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جزوه بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان دختر دوره راهنمايي ناحيه  1آموزش و پرورش شهرستان همدان از ديدگاه معلماان و
مشاوران
مصاحبه تخصصي در مجله رشد آموزش راهنمايي تتصيلي
انتشار مصاحبه تخصصي درباره حجاب زنان در رسانه ملي با خبرگزاري فارس در روزنامه کيهان و تعداد کثيري از سايتهاي معتبر.
انتشار مصاحبه تخصصي درباره پيروزي انقالب اسالمي در خبرگزاري فارس و تعداد کثيري از سايتهاي معتبر.
آسمان نوري ندارد " منتشر شده در روزنامه کيهان
مقاله خطي ز دلتنگي " بي فروغ رويت اي مه
انتشار مقاله در خبرنامه شوراي عالي انقالب فرهنگي تتت عنوان بازيهاي بومي متلي –شماره  -66بهمن 2781
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