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 مینا عبادالهی مطالعه جایگاه و شیوه های رفتاری با ایتام از نظر اسالم و قرآن 80

81 
طبیقی عملکرد کمیته امداد بر اساس قرآن کریم )نقش صدقه در بررسی ت

 اقصاد اسالمی(

 خدیجه نصراللهی ، رسول حسن زاده عطایی ، علی میرچولی

 ستانی ، فاطمه سیفیاسماعیل خار یتیم نوازی از منظرقرآن کریم و ائمه اطهار)ع( 82

83 
بررسی نقش میانجی دلبستگی جبرانی در ایتام با ایجاد مؤلفه های اصلی 

 دین)تصور از خدا(

 افسانه فاروئی فیروزی ، فریدون رمضانی
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84 
جنبش مشروطه خواهی ایران و رویکرد مشروطه خواهان به مسئله ی 

 ایتام و امور خیریه

 رضا معینی ، مجتبی جوكار ، علی اكبر رسولی

 حسین یوسفی آملی ، باقر استادی ارزیل جایگاه یتیم در اسالم 85

 اعظم وطن خواه قرآن و ایتام 86

 علی باقری دولت آبادی امکرامت انسانی، حقوق بشر و مساله ایت 87

 مینو امینی میالنی اسالم، اقتصاد و ایتام 88

 غزاله قالجوری فرزند خواندگی ایتام از منظر قانونی 89

90 
شیوه برخورد با اموال یتیمان و تامین اقتصادی آنان در دیدگاه 

 معصومین)ع(

 صدیقه زودرنج ، زهره نائمی

 علیرضا فرخنده زاده ، سید حمید رخشا ، مهرافزار افشاری ، عبدالحمید اسماعیلی حقوق ایتام در جمهوری اسالمی ایران 91

 مریم پور اسدی ، دكتر جهانگیر امیری ، پیمان صالحی تبررسی راهکارهای پرورش و تربیت ایتام بر اساس آیات و روایا 92

 محمدجابر قنبری وضعیت مدنی و اهلیت یتیم از منظر فقه و حقوق اسالم 93

 محمدكاظم خانجانی ، غزاله قالجوردی نگرش حمایتی به ایتام در حقوق موضوعه ایران 94

95 
بررسی تطبیقی سلسله مراتب نیازهای مزلو بر ایتام با تأکید بر 

 خودشکوفایی

 فینی خدیجه كاردوست

96 
بررسی علت انعطاف پذیری اقتصاد اسالمی جهت اکرام ایتام در مقایسه با 

 اقصاد لیبرال غربی

 مجید قربانی ، پرستو دوالبی

 دكتر محمد حسین مردانی نوكنده انفاق وروزی حالل درقرآن وسیره ی معصومین 97
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 باقریصدیقه ارجمندی ، لیال زاده  آثار فقدان پدر، مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 98

 زهره ناعمی ، صدیقه زودرنج تأملی در شیوه نگرش قرآى کریم به ایتام، اهمیت و سرپرستی آنان 99

100 
سیره عملی ائمه اطهار در زمینه ی یتیم نوازی با نگاه به آیات  بررسی

 الهی قرآن

 ناصر علیمردان

 خیراهلل محمودی بررسی نقش و جایگاه ایتام در طرحهای توسعه شهری در نظام اسالمی 101

 دكتر ابوالحسن بختیاری ، ابوالحسن مومن نژاد تکریم ایتام و بحران فرا روی آنها 102

 قباد محمدی شیخی المپیامدهای تعدی به حقوق ایتام در اس 103

104 
بررسی نقش خانواده و تربیت در شکل گیری شخصیت کودکان یتیم از 

 دیدگاه روانشناسی

 روح ا... پناهنده

 مهناز امیرپور ، محمد سیاح ورگ ، عفت وحیدی مطلق ایتام ازمنظر سیره علوی 105

 رگس اورن یاسر تیموری اصل ، ن اکرام ایتام در اسالم : نمودهایی از سرمایه اجتماعی در جامعه مومنین 106

 سید باقر كارگر ، رضا یوسف وند نیازمندی های ایتام از منظر قرآن 107

108 
ت رفتاری در دانش آموزان یتیم دختر و پسر بررسی میران شیوع اختالال

 09-09دبستانی شهر شیراز در سال تحصیلی 

 علیرضا فرخنده زاده ، مهرافروز افشاری ، جمشید عزیزی ، سید حمید رخشا

109 
رش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رابطه جو اجتماعی مدارس با پرو

 09-09یتیم دوره راهنمایی شهر شیرازدر سال تحصیلی 

 علیرضا فرخنده زاده ، سید حمید رخشا ، جمشید عزیزی ، كبری ایزدی ، ابراهیم فاطمی نیا

 علیرضا فرخی پرست آسیب ها و تهدیدهابچه های بی سر 110
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111 
بررسی وضعیت سالمت روان ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

 شهر سی سخت

 هشیعقوب اسالمی مهر ، مهرداد عزیزی محمود آباد ، فریبا محمدی ، صابر پژو

 یعقوب اسالمی مهر ، رضا یوسف وند ، فریبا محمدی ، صمد اسالمی مهر حقوق ایتام ازدیدگاه آیات و روایات 112

 بتول گرگین نهادهای حمایتی دولتی و غیردولتی ایتام از دیدگاه قرآن وحدیث 113
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