خانم دکتر زهرا صباغیان استاد نمونه کشوری در سال 5731

خاام دکتر اااکیاا متومدکا یبااتکمته سااا کااام ک اام ک0331کترکتسااامددکتهر کتتااا مدکرمکترکتتااا مدکرواایمدک
همقاادکترکتسااامددکتهر کتتوا اا مدکرمکترکتتوا اا مدکماماوااوکهکهاام تخ کتسااامددکتهر کرمرهرم ااهکترکرهاا وک
زتاامدکم یسواااهکرمکترکتم ااایم کتسااامددکتهر کرمرهرم ااهکمرهااتکرمکترکرهاا وکاااامهر کهکرم ر اامههکتم ااایم ک
مهاامب هکوهاایمکندرم ااتکمهااامدکتهر کتر ااارکخاایتکرمکترکره ا وکوااایزاکتدرنااام دکترک اامدکتم ااایم کوهاایمکترک
اام ک0891کتااوکیمهاامدکر اام ت کتر اااکی ا متومدکی ا کمزکتامت ا کمزکتلیااومکاسااهکرتاادکماااامدک ااامررکتاامک
تم ااایم کوهاایمکتااوکاراایمدکاعاایک وااایکاس ااهدکتااوکمهااامدکتمزنا ا کهکترک اام ک0339کتااوکاراایمدکاعاایک وااایک
اس هکتم ایم کهسوتکتسا هکتوکتعمبو کیاتمخ

ک

عالیق پژوهشی
 اتهاه کوایزاکامبه؛ ک رها مرکتلقوق؛ ا محثکااتیطکتوکاتهاه کوایزاکامبه؛ ک ا محثکااتیطکتوکاتهاه کز مد؛ ک ا محثکااتیطکتوکوایزاکز مد؛ ک مثاکتخاهکتهر مرکاخ سفکوایزهه؛ کوایزاکهکتسامزرک وااهرکم اام هککهکمزکج ساوکرامرمههکهکتساا کهررک وااهرکم اام هکترکواایزاکاامبهکدکواایزاک
هکیاهراکهک مهاک سمت مکهک مزامد م؛ ک
 ا محااثکاخ ساافکوااایزاکتدرنااام دکترکحو ااوک اامرکاخ ساافکمزکج سااوکا محااثکهااساه تردکوناام هکهکهاارمخ دکوااایزاکهمبااتهزدکوااایزاکا خییاامددکوااایزاکحاتااوکمردکوااایزاکحقاایقهدکوایزهااسمرک ITک
هICT؛ ک
 اتهاه کتغوواکهکتلی ؛ ک ا محثکاخ سفکرمروتاهره ککتابهای ترجمه شده
تر سمرک یمتوایزردکاتر ودک 0331ک
1

اتهاه کاؤثاکترکرالسدکم امرمیکاؤ اوکتوزکمب سسهکرههسمرکوایزاکتدرنام ددک0333
مقالهها و کتابهای تألیفی
رههسمرک یمتوایزرکتدرنام ددکااردکتم ایم هک م ک0331؛ ک
اامئمکهکاااالیک یمتوایزرکترکمهامددکم امرمیکتم ایم کهسوتکتسا هک م ک0330؛ ک
هرمخ کتدرنام دکهکرههسمرک یمتوایزردکم امرمیک سع ک یمتوایزرک0331؛ ک
ا م هکوایزاکتدرنام ددکزهاچمپک؛ ک
وایزاکجمادک مزام هدک

