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 ـ نشست معرفی کارگاه برنامه ریزی به روش بولت ژورنال  91

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 بولت ژورنال چیست؟ 

 چرا بکارگیری بولت ژورنال 

برنامه ریزی به روش بولت سه مفهوم محوری 

 و...  ژورنال 

 کارمندان   اعضای هیات علمی، اساتید و 16/12/1401 خانم دکتر فاطمه صغری شفیعی  

 « ی پرورو کارکرد آن در جامعه م یاز منظر قرآن کر  ی اجتماع یها»سنت ی علمنشست از سلسله نشست های  ـ90

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 م یاز منظر قرآن کر یاجتماع یهاسنت 

 ی پرورکارکرد آن در جامعه
اعضای هیات علمی، اساتید و دانش   24/11/1401 دکتر نیکو دیالمه

 آموختگان و دانشجویان 

 ـ نشست الگوی عمل انسانی بر اساس حکمت صدرایی 89

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 پایه و اصلی عمل انسانی الگوی 

 تفاوت الگوی عمل انسانی و حیوانی

 معرفی الگوی انواع مختلف عمل انسان

 جایگاه خلق در عمل انسان 

 

 دکتر فاطمه سلیمانی
26/11/1401 

 

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش  

 آموختگان و دانشجویان 

 تربیت ظرفیت فلسفه اسالمی برای ورود به مباحث تعلیم و نشست   ـ88
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 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

ظرفیت ها در حوزه مباحث محتوایی در دو بخش  
 مبانی فلسفی و گزاره های تربیتی 

ظرفیتها در حوزه روش شناسی پژوهش فلسفه تعلیم و 

 تربیت

  7/11/1401 دکتر سعید بهشتی  

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش  

 دانشجویان آموختگان و 

 ـ دومین نشست از سلسله نشست های تربیت انسان دین مدار و افق های پیش رو87

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش   7/10/1401 دکتر رحمت اهلل مرزوقی رویکردی به تحوالت حوزه تربیت دینی «   »

 دانشجویان آموختگان و 
 . اولین نشست از سلسله نشست های تربیت انسان دین مدار و افق های پیش رو  86

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

»تربیت دینی در ایران معاصر، چیستی و  

 چگونگی«

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش   28/8/1401 یحجت االسالم  دکتر محمود نوذر

 آموختگان و دانشجویان 

 ی« نسل نیفرزندان در روابط ب یمعنو تیترب . پیش نشست اولین کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی»85

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 ینسل  نیفرزندان در روابط ب  یمعنو  تیترب

 فرزندان چالش های شکاف نسلی در تربیت معنوی  

نقش تربیت معنوی در کاهش شکاف نسلی با تاکید بر 

 صحیفه سجادیه   25و    24دعای  

 نقش توازن در ترس و امید در ارتقاء تربیت معنوی 

 دکتر زهره موسی زاده 

 دکتر نیکو دیالمه

 دکتر فاضله میرغفوریان

26/5/1401  

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش  

 آموختگان و دانشجویان 

 



3 
 

 

 نتیجه دراندیشه اسالمی)با تاکید بر بروندادهای اجتماعی(  – دو گانه تکلیف.  84

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 تکلیف گرایی در منابع دینی

 پیامدگرایی در منابع دینی  

دینی   وغیر  دینی  درجوامع  رایج  ذهنی  های  مدل 

 وبروندادهای اجتماعی آن   

از   ناصحیح  های  برداشت  و  انگاره های خطا  بر  تأملی 

 کالم بزرگان   

انگاره مطلوب در اندیشه اسالمی با تاکید برقرآن کریم  

 و سیره معصومین علیهم السالم   

 

 

 

 دکتر نیکو