبالت چبح شذُ
1

تحلیل رٍیکردّبی ػلندیٌی ثب تأکیذ ثر جبهؼِ ضٌبسی اسالهی ،هجلِ ػلوی پژٍّشی هؼرفت فرٌّگی اجتوبػی ،ش23س .1394

2

ًقطِ جبهغ تذٍیي جبهؼِضٌبسی اسالهی ،فصلٌبهِ تحقیقبت ثٌیبدیي ػلَم اًسبًی (ػلوی پژٍّشی) ،س ،1ش ،1زهستبى .94

3

گفتبری پیراهَى جبهؼِضٌبسیاسالهی ،فصلٌبهِ تحقیقبت ثٌیبدیي ػلَم اًسبًی (ػلوی پژٍّشی) ،س ،3ش .1396 ،4

4

الگَیی ػلندیٌی ،هٌتطر ضذُ در ٍیژًُبهِ ػلندیٌی ،تْراى .1393

5

ًقص هٌبزػبت قَهی ٍ ًژادی در ٍاگرایی جْبى اسالم ،جشٌَارُ شیخ طَسی.1396 ،

5

تؼبهل قجیلِ ثبػقیذُ در ػصرثؼثت ،فظلٌبهِ ػلوی -تخظظی کالم ،صبحت اهتیبز آیت اهلل الؼظوی سجحبًی ،ثْبر 1391ضوبرُ.81

6

زى در افغبًستبى؛ از اًکبر هبّیت اًسبًی تب ًفی َّیت زًبًگی ،فظلٌبهِ ػلوی -تخظظی ثٌیبد اًذیطِ ،س ،2ش ،5خساى .95

7

ثبزتبة هَقؼیت زًبى افغبًستبًی در سراج التَاریخ ،در هجوَػِ هقبالت؛ پذر تبریخ ًگبری افغبًستبى ،کبثل ،ثٌیبد اًذیطِ.1396 ،

8

هسئلِ ضٌبسی خبًَادُ افغبًستبًی ،فصلٌبهِ«ًسل فردا» ،هرکس ػلوی -فرٌّگی طلَع فجر ،ثْبر ٍ تبثستبى  1392ضوبرُ .32-31

9

خبًَادُ ٍ ضبخصّبی تٌظین رٍاثط جٌسی ،هبٌّبهِ ػلوی -ترٍیجی هؼرفت ،ضوبرُ 171اسفٌذ  ،1390هَسسِ اهبم خویٌی(رُ)

10

ًقص قجیلِ در ضکلگیری خَارج ٍ هرجئِ ،فصلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ػلَم اًسبًی «پژٍّبى» ،پردیس ثیي الوللی قن داًطگبُ تْراى،
صبحت اهتیبز هْذی تَکلی ،سبل اٍل ضوبرُ یک تبثستبى .1391

11

هجبًی هؼرفتی احیبی تفکردیٌی در قیبم ػبضَرا ،فصلٌبهِ ػلوی هطبلؼبت ػلَم اًسبًی «پژٍّبى»ّ ،وبى ،ش .2ٍ3

12

هجبًی هؼرفتی ًظریِ احیبی تفکردیٌی ،فصلٌبهِ ػلوی-تخصصی کالم اسالهی ،ضوبرُ 3ثْبر .91اًجوي ػلوی پژٍّطی کالم اسالهی.

13

ػبضَرا؛ تؼیّي دیٌذاری ٍ خَدآگبّی اًسبًی،فصلٌبهِ ػلوی-تخصصی کالم اسالهی ،ش  ،6زهستبى ّ ،92وبى.

14

فرایٌذ جبیگسیٌی قجیلِ ثِ جبی ػقیذُ در سلطٌت ثٌی اهیِ ،فصلٌبهِ ػلوی-تخصصی کالم اسالهی شّ .7وبى.

15

سقیفِ؛ فرایٌذ جبیگسیٌی قجیلِ ثِ جبی ػقیذُ ،فصلٌبهِ ػلوی-تخصصی کالم اسالهی ،شّ .8وبى.

16

ًقص ثیؼت ،دػَت ٍ ضْبدت در طراحی قیبم ػبضَرا ،فصلٌبهِ ػلوی-تخصصی کالم اسالهی ،شّ .9وبى.

17

ثٌیبدّبی تقبثل فرٌّگ دیٌی ثب فرٌّگ جبّلی ،فصلٌبهِ کالم ،ش 10زهستبى .1394

18

تؼبرض هذرًیتِ ثب اسالم در حَزُ خبًَادُّ ،وبى.1396 ،

19

افغبًستبى؛ حکَهت ٍحذت هلی ٍ الساهبت فرٌّگ سیبسی ،پژٍّطٌبهِ گَّرضبد(فظلٌبهِ ػلوی-پژٍّشی) س ،1ش ،1زهستبى.95

20

اثي خلذٍى ،جبهؼِ ضٌبسی ٍ ػبضَرا ،تْراى ،فصلٌبهِ تَسؼِ ،ثْبر.1384

21

قطرثٌذی ٍ ًظبم تَجیْی ًبثراثری اجتوبػی در افغبًستبى ،قن ،فصلٌبهِ جبهؼِ فردا ،ضوبرُ اٍل ،تبثستبى.1385

22

افغبًستبى ،دٍلت ٍ فرٌّگ سیبسیّ ،وبى ،ضوبرُ دٍم ،پبییس.1385

23

هساری ،ػجَر از خَاثگردی اجتوبػیّ ،وبى ،ضوبرُ سَم ،زهستبى.1385

24

جبهؼِ ،سیبست ٍ غبرتگریّ ،وبى ،ضوبرُ چْبرم ،زهستبى.1386

25

افغبًستبى ،جبهؼِ ٍ آگبّیّ ،وبى ،ضوبرُ پٌجن ،زهستبى.1388

26

تقبثل قجیلِ ثبػقیذُ در ػصرثؼثتّ ،وبى ،ضوبرُ ضطن ،زهستبى.1389

27

افغبًستبى؛ رٌّیت ثستِ ٍ جبهؼِ تَسؼِ ًیبفتِّ ،فتِ ًبهِ تَسؼِ پبیذار ،ش ،5-1س.1396

28

در جستجَی هبًذگبری هقبٍهت ،قنّ ،فتِ ًبهِ حسة ٍحذت اسالهی افغبًستبى .1377/9/19 ٍ 1377/9/12

29

فقر اًذیطِ هجٌبی اهبرت طبلجبىّ ،وبى.1378/1/26 ،

30

خَدآگبّی ٍ حبکویت هلیّ ،وبى.1378/2/23،

31

ثچِ پبدضبُ ،اسطَرُ یب سبطَرّ ،وبى.1378/3/13،

32

تجذیذًظرطلجی ،یب ثبزاًذیطی در هجبرزُّ ،وبى.1379/2/1،

