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بیتاهلمدرسهواجتماعیعلوممدرسه،انسانیعلوممدرسهدانشجوییمدارسمجموعه
دانشپژوهانثبتناموپذیرشبهنسبت97پاییزازمتمرکزومشترکصورتبهالسالم،علیهم
درتریدکوارشدکارشناسیمقطعدانشجویاندانشگاهها،علمیهیئتاعضایشاملشرایطواجد

:استنمودهاقدامتدبرتخصصیوعمومیدورههای

:نامثبتشرایط
درحضورساعت2)سال2مدتبههفتهدرمستمرصورتبهساعت12اختصاص1.

(تخصصیکتبوتدبرمطالعهساعت10کالس،
تعیین. حوزهدرتخصصیفعالیتشروعودومترمآغازبانظرمدتخصصیکارگروه2

نظرمد
مدرسه،السالمعلیهمعترتوقرآندانشجوییمدرسهدرگاهبهبیشتراطالعاتکسبجهت
http://quranetratschool.ir.فرماییدمراجعهالسالمعلیهمبیتاهل
پالکپورسینا،خیابانبهنرسیدهآذر،16خیابانکشاورز،بلوارتهران،:کالسهاتشکیلمحل
88962724:تماسشمارهدوم،طبقه،25

ازخودنظرمدتخصصیکارگروهتعیینباشوند،اولترمگذراندنبهموفقکهدانشپژوهانی
کمیلیتصورتبهراخویشپژوهشیوآموزشیفعالیتتخصصی،صورتبهذیلعناوین
.نمودخواهنددنبال

4

کارگروه
تفکر

3

کارگروه
رشد

2

کارگروه
شاکله

1

کارگروه
مشاوره

5

کارگروه
خانواده

9

علوم کارگروه
اجتماعی

8

جوانکارگروه
و پیوند 
توحیدی

7

تربیتکارگروه
نوجوان

6

ت تربیکارگروه
کودک و نسل 

توحیدی

10

مدیریتکارگروه
و اقتصاد

معرفی مجموعه مدارس 
دانشجویی قرآن و عترت

مدارسهایفعالیتمروری بر 
علوم انسانی

علوم اجتماعی
السالمعلیهماهل بیت 

http://quranetratschool.ir/


This is a sample text. 

Insert your desired 
text here. 

This is a sample text. 

Insert your desired 
text here. 

This is a sample text. 

Insert your desired 
text here. 

