
 کرسی های علمی ترویجی سازمان بسیج اساتید استان خوزستان

 مدیر ناقد ارائه دهنده عنوان 

سنجش نگرش به سبک  1

مصرف سرمایه های 

ندگی براساس آموزه ز

راهکاری های اسالمی: 

برای گسترش سبک 

 زندگی  اسالمی

زمان پیشنهادی: 

 17/12/99یکشنبه 

 18تا  17ساعت 

 

 

 

 
 احتشام پروین دکتر خانم

مرکز تحقیقات  دانشیار زاده

پژوهش های قرآنی سبک 

 زندگی اسالمی

 
ری استاد خانم دکتر فرح ناد

روان شناسی دانشگاه گروه 

اهواز واحد آزاد اسالمی

 
 آقای دکتر بهنام مکوندی

مرکز تحقیقات  دانشیار

پژوهش های قرآنی سبک 

 زندگی اسالمی

 
آقای دکتر علیرضا 

 حیدرئی 

گروه روان دانشیار 

شناسی  دانشگاه ازاد 

 اسالمی واحد اهواز

وجوه افتراق معنای هنر  2

در نگرش سنّتی و مدرن 

 از منظر کوماراسوامی

زمان پیشنهادی: 

 21/12/99پنجشنبه 

  14تا  13ساعت
 پور علی رضا دکتر آقای

 دانشگاه هنرگروه  استادیار

 آبادان واحد اسالمی آزاد

 
 حسین مصطفی دکتر آقای

 هنر گروه استادیار زاده

 واحداسالمی  آزاد دانشگاه

 آملی اهلل آیت

 
 صفیان یوسف دکتر آقای

گروه  استادیار بلداجی

 آزاد دانشگاهادبیات 

 آبادان واحد اسالمی



 تحلیل نقش سرمایة 3

اجتماعی در عملکرد 

های شرکتغیرمالی 

 تعاونی تولیدی زراعی

سه زمان پیشنهادی:

 19/12/99شنبه 

 15الی  14ساعت

 
 عمانی احمدرضا دکتر آقای

 ترویجگروه  دانشیار

 آزاد دانشگاه کشاورزی

 شوشترواحد  اسالمی

 
 محمدصادق دکتر آقای

 ترویج گروه دانشیار صبوری

 کشاورزی آموزش و

واحد  اسالمی آزاد دانشگاه

  گرمسار

 
خانم دکتر آزاده نوراهلل 

نوری وندی استادیار 

گروه ترویج کشاورزی 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد شوشتر

مؤثر بر توسعه ی  املوع 4

کارآفرینی سازمانی در 

های خدمات شرکت 

ای، فنی و مشاوره

 مهندسی کشاورزی 

پیشنهادی:سه زمان 

 19/12/99شنبه 

 16الی  15ساعت

 
 عمانی احمدرضا دکتر آقای

 کشاورزی ترویج دانشیار

 اسالمی آزاد دانشگاه

 شوشتر

 
 محمدصادق دکتر آقای

 ترویج گروه دانشیار صبوری

 کشاورزی آموزش و

واحد  اسالمی آزاد دانشگاه

 گرمسار

 
خانم دکتر آزاده نوراهلل 

نوری وندی استادیار 

گروه ترویج کشاورزی 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد شوشتر

راهکارها و موانع تحقق  5

سبک زندگی اسالمی در 

 جامعه ی دینی

زمان پیشنهادی: 

 20/12/99چهارشنبه 

 10تا  9ساعت 

 

 
 باوی ساسان دکتر آقای

 شناسی روان استادیار

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 اهواز

 
 رضوان دکتر خانم: ناقد

 روان استادیار همائی

 آزاد دانشگاه شناسی

 واحداهواز اسالمی

 
 مرتضی دکتر آقای

 استادیار پور گلستانی

 دانشگاه  شناسی روان

 ایذه واحد اسالمی آزاد
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 ی ئدکتر علیرضا حیدر

شناسی   ه رواندانشیار گرو

اسالمی واحد دانشگاه ازاد 

 اهواز 

عزت نقش ورزش در  6

 ملی و روابط بین الملل

زمان پیشنهادی: 

 17/12/99یکشنبه 

 19تا  18ساعت 
 

 همتی جمشید دکتر آقای

 ورزشی مدیریت استادیار

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 بهبهان

 
 فرشید دکتر:ناقد

 گروه دانشیار -طهماسبی

 هیات عضو-حرکتی رفتار

 شهید دانشگاه علمی

 رجایی

 
 اله رحمت دکتر:مجری

 استادیار-خانمحمدی

 فیزیولوژی گروه

 آزاد دانشگاه -ورزشی

 بهبهان واحد اسالمی

اثر بخشی گروه درمانی  7

به شیوه تحلیل تبادلی 

بر افزایش ابراز 

احساسات ، احترام 

متقابل ، حل تعارضات 

زناشویی و رضایت 

زناشویی زوجین)شهر 

 اهواز(

زمان پیشنهادی: 