دک0398؛ ک

کوایزاکتدرنام ددکافسیمدکضاهریکهکم و کتیسرماوکوایزاکتدرنام دکهکتی عودکه مر کمه دکزاا مدک0330؛ ککات مرکتا ماورهدرکترکوایزاکتدرنام ددکتیسرماوکوایزاکتدرنام دکهکتی عودک ام کتهمدکها مر ک3دکیامئودکک0331؛ ک
ک قشکتاوهرتکاتهاه کترکایتقو کتا ماوک مرک یمتکوایزرکتدرنام ددکوایزاکتدرنام دکهکااامهمکمق یامتردکمج ماهدکتا ریهدکای اوکتوزکمب سسهکرهاک مرکوایزاکتدرنام ددک0331؛ ک
ککتلسوسهکمزکافسیمکهکم م تمرت مرکمرزهومتهکتا ماوک مرکواایزاکتدرناام ددکتیاسرماوکواایزاکتدرکناام دکهکتی عوک م ک یمدکه مر 1دکتمتا مدک0333؛ ک
کتاامثواکوااایزاکض ا زکخااتا کتاااکمتاادمهشکایتقو ا کهکراامروههکاااتهامددکتیااسرماوکاااتهاه کترکوااایزاکهکیاهرادک م کچسمرمدکه مر ک0دکتسمرک0331؛ ک
کوایزاکامبهکترکوااهامدکتیسرماوکا مبعمیکار قوکمردکجستک ا دک0391؛ ککچاامبشک اامرکیااره شکترکوااایزاکااامبهدکاو یاااوکاقاام یکچاامبشک اامرکوااایزاکااامبهکمهااامددکتم ااایم کهسوتکتسا هک0390؛ ک
کمثاتخاااهکرمرناام اامرکوایزهااهدکتیااسرماوکیااره شکهکتا ما اوکرهاادرکترکوااایزاکااامبهکه ا مر ک33دکیاامهودک0393؛ ک
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ا اامرک
ک میاای کاااتهاه کرااالسکترکوااایزاکااامبهدکاو یاااوکاقاام یکتار ااهکمرتقاامرکروفواا کوااایز کتم ایم هدکتم ایم کهسوتکتسا هدک0393؛ ک
ک اسامکم یواداکاعس امدکتهر کمت اتمههکم ا مدکرات ا مدکتاوکتلیاومکترکواایزاکاامبهدکتیاسرماوکیااره شکهکتا ماوکرهدرکترکوایزاکامبهدکه مر ک33کهک39دکزاا مدک0391؛ ک
ک تار هکرمت وکتبدتناهکز مهایههکتامکایماامکجایک امزام هکترکیا ا مرمدکزدکهکاااتدکتیاسرماوکم و ازکمهام اهکرهم ارم هدکه مر 3دک م ک00دکیمهودک0393؛ ک
ک تار هکههرناهک امرکرامروتاهرهکتم ااویهمددکاوساوکیواممکااتهاه دک ام ک1دکها مر ک03کهک01کزااا مدک93کهکتسمرک91؛ ک
کجمهیاام کمبیاایرک اامه ا ودکترکمتمر کتم ااایم ک اامکوااایرتنکتم ااایم کتاته ااهکااااستادکاوسااوکا مبعاامیکتاتو هکهکرهمدکهرم هدک م ک9دکه مر ک0دک م ک93؛ ک
کایمامکتمزتمر ات کتعمبوا کمثااتخشکتارااوزک امرکتسقاومکایاریاهکتممکترکم ا مدکنساا مددکتهااوزکرریاا کاسیمکتماهکهکوتدهمدکرایردک0393دکم مدکنسا مد؛ ک
ک«کتار ااهکهیاامهفک وااایکماراامکهک قااشکمدکترکم اا قال کتم ااایم ک اامرکتهب ااهکهمتااا وکهزمریکاساایمدکتلقوقاامیکهکتراامهررکمزککتهااتنم کماعاامرک وااایک اامرکماراامکهکهاایرم مرکتم ااایم ک»کدکناامم اامرکتی ااعوکترک
وایزاکیدهاهکداوسوکااردکا مبعمیکهکوایزاکیدهاهکدتهر کچسمرمکده مر ک0دکتمتا مدک0393؛ ک
"تی ااعوک اامزام هکترکهااامهزکمااااهزکدکافساایمکدام واا دقس اهک"کیوااممکاتهاه د اهااوکتم اااات کاااتهاه کهکحامتتمررکتم ایم کهسوتکتسا هدک م کیرودکده مر ک11-08دک0393؛ ک
کرمررات اامرک وااایک اامرکماراامکتم ااایم سمرکتهب ااهکهمتااا وکهزمریکاساایمدکتلقوقاامیکهکتراامهررکترک ااهکاام اامرک0331کتاامک0393دکتیااسرماوکیااره شکهکتا ماااوکرهاادرکترکوااایزاکااامبهدک اام ک ااودت دکدکه ا مر ک
13دکزاا مدک0393؛ ک
کتلای یکهکتم اایم ک امرکمهاامدکهکچاادکم اتمزرکتاوک

کتار هکمبیی مرکرمرکوتاهراهکترکتم ااکیم امدکررفاامیرکرمروتاهره31کتس زکتمک0کم فرتک0393کمهامد؛ ک
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کتار ااهکهضااعو کتیم رااترکهااغسهکتاامر کمب لیااوالدکره ا وکتدرنااام دد ماوکوااایزاکااامبهکتهر کجتهااتکم کمه که مر ک1کتمتا مدک0393؛ ک
مرزهاامتهکهضااعو کتی ااعوک اامزام هکتم ااایم ک اامرکهزمریکاساایمکدتلقوقاامیکهکتراامهررکترکتسامدداوسااوکوااایزاک
امبهد م کمه که مر کتهمدیمهودک0393؛ ک
کمرزهمتهکم امترر امرکاساهکیاره شکهکتیبواتکاسادکترکنااه کتراهکهکاسرت اهدکتیاسرماوکواایزاکاسرت اهکمهامددکه مر ک11دک م کهمزت ددکتمتا مدک99؛ ک
کتار هکایم دکتعمبوا ک امرکتلقوقامتهکترکتم اایک م کمزکتهاتنم کماعامرک واایکاس اهکتم اایم کاسایمکیدهااهکهوامزدکتیسرماوکتخییهکوایزاکترکاسیمکیدهاهدکه مر ک3دکمرته سا ک0399؛ ک
کتار ااهکایم اادکترهدک اامزام هکااایثاکتاااکتعمبو ا ک اامرکتلقوقاامتهکترکتم ااایم کمزکتهااتنم کماعاامرک وااایکاس هکتم اایم کاسایمکیدهااهکهاوامزکترک ام ک0393دکتیاسرماوکتخییاکهکواایزاکترکاسایمکیدهااهدکها مر ک
3دکمرته سا ک0399؛ ک
کتار هکتهاتنم ک امرکماعامرک واایکتم اایم کاسایمکیدهااهکهاوامزکترکاایرتکااااالیک واا هکیاره شکترکتم ایم دکتیسرماوکتخییهکوایزاکترکاسیمکیدهاهدکه مر ک3دکمرته سا ک0399؛ ک
کتا رگکتم اایم هنکهادکچامرچیژکیره ااهکرههاات امکهکچاادکم اتمز مرک ایکترکواایزاکاامبهدکم اامرمیکیره اات کا مبعمیکتا ریهکهکمج ماهدکتمتا مدک0399؛ ک
کرهاک مرک یمتوایزرکتدرنام ددکم امرمیکااردک ااکتم ایم دکچمپک سددک0393؛ ککترسک مرک یمتوایزردکم امرمیکاتر ودک0331؛ ککاامئمکهکاااالیک یمتوایزرکترکمهامددکم امرمیکتم ایم کهسوتکتسا هد0331؛ کککاتهاه کایثاکترکرالسکترسدکم امرمیکتم ایم کهسوتکتسا هدک0391؛ ککوایزاکجمادک مزام هکتمکرههااتکوایزاکتدرنام ددکم امرمیک-کا م هکوایزاکتدرنام ددکم امریک

دکزهاچمپ
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دک0399؛ ک