تخصصیوتخصصینیمهعمومی،مخاطبینتخصصیسیر
عترتوقرآندانشجوییگانه14مدارسمجموعه

نقالبارسالتاصلیترینبراساستهران،دانشگاه

دنیایجهانیرسالتراستایدروایراناسالمی

برنیمبتاسالمیتمدنپایهگذاریبرمبنیاسالم

ذیلاصلیحوزهچهاردر،وحیانیمعارفِ

مرکزیتبا1377سالازراخودفعالیتهای

:نمودآغازتهراندانشگاه

ازمختلفحوزههایدرقرآنیعلمتولید

سناداتدوینهمراهبهمهارتیتابنیادیسطح

.مختلفحوزههایدرراهبردی

اییاجروآموزشیپژوهشی،نیروهایتربیت

اداسننمودنعملیاتیجهتقرآنیمتخصص

.شدهتولید

وبسطجهتخانوادگیساختارهایتشکیل

سازیشبکهوشدهتربیتنیروهایگسترش

.جهانمختلفنقاطدر

ده
 ش

ف
الی

ی ت
ها

ب 
کتا

ی 
عات

طال
ر م

سی
ن سیر مطالعاتی مخاطبی

پژوهشگر -تخصصی
خانواده

بین سیر مطالعاتی مخاط
عمومیفراگیر و 

بین سیر مطالعاتی مخاط
ال فع-نیمه تخصصی

حوزه خانواده
محورها

داشتنانسومطالعهروزانهوثابتقرآن مطالعات قرآن 
محور و تدبر 

محور
کتبمجموعه10تا1جلد
تدبر

کتبمجموعه2و1جلد
تدبر

کتب5تا1جلد
مجموعهتدبر

نظامسازیحسن کتابمیخواهمخانه
ایمتصلبهخانه

رسولبسازم

کتاببیت

مطالعات خانواده

نظامسازیطیب بهکتابخانهایمتصل
نظامسازیایمانخانهرسول

اصولومهارتهای
حسن کتابمهارتهایبلوغ

باهمبودن

کتابعفاف،جاودانه
خواهیلذت

درساحتجامعهتدبر کتاببلوغعاطفی
کتابفرآیندشناسی

خیرنظامسازیایمان

تفکراجتماعی؛هنرخوب
زیستن

کتابمهارتهای
تربیتکودکبا

محوریتطیبگزینی

فرآیندشناسیطیب

و مطالعات تربیت
رشد

موانع؛تفکراجتماعی
خوبزیستن فرآیندشناسیخیر

فرآیندشناسیرشد
کتابمهارتهای

خیرگزینی 3تا1کتابرشد

معناشناسیرشد
کتابمهارتهایحسن

گزینی حسنفرآیندشناسی

نظامسازیطیب

چگونهباکودکمطیبتربیت کودک
سخنبگویم

نظامسازیخیر
نوجوان

نظامسازیحسن

سازیایماننظام جوان
درهستیتدبر انسانکتابساختار جامعهتدبردرساحت مطالعات ساختاری
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ساختارهاینمودنعملیاتیوطراحی

ردعمومیسازیفرهنگجهتتبلیغی

وقرآنمعارفبرمبتنیجهانکل

روایات

درفوقالذکرمحورهایمدلسازی

ایننظامسازیجهتعینیقالبهای

کالنسطحدرپیادهسازیوجریان

عترتوقرآندانشجوییمدارسمجموعه

نونکتامعیننظامنامهایباتهران،دانشگاه

دررادانشپژوهودانشجو4000ازبیش

تحتخویشآموزشیمختلفدورههای

ماحصلاکنونودادهقرارپوشش

زابیشپرورشآنتخصصیکادرسازی

وکیسطحپژوهشگرویژه،مربینفر150

بهقرآنیمعارفبهمجهزعملیاتینیروهای

اکنونیکهرکهبودهروشمندصورت

ویژهایجریاناتشکلگیریمنشاء

.میباشند

س
دار

ع م
جم

ی م
مال

اج
ی 

رف
مع

تدبردرساحتجامعه
ساختاروجودیناس

هنرخوبزیستن؛اجتماعیتفکر
موانعخوبزیستن؛اجتماعیتفکر

6تا1مجموعهکتبرشد
تدبردرساحتبیت

تی مدرسه علوم اجتماعیاسیر مطالع
ایمشاهدهتفکر

تفکرپرسشی
مجموعهکتبتدبردرهستی

ساختاروجودیعقل
فرآیندشناسیحکمت

حجتشناسیفرآیند

ینسانتی مدرسه علوم ااسیر مطالع

تکلمرشد،پیشازتولدتاآغاز(:1)رشدتفکراجتماعیدورههایجمعشاکلهمعناشناسیصدقوکذب

بلوغرشد،ازتکلمتا(:2)رشدتفکراجتماعیدورههاینفسشاکلهجامعهوجودیعناصرساختار
عقلیبلوغ(:3)رشدتفکراجتماعیدورههاینظامسازیطیباصولومهارتهایحسن
عاطفیبلوغ(:4)رشدتفکراجتماعیدورههاینظامسازیخیرمعناشناسیطیبوخبیث

لبّیبلوغ(:5)رشدتفکراجتماعیدورههاینظامسازیحسنفرایندشناسیرشد
عبودیتیبلوغ(:6)رشدتفکراجتماعیدورههاینظامسازیایمانفرایندشناسیحجت
انسانازمنظرعقلوجودیساختارنظامسازیصدقفرایندشناسیحکمت

ناس،مواجهانسانبالقاءولقاءاثرفلق،طلوعاثرمبانیوروشهایجهادنرم
انسانازمنظرذکروجودیساختارتعقلاجتماعی،طلوعاثرعبودیتاستعاذه

جامعهوجودیتبیینعناصرساختارصفتقرآنیپرورشتفکر
کوثرانهجریان،سبکزندگیشاکلهرشدمعناشناسیمشاهدهایتفکرپرورش

انسانوجودیتبیینعناصرساختارنفسذکر،توجهمعناشناسیحسنوسوء
سحروروشهایمقابلهباآنفعلمعناشناسیخیروشر

پرسشیتفکرمبانیومهارتهایذکرتوجهنفس(معناوفرایند)شاکله
برنامهریزیمبانیومهارتهایتوجهنفسانیبنیادیتفکرپرورش