 21/12/99شنبه پنج

 12تا  11ساعت 

 
 عسگری پرویز دکتر آقای

 شناسی روانگروه  دانشیار

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 اهواز

 
 دکتر علیرضا حیدرئی 

دانشیار گروه روانشناسی  

 دانشگاه ازاد اهواز

 

 
 دشت زهرا دکتر خانم

گروه  استادیار بزرگی

 دانشگاه شناسی روان

 اهواز واحد اسالمی ازاد

 



 هوش آموزش اثربخشی 8

حل  بر معنوی و اخالقی

 در والدین با تعارض

 آموزان دانش

زمان پیشنهادی: سه 

  12تا  11شنبه ساعت 
 حیدرئی علیرضا دکتر آقای

 شناسی روان دانشیار

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 اهواز

 
 عسگری پرویز دکتر آقای

 شناسی گروه روان دانشیار

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 اهواز

 
 آقای دکتر بهنام مکوندی

مرکز تحقیقات  دانشیار

پژوهش های قرآنی سبک 

 زندگی اسالمی

 

  
 دشت زهرا دکتر خانم

گروه  استادیار بزرگی

 دانشگاه شناسی روان

 اهواز واحد اسالمی ازاد

 

رابطه ساده و چندگانه  9

هویت دینی، سالمت 

 روان و خوش بینی

زمان پیشنهادی: 

 20/12/99چهارشنبه 

 9تا  8ساعت 
 

 گلستانی مرتضی دکتر آقای

 شناسی روان استادیار پور

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 ایذه

 
 دشت زهرا دکتر خانم

 روانگروه  استادیار بزرگی

 زادآ دانشگاه شناسی

 اهواز واحد اسالمی

 
 دکتر آقای: مجری

 استادیار باوی، ساسان

 دانشگاه شناسی روان

 اهواز واحد آزاد



 
 همائی رضوان دکتر خانم

 شناسی روانگروه  استادیار

 اسالمی آزاد دانشگاه

 واحداهواز

 سیاسی گستره و قلمرو 10

 خمینی امام منظر از دین

 ره

زمان پیشنهادی: 

 18/12/99دوشنبه 

 20تا  19ساعت 

 

 
 دکتر آقای االسالم حجت

  میری حسین محمد سید

 معارف مدرسی استادیار

 کالم و تفسیر-اسالمی

 و کشاورزی علوم دانشگاه

 خوزستان طبیعی منابع

 
 دکتر آقای االسالمحجت

 استادیار بهدار رضا محمد

 جندی صنعتی دانشگاه

 دزفول شاپور

 
 دکتر آقای االسالمحجت

 استادیار/زارع مهدی

 جندی صنعتی دانشگاه

 دزفول شاپور

 
 دکتر آقای االسالمحجت

 زاده صالحی عبدالهادی

 شناسی جامعه یار استاد

 کشاورزی علوم دانشگاه

 خوزستان طبیعی منابع و

گزاره  یمحتوا لیتحل 11

ناظر به  ینید یها

 اتینظر یمحورها

 دهی)بزهد یکجرو

 ی(شناس
   



زمان پیشنهادی: سه 

 19/12/99شنبه 

 11تا  10ساعت

 دکتر آقای االسالم حجت

 زاده صالحی عبدالهادی

 شناسی جامعه استادیار

 و کشاورزی علوم دانشگاه

 خوزستان طبیعی منابع

 ابراهیم دکتر االسالم حجت

 مسئول/ عباسپور

 مطالعات پژوهشکده

 اجتماعی آسیبهای اسالمی

 قم دفتر شاهد دانشگاه

 
 دکترآقای  االسالم حجت

 استادیار شهریاری موسی

 اسالمی آزاد دانشگاه

  واحدشوشتر

 دکتر االسالم حجت

 میری سیدمحمدحسین

 معارف مدرسی استادیار

 کالم و تفسیر-اسالمی

 کشاورزی علوم دانشگاه

 خوزستان طبیعی منابع و

 معارف مدیرگروه)

 (دانشگاه

نقش زنان در سبک  12

 یرانیا یاسالم یزندگ

زمان پیشنهادی: 

