بسم اهلل الرحمن الرحیم

مجموعه مدارس  14گانه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران ،براساس اصلیترین رسالت انقالب
اسالمی ایران و در راستای رسالت جهانی دنیای اسالم ،مبنی بر پایهگزاری تمدن اسالمی مبتنی بر
معارفِ وحیانی در چهار حوزه اصلی ذیل فعالیت های خویش را از سال  1377در مرکزیت دانشگاه
تهران آغاز نمود:
 تولید علم قرآنی در حوزههای مختلف از سطح بنیادی تا مهارتی به همراه تدوین اسناد راهبردی
در حوزههای مختلف
 تربیت نیروهای پژوهشی ،آموزشی و اجرایی متخصص قرآنی جهت عملیاتی نمودن اسناد تولید
شده
 تشکیل ساختارهای خانوادگی جهت بسط و گسترش نیروهای تربیت شده و شبکهسازی در نقاط
مختلف جهان
 طراحی و عملیاتی نمودن ساختارهای تبلیغی جهت فرهنگسازی عمومی در کل جهان مبتنی بر
معارف قرآن و روایات
 مدلسازی محورهای فوقالذکر در قالبهای عینی جهت نظامسازی این جریان و پیادهسازی در
سطح کالن

با نظامنامهای معین تا کنون بیش از  4000دانشجو و دانشپژوه را در دورههای مختلف آموزشی خویش
تحت پوشش قرار داده و اکنون ماحصل کادرسازی تخصصی آن ،پرورش بیش از  150نفر مربی ویژه،
پژوهشگر سطح یک و نیروهای عملیاتی مجهز به معارف قرآنی به صورت روشمند بوده که هر یک اکنون
منشاء شکل گیری جریانات ویژهای میباشند.
از مجموعه مدارس  14گانه ،سه مدرسه با عناوین؛
مدرسه علوم انسانی  ،مدرسه علوم اجتماعی و
مدرسه اهل بیت علیهم السالم

به صورت ویژه عهدهدار تولید علم تخصصی قرآنی و تربیت نیروی متخصص در موضوعات فوق الذکر بوده
که برخی از پروژهها و کارویژههای انجام شده در این سه مجموعه به شرح جداول درج شده میباشد:

 تولید سند راهبردی و تخصصی و ارائه مدل نظری و عملیاتی هریک به متولیان مربوطه در سطح
کالن ملی
ردیف

عنوان سند

1

سند تعلیم و تزکیه

2

سند رسانه

3

سند شهرها-نظام سازی توحیدی شهر و جامعه

4

سند راهبردی مدرسه اهل بیت علیهم السالم

 تألیف و چاپ کتاب در حوزههای تخصصی بنیادی ،راهبردی و مهارتی
تبیین عناصر ساختار وجودی

عناصر ساختار وجودی

انسان

جامعه

ساختار وجودی انسان از منظر
عقل

تدبر در ساحت جامعه

ساختار وجودی انسان از منظر

دورههای رشد تفکر

ذکر

اجتماعی( :)1رشد ،پیش از

آشنایی با ساختار هستی

ذکر توجه نفس

تدبر در ساحت بیت

فلق ،طلوع اثر

معناشناسی رشد

استعاذه ،طلوع اثر عبودیت

تولد تا آغاز تکلم؛ دوره ظهور
والیت و تأدیب
دورههای رشد تفکر
تفکر نفس

اجتماعی( :)2رشد ،از تکلم تا
بلوغ؛ دوره ظهور مشورت و

فرایند شناسی رشد

ناس ،مواجه انسان با لقاء و
لقاء اثر

ادب
دورههای رشد تفکر
پرورش تفکر قرآنی

اجتماعی( :)3بلوغ عقلی؛ دوره

فرایندشناسی حجت

صفت

آراستگی به آداب واحسان
دورههای رشد تفکر
پرورش تفکر بنیادی

اجتماعی( :)4بلوغ عاطفی؛

فرایندشناسی حکمت

فعل

دوره اکرام و تألیف
دورههای رشد تفکر
پرورش تفکر مشاهده ای

اجتماعی( :)5بلوغ لبّی؛ دوره

معناشناسی طیب و خبیث

شاکله (معنا و فرایند)