مهارتهایتقویتاستحکامدرونیمعناشناسیوالیتمهارتهایتربیتکودک
اصولومهارتهایبلوغباهمنفستفکرخیرگزینیهایمهارت

قرآنمعناشناسیافسردگیازدیدگاهیّبفرآیندشناسیطآشناییباساختارهستی
ظرقرآندرمانافسردگیازمنیرفرآیندشناسیخمعناشناسیایمانوکفر

کنترلاسترسرزمبراساسقرآنسنفرآیندشناسیحُدرساحتبیتتدبر
موانعخوبزیستنبادیگران:تفکرعینی،تفکراجتماعیمانفرآیندشناسیایدرساحتجامعهتدبر

هنرخوبزیستنبادیگران:تفکرعینی،تفکراجتماعیدقفرآیندشناسیصوالیتفرآیندشناسی
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لقب)نمونهصورتبهجوانزوجهایویژهتوحیدینسلپرورشدوره6برگزاری
عمجم،االوصیاءخاتمقرارگاههمکاریبا(رشددورههایسیرتانطفهانعقاداز

مجموعهاسالمی،انقالبفرهنگسرایهنری،حوزهاسالمی،انقالبناشران
تهراندانشگاهبهشتی،شهیدپزشکیعلومدانشگاهسرچشمه،فرهنگی

برنامه20ازبیشدرمجموعهیکسطحنیروهایتوسطتخصصیمحتوایارائه
رادیوییوتلویزیونی

دانشگاههایسطحدرتخصصیکارگاههایواجالسها،همایشهابرگزاری
نظرمدمعارفوهارسالتراستایدرکشورسراسر

حدودپوششباقرآندرتدبرشیوههایعمومیدورههایترم20بربالغبرگزاری
پژوهقرآننفر800

پژوهقرآننفر60حدودپوششبامکیتدبرتخصصیدورههایترم3برگزاری

پژوهقرآننفر40حدودپوششبامدنیتدبرتخصصیدورههایترم3برگزاری

قرآننفر40حدودپوششبا2و1ادبیتدبرتخصصیدورههایترم2برگزاری
پژوه

پژوهقرآننفر40حدودپوششبارواییتدبرتخصصیدورههایترم2برگزاری

پژوهقرآننفر20حدودپوششبابرهانتدبرتخصصیدورههایترم1برگزاری

دودحپوششباسورههاپیشتهلیلوتهلیلتخصصیدورههایترم2برگزاری
پژوهقرآننفر30

دودحپوششباقرآندرعملیاتتاموضوعازتخصصیدورههایترم2برگزاری
پژوهقرآننفر20

و 
ها 

ه 
نام

ن 
ایا

پ
ای

ه ه
ور

د
ده

 ش
زار

رگ
ب

مدرسه»عناوینبامدرسهسهگانه،14مدارسمجموعهاز
بیتاهلمدرسه»،«اجتماعیعلوممدرسه»،«انسانیعلوم

یتخصصعلمتولیدعهدهدارویژهصورتبه«السالمعلیهم
الذکرفوقموضوعاتدرمتخصصنیرویتربیتوقرآنی
نایدرشدهانجامکارویژههایوپروژههاازبرخیکهبوده
:میباشدذیلشرحبهمجموعهسه

69
26

14
4
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مدلارائهوتخصصیوراهبردیسند4تولید.1
سطحدرمربوطهمتولیانبههریکعملیاتیونظری
ملیکالن

وتربیتروانشناسی،خانواده،درحوزههایپایاننامهعنوان14بربالغتدویندرعلمیمشارکت.3
دکتریوارشدکارشناسیهایدورهدر....