 20/12/99چهارشنبه 

 11تا  10ساعت 
 

 باوی ساسان دکتر آقای

 شناسی روانگروه  استادیار

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 اهواز

 
 دشت زهرا دکتر خانم

 گروه روان استادیار بزرگی

 ازاد دانشگاه شناسی

 اهواز واحد اسالمی

 آقای

 گلستانی مرتضی دکتر

 پور

 گروه روان استادیار

 آزاد دانشگاه شناسی

 واحد ایذه اسالمی

طراحی فرامدل راهبردی  13

رقابت پذیری 

استراتژیک کشور در 

 سطح بین المللی

ن پیشنهادی: سه زما

ساعت  19/12/99شنبه 

 18تا  17

 
 دکتر اصغر رشنودی آقای

استادیار گروه مدیریت 

دانشگاه علوم و فنون 

 دریایی خرمشهر

 
 دکتر حسن جرفی آقای

استادیار گروه مدیریت 

دانشگاه فرهنگیان 

 خوزستان

 
آقای دکتر محسن چگین 

استادیار دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد دزفول



زمینه ها و بسترهای  14

گرایش به تفکر سلفی 

تکفیری در استان -گری

 خوزستان

 زمان پیشنهادی:

 20/12/99چهارشنبه

 17تا  16ساعت 
 

آقای دکتر احسان کاظمی 

استادیار گروه علوم سیاسی 

 شهید چمران اهوازدانشگاه 

 
خانم دکتر آسیه مهدی پور 

استادیار گروه علوم سیاسی 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 
آقای دکتر فرشاد رومی 

گروه روابط بین استادیار 

الملل دانشگاه شهید 

 چمران اهواز

پیوست نگاری فرهنگی  15

و توسعه سیاسی ایران 

 معاصر

زمان پیشنهادی: 

 18/12/99دوشنبه 

  11تا  10ساعت 
مهدی امانت مربی  آقای

 گروه معارف اسالمی

دانشگاه علوم و فنون 

 دریایی خرمشهر

 دکتر اصغر رشنودی آقای

استادیار گروه مدیریت 

دانشگاه علوم و فنون 

  دریایی خرمشهر

 
 یقاسم میدکتر ابراهآقای 

گروه  اریاستاد یورنامخواست

اقتصاد دانشگاه علوم و 

 خرمشهر ییایفنون در

 
 خانم زیبا بتوندی مربی

دانشگاه علوم گروه آمار 

 و فنون دریایی خرمشهر



جنگ نرم و اثرگذاری بر  16

 اقوام ایرانی

زمان پیشنهادی: 

 18/12/99دوشنبه 

 12تا  11ساعت 

  
مهدی امانت مربی  آقای

 گروه معارف اسالمی

دانشگاه علوم و فنون دریای 

 خرمشهر

 دکتر اصغر رشنودی آقای

استادیار گروه مدیریت 

دانشگاه علوم و فنون 

  دریایی خرمشهر

 
 یقاسم میدکتر ابراهآقای 

گروه  اریاستاد یورنامخواست

اقتصاد دانشگاه علوم و 

 خرمشهر ییایفنون در

 
 خانم زیبا بتوندی مربی

گروه آمار دانشگاه علوم 

 و فنون دریایی خرمشهر

بررسی قابلیت و  17

توانمندی های توسعه 

گردشگری پزشکی برای 

گردشگران 

خارجی)مطالعه موردی 

 کالنشهر اهواز(

 زمان پیشنهادی:

 18/12/99دوشنبه 

 19تا  18ساعت 

 
 خانم دکتر آزاد امیری 

استادیار گروه جغرافیا و 

برنامه ریزی شهری دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد اهواز

 
آقای دکتر رضا برنا دانشیار 

گروه جغرافیا دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد اهواز

 
آقای دکتر قدرت اهلل 

رستمی پایدار استادیار 

شناسی گروه زمین 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد اهواز



تبیین مدل مفهومی  18

مقاومت در اندیشه آیت 

 اهلل خامنه ای

 زمان پیشنهادی:

 20/12099چهارشنبه 

 18تا  17ساعت 

 
 
خانم دکتر آسیه مهدی پور 

استادیار گروه علوم سیاسی 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر احسان کاظمی 

استادیار گروه علوم سیاسی 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 
آقای دکتر ایرج ورفی 

نژاد استادیار گروه تاریخ 

دانشگاه شهید چمران 

 اهواز

آنالیز بافت ریزگردهای  19

شهر اهواز و رابطه 

تشدید این طوفان ها با 

 تخریب تاالب هورالعظیم

 زمان پیشنهادی:

 18/12/99دوشنبه 

 15تا  14ساعت 

 
آقای دکترجبرائیل قربانیان 

استادیار گروه جغرافیای 

طبیعی دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد اهواز

 
آقای دکتر منوچهر 

جوانمردی استادیار گروه 

جغرافیا دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد اهواز

 
آقای دکتر جعفر مرشدی 

استادیار گروه جغرافیا 

آزاد اسالمی دانشگاه 

 واحد اهواز

اثربخشی آموزش  20

معنادرمانی بر تصویر 

ذهنی از خدا، اضطراب 

مرگ و دین داری)در 

دانش آموزان متوسطه 

 دوم شهر اهواز(

زمان پیشنهادی: سه 

  19/12/99شنبه 

 
خانم دکتر فرح نادری استاد 

گروه روان شناسی دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد اهواز

 
 آقای دکتر علیرضا حیدرئی 

دانشیار گروه روان شناسی  

دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

 اهواز

 
 پروین دکتر خانم

 دانشیار زاده احتشام

مرکز تحقیقات پژوهش 

های قرآنی سبک زندگی 

 اسالمی



 
 آقای دکتر بهنام مکوندی

مرکز تحقیقات  دانشیار

پژوهش های قرآنی سبک 

 زندگی اسالمی

اثر بخشی مقایسه  21

آموزش مثبت اندیشی 

مبتنی بر آموزه های 

دینی با آموزش خانواده 

-به شیوه شناختی

رفتاری بر تاب آوری 

 زوجین

زمان پیشنهادی: 

 21/12/99پنجشنبه 

 10تا  9ساعت 

 
 آقای دکتر بهنام مکوندی

مرکز تحقیقات  دانشیار

پژوهش های قرآنی سبک 

 زندگی اسالمی

 
 احتشام پروین دکتر خانم

مرکز تحقیقات  دانشیار زاده

پژوهش های قرآنی سبک 

 زندگی اسالمی

 
 خانم دکتر سحر صفرزاده

گروه روان استادیار 

شناسی  دانشگاه ازاد 

 اسالمی واحد اهواز

الگوی پیشرفت  22

ایرانی و اهل -اسالمی

کتاب )مطالعه موردی: 

 صائبین مندایی ایران(

زمان پیشنهادی: 

  20/12/99چهارشنبه 

 12تا  11ساعت 

 
آقای دکتر بهادر قیم 

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه 

 شهید چمران اهواز

 
آقای دکتر فرشید نادری 

استادیار گروه تاریخ 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 
دکتر سید رحیم آقای 

موسوی نیا استاد گروه 

ادبیات انگلیسی دانشگاه 

 شهید چمران اهواز



تاثیر پایگاه نظامی  23

آمریکا بر سیاست بین 

 الملل

زمان 

پنجشنبه پیشنهادی:

تا  15ساعت  21/12/99

16    

 
آقای دکتر حسین کریمی 

فرد دانشیار روابط بین 

الملل دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد اهواز

 
آقای دکتر علی حسین 

حسین زاده دانشیار گروه 

علوم اجتماعی دانشگاه 

 شهید چمران اهواز

 
نظری قای دکتر حامد آ

استادیار گروه معارف 

دانشگاه آزاد  اسالمی

 اسالمی واحد اهواز

مصرف کاالی فرهنگی  24

 در بین دانشجویان

زمان پیشنهادی: 

 21/12/99پنجشنبه 

 15تا  14ساعت 
 

 خانم زیبا بتوندی مربی

گروه آمار دانشگاه علوم و 

 فنون دریایی خرمشهر

 

 
 دکتر اصغر رشنودی آقای

استادیار گروه مدیریت 

دانشگاه علوم و فنون 

 دریایی خرمشهر

 
 یقاسم میدکتر ابراهآقای 

گروه  اریاستاد یورنامخواست

اقتصاد دانشگاه علوم و 

 خرمشهر ییایفنون در

 

 

 

 
 

مهدی امانت مربی  آقای

 گروه معارف اسالمی

دانشگاه علوم و فنون 

  دریایی خرمشهر



 اساتید استان خوزستان جیسکرسی نقد نظریه سازمان ب
نقد نظریه های غرب  1

 محور در توسعه مدیریت

زمان پیشنهادی: سه 

ساعت  19/12/99شنبه 

  19تا  18
 

 ناقد:

 دکتر اصغر رشنودی آقای

استادیار گروه مدیریت 

دانشگاه علوم و فنون 

 دریایی خرمشهر

 
 داور:

 دکتر حسن جرفی آقای

استادیار گروه مدیریت 

دانشگاه فرهنگیان 

 خوزستان

 
 داور:

آقای دکتر همایون 

یوسفی دانشیار گروه 

مدیریت دانشگاه علوم و 

 فنون دریایی خرمشهر

 