مدیریت و تعهد
مبانی و مهارت های تفکر
پرسشی
تفکراجتماعی ،تفکرعینی :هنر
خوب زیستن با دیگران
تفکراجتماعی ،تفکرعینی:
موانع خوب زیستن با دیگران
مبانی و مهارت های
برنامهریزی
نظام سازی طیب

دورههای رشد تفکر
اجتماعی( :)6بلوغ عبودیتی؛

معناشناسی خیر و شر

شاکه نفس

دوره بندگی و رهبری
مهارت های تربیت کودک

معناشناسی حسن و سوء

مهارتهای خیرگزینی

معناشناسی ایمان و کفر

اصول و مهارت های حسن

معناشناسی صدق و کذب

اصول و مهارت های بلوغ با
هم

معناشناسی والیت

نظام سازی خیر

مبانی و روشهای جهاد نرم

فرآیندشناسی طیّب

نظام سازی حسن

تعقل اجتماعی

فرآیندشناسی خیر

نظام سازی ایمان

سحر و روش های مقابله با آن

فرآیندشناسی حُسن

شاکله جمع
شاکله جریان ،سبک زندگی
کوثرانه
معناشناسی افسردگی از
دیدگاه قرآن
درمان افسردگی از منظر قرآن
کنترل استرس رزم بر اساس
قرآن
مهارتهای تقویت استحکام
درونی
فرآیندشناسی ایمان

فرآیندشناسی صدق

نظام سازی صدق

فرآیندشناسی والیت

منظومه رشد

کتب در دست چاپ
1

شاکله اختالل

2

سنجه های تفکر

3

درمانگری افسردگی

4

خانهای متصل به خانة رسول

5

می خواهم خانهای متصل به خانة رسول بسازم

6

نماز ،شاکله ذکر

7

شاکله سیئات

برگزاری  6دوره پرورش نسل توحیدی ویژه زوجهای جوان به صورت پایلوت (قبل از انعقاد نطفه تا سیر
دوره های رشد) با همکاری قرارگاه خاتم االوصیاء ،مجمع ناشران انقالب اسالمی ،حوزه هنری ،فرهنگسرای انقالب
اسالمی ،مجموعه فرهنگی سرچشمه ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشگاه تهران
ارائه محتوای تخصصی توسط نیروهای سطح یک مجموعه در بیش از  20برنامه تلویزیونی و رادیویی
برگزاری همایشها ،اجالسها و کارگاههای تخصصی در سطح دانشگاههای سراسر کشور در راستای رسالت
ها و معارف مد نظر
برگزاری بالغ بر  20ترم دورههای عمومی شیوههای تدبر در قرآن با پوشش حدود  800نفر قرآن پژوه
برگزاری  3ترم دورههای تخصصی تدبر مکی با پوشش حدود  60نفر قرآن پژوه
برگزاری  3ترم دورههای تخصصی تدبر مدنی با پوشش حدود  40نفر قرآن پژوه
برگزاری  2ترم دورههای تخصصی تدبر ادبی 1و 2با پوشش حدود  40نفر قرآن پژوه

برگزاری  2ترم دورههای تخصصی تدبر روایی با پوشش حدود  40نفر قرآن پژوه
برگزاری  1ترم دورههای تخصصی تدبر برهان با پوشش حدود  20نفر قرآن پژوه
برگزاری  2ترم دورههای تخصصی تهلیل و پیشتهلیل سورهها با پوشش حدود  30نفر قرآن پژوه
برگزاری  2ترم دورههای تخصصی از موضوع تا عملیات در قرآن با پوشش حدود  20نفر قرآن پژوه

 مشارکت علمی در تدوین بالغ بر  14عنوان پایاننامه درحوزههای روانشناسی،خانواده ،تربیت و ....
در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

ردیف
1

2

3

4

5
6
7
8

عنوان پایان نامه
طراحی مدل اکتشافی افسردگی از منظر قرآن و طراحی
اثربخشی پروتکل درمانی مبتنی بر آن