ناد
اس

نام دانشگاهعنوان پایان نامه

1
پروتکلاثربخشیطراحیوقرآنمنظرازافسردگیاکتشافیمدلطراحی
دکتری/آنبرمبتنیدرمانی

تهران

/آنانیدرمبستهپیشنهادوقرآنمنظرازفراگیراضطرابمعناشناسی2
دکتری

تهران

3
رشدربتاثیرآنبررسیوقرانمنظرازاستانهزیراضطرابمعناشناسی
ارشد/شخصی

اصفهان

4
قرآنمنظرازافسردگیابعادباکلونینجردیدگاهازشخصیتابعادرابطه
ارشد/کریم

آزاد

/MMPIشاخصهایباقرانمنطرازافسردگیدرونیروابطابعادارزیابی5
ارشد

تهران

6
16نامهپرسشهایشاخصباقرانمنظرازافسردگیانواعارتباطبررسی
ارشد/کتلشخصیتعاملی

تهران

7
جهتوخودشناسیابعادباقرآنمنظرازافسردگیانواعرابطهبررسی
ارشد/مذهبیگیری

آزاد

تهراندکتری/قرآنمنظرازاختاللنظریه8

تهراندکتری/قرانبرمبتنیرواندرمانی9

تهراندکتری/قرآنمتظرازمیگرندرمانبستهطراحی10

11
نایمببرآنازپیشگیریوراهکارهایزناشوییخیانتعواملبررسی
دکتری/قرآن

عالمه

12
/اختالالتدرمانیرواندرآننقشوقرآنمنظراززمانمفهومبررسی
دکتری

شاهد

عالمهدکتری/قرآنمنظرازاستعدادشناسی13

14
خصیتشسنجشمقیاسساختوقرآنمنظرازشخصیتشناسیتیپ
دکتری/برآنمبتنی

آزاد

سندتعلیموتزکیه

سندرسانه

نظامسازی-سندشهرها
جامعهتوحیدیشهرو

سندراهبردیمدرسهاهل
السالمعلیهمبیت
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ت
اال

مق

ارائهمحلچاپ شدهمقاالتعنوان ردیف

1

Preliminary construction of 

depression diagnosis scale based on 

Quran and investigation of its 

psychometric characteristics. 

Argos Special Issu, 

105-122.

2
ارکه تبیین ریشه های افسردگی از منظر سوره مب
غاشیه؛ تمرکز بر نقش رفتارهای بی حاصل

مجله فرهنگ در دانشگاه 
.371-394(. 3)3. اسالمی

3
نگ مفهوم پردازی ساختاری خانواده مبتنی بر فره

اسالمی
ر، ویژه نامه روانشناسی معاص

(7) ،2303-2300.

4
اثربخشی مداخله درمانی قرآنی برای اختالل 

ت به صور-یک مطالعه موردی: افسردگی اساسی
سخنرانی

کنگره بین المللی 
.1395تهران، -رواندرمانی

5
نگ مفهوم پردازی ساختاری خانواده مبتنی بر فره

به صورت پوستر-اسالمی
چهارمین کنگره انجمن 

.1391-روانشناسی ایران

6
ی در خودجانبداری عامل زیربنایی اختالل افسردگ

به صورت سخنرانی -قرآن

ر در اولین کنگره سالمت د
دانشکده -پرتو قرآن

ی روانشناسی و علوم تربیت
1392آبان -دانشگاه تهران

7
می بر تربیت اسالشناسیمحوریت کبر در آسیب 

جاثیهاساس سوره 
همایش سالمت در پرتو 

دانشگاه تهران-قرآن کریم

8
-اریتبیین ناهنج: امنیت اجتماعی در پرتو ایمان

و راهکارهای مقابله با آن( فسق)های رفتاری

سومین کنگره ملی 
اه دانشگ-روانشناسی ایران

تهران

9
ازی در بستر س( مادر)بررسی نقش مراقبت اولیه

رشد فرزندها بر اساس رویکرد دینی
همایش سالمت در پرتو 

دانشگاه تهران-قرآن کریم

10
از منظر سوره ( امت واحده)توحیدیگراییجمع

ها و موانع؛ پیشرفتعادیات
امان یازدهمین کنگره پیشگ

پیشرفت

....وخانوادهاجتماعی،آسیبشناسیروانشناسی،حوزهدرپژوهشیمقاالتمحتوایتولیددرعلمیمشارکتوتألیف.2

تدوین شدهمقاالتعنوان ردیف

قرآنمنظراززناجتماعینقش1
(همحققانریزیبرنامهرویکرد)زندگیبهمحققانهنگاه2

3
مبارکهسورهمنظراز)جوامعدرنمازاقامهگسترشطرح

(ماعون
(ماعونمبارکهسورهمنظراز)دینمراتبنظامدستگاه4

5
اساسبرآنهاکارکردوزندگیدر"قول"مختلفجلوه های

مجادلهمبارکهسوره

6
یدستیابهایراهورشدنیافتهجوامعشاخصه هایبررسی

(مالسالعلیهنوحمبارکهسورهموردیمطالعه)جوامعرشدبه
مالسالعلیهابراهیممبارکهسورهمنظرازبالغواژهبررسی7

کریمقرآنمنظرازالقاء8
مجاهدیکسبکبهریزیبرنامه9

10
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