
 مقاالت دکتر بهبود یاری قلی: 

 نام نویسندگان: بهبود یاری قلی; سعید ضرغامی; یحیی قائدی; میرعبدالحسین نقیب زاده

 گرا. عنوان مقاله: تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی، دیدگاه های لیبرال و جامعه

 1931سال چاپ : 

 و تربیت محل چاپ : دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه مبانی تعلیم
 نام نویسنده: بهبود یاری قلی

عنوان مقاله: بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از منظر متخصصان تعلیم 
 و تربیت: رویکردی هرمنوتیکی

 1931سال چاپ: 

 محل چاپ : دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
 : بهبود یاری قلی; سعید ضرغامینام نویسندگان

های آموزشی: رویکرد  گیری از عدالت تربیتی برآمده از نظریه عدالت در نظام عنوان مقاله: بررسی امکان بهره
 هرمنوتیک انتقادی

 1939سال چاپ:

 نوآوری های آموزشی.  محل چاپ: فصلنامه علمی پژوهشی
 قلی نام نویسنده: بهبود ياری

 دانشجويان از عدالت اساتید: مطالعه پديدارشناسی عنوان مقاله: تجربه

 1939سال چاپ: 

 پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -محل چاپ: نشریه علمی
 قلی نام نویسنده: بهبود یاری

 عنوان مقاله: بررسی جایگاه تربیت و عدالت تربیتی در نظریه عدالت جان رالز

 1939سال چاپ: 

 ژوهشی اندیشه های نوین تربیتیمحل چاپ: فصلنامه علمی پ
 قلی نام نویسنده یا نویسنده ها : بهبود یاری

 عنوان مقاله :آموزش شهروندی ابزاری برای بازتولید فرهنگی در نظام آموزشی ایران

 1931سال چاپ / ارائه : 

 محل چاپ / ارائه : دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت.
 قلی یاری: بهبود   نام نویسنده

عنوان مقاله : بررسی چیستی طبیعت از منظر هابز و روسو و جستجوی رویکردی برای چرایی و چگونگی تربیت 

 بر بنیاد فطرت

 1933سال چاپ / ارائه : 

 محل چاپ / ارائه : اولین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت



 قلی ام نویسنده یا نویسنده ها : بهبود یاری

 :آموزش شهروندی ابزاری برای بازتولید فرهنگی در نظام آموزشی ایرانعنوان مقاله 

 1931سال چاپ / ارائه : 

 محل چاپ / ارائه : دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت.
 قلی نام نویسنده: بهبود یاری

 عنوان مقاله :پیشنهاد یک آیین نامه اخالق حرفه ای برای معلمان

 1931سال چاپ / ارائه : 

 محل چاپ / ارائه : دومین همایش ملی سهروردی
 قلی نام نویسنده: بهبود یاری

 عنوان مقاله : بررسی مبانی نظری اخالق حرفه ای معلمان.

 1931سال چاپ / ارائه : 

 محل چاپ / ارائه : دومین همایش ملی سهروردی
 قلی نام نویسنده: بهبود یاری

 های مقبول جامعه و ارائه راهکارهای تربیتی برای حفظ آنهاعنوان مقاله : تهدیدهای حاضر برای ارزش 

 1931سال چاپ / ارائه : 

 محل چاپ / ارائه : همایش ملی تعلیم و تربیت ارزش ها

 قلی نام نویسنده: بهبود یاری

 عنوان مقاله : بررسی میزان برابری فرصت های آموزشی در مناطق شهری و روستایی استان زنجان

 1931ه : سال چاپ / ارائ

 .1111محل چاپ / ارائه : اولین همایش ملی آموزش در ایران 
 قلی نام نویسنده: بهبود یاری

سومین همایش موزه علوم و فناوری جمهوری   ها درحفظ و تقویت هویت ملی. عنوان مقاله :جایگاه موزه

 اسالمی ایران.

 1931سال چاپ / ارائه : 

 زه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایرانسومین همایش مو  محل چاپ / ارائه : .
 قلی  نام نویسنده : بهبود یاری

 عنوان مقاله : تبیین نقش مدارس در تربیت معنوی دانش آموزان

 1939سال چاپ / ارائه : 

  محل چاپ / ارائه : پنجمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت ایران
 



  Behboud Yarigholi                                                                                                    نام نویسنده: 

 special  needs The application of educational justice for students with           عنوان مقاله:

 1111                                                                                                                :سال چاپ / ارائه

 International Journal of Psychology and Behavioral Research                                  :محل چاپ / ارائه

  Behboud Yarigholi                                                                                                   نام نویسنده: 

 An Investigation of Justice in Educational Systems Based on John Rawls’ Theory           عنوان مقاله :

       

 1111                                                                                                                سال چاپ / ارائه :

  The Asian Conference on Education                                                        محل چاپ / ارائه :
  Behboud Yarigholi                                                                                                     نام نویسنده:

  A comparative Analysis of Educational Justice’s Philosophy; Perspective of Liberalism and:عنوان مقاله

Communitarianism.  

 1111                                                                                                               سال چاپ / ارائه : 

  The Asian Conference on Education                                                         محل چاپ / ارائه :
 

 
 

 

 