دانشگاه
دکتری تهران

معناشناسی اضطراب فراگیر از منظر قرآن و پیشنهاد

دکتری

بسته درمانی آن/

تهران

معناشناسی اضطراب زیر استانه از منظر قران و بررسی

ارشد

تاثیرآن بر رشد شخصی

اصفهان

رابطه ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینجر با ابعاد

ارشد

افسردگی از منظر قرآن کریم

آزاد

ارزیابی ابعاد روابط درونی افسردگی از منطر قران با

ارشد

شاخصهای MMPI

تهران

بررسی ارتباط انواع افسردگی از منظر قران

ارشد
تهران

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با ابعاد

ارشد

خودشناسی و جهت گیری مذهبی

آزاد

نظریه اختالل از منظر قرآن

دکتری
تهران

9

رواندرمانی مبتنی بر قران

10

طراحی بسته درمان میگرن از متظر قرآن

11

12

تهران
دکتری
تهران

بررسی عوامل خیانت زناشویی وراهکارهای پیشگیری از

دکتری

آن بر مبنای قرآن

عالمه

بررسی مفهوم زمان از منظر قرآن و نقش آن در روان

دکتری

درمانی اختالالت

شاهد

13
14

دکتری

دکتری

استعدادشناسی از منظر قرآن

عالمه

تیپ شناسی شخصیت از منظر قرآن و ساخت مقیاس

دکتری

سنجش شخصیت مبتنی برآن

آزاد

 تألیف و مشارکت علمی در تولید محتوای مقاالت پژوهشی در حوزه روانشناسی،
آسیبشناسیهای اجتماعی ،خانواده و ....

عنوان مقاله

مرحله

Preliminary construction of depression diagnosis
scale based on Quran and investigation of its
psychometric characteristics.

Argos, 105-122.

تبیین ریشه های افسردگی از منظر سوره مبارکه غاشیه؛ تمرکز بر نقش

مجله فرهنگ در دانشگاه اسالمی3 .

رفتارهای بی حاصل

(.371-394 .)3

مفهوم پردازی ساختاری خانواده مبتنی بر فرهنگ اسالمی

ویژه نامه روانشناسی معاصر،
.2300 -2303

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهتگیری مذهبی

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی.

اثربخشی مداخله درمانی قرآنی برای اختالل افسردگی اساسی :یک

کنگره بین المللی روان درمانی-

مطالعه موردی -به صورت سخنرانی

تهران.1395 ،

مفهوم پردازی ساختاری خانواده مبتنی بر فرهنگ اسالمی -به صورت

چهارمین کنگره انجمن روانشناسی

پوستر

ایران.1391-

خودجانب داری عامل زیربنایی اختالل افسردگی در قرآن -به صورت
سخنرانی

محوریت کبر در آسیب شناسی تربیت اسالمی بر اساس سوره جاثیه

در اولین کنگره سالمت در پرتو
قرآن -دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران -آبان 1392
همایش سالمت در پرتو قرآن
کریم-دانشگاه تهران

امنیت اجتماعی در پرتو ایمان :تبیین ناهنجاریهای رفتاری(فسق) و

سومین کنگره ملی روانشناسی

راهکارهای مقابله با آن

ایران -دانشگاه تهران

بررسی نقش مراقبت اولیه(مادر) در بستر سازی رشد فرزندها بر اساس

همایش سالمت در پرتو قرآن

رویکرد دینی

کریم-دانشگاه تهران

جمع گرایی توحیدی(امت واحده) از منظر سوره عادیات؛ پیشرفت ها و
موانع

یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

نقش اجتماعی زن از منظر قرآن

تکمیل محتوا

نگاه محققانه به زندگی (رویکرد برنامه ریزی محققانه )

تکمیل محتوا

طرح گسترش اقامه نماز در جوامع (از منظر سوره مبارکه ماعون)

تکمیل محتوا

دستگاه نظام مراتب دین (از منظر سوره مبارکه ماعون)

تکمیل محتوا

جلوههای مختلف قول در زندگی و کارکرد آنها بر اساس سوره مبارکه
مجادله
معناشناسی استعداد از منظر قرآن کریم

تکمیل محتوا
در حال تکمیل محتوا

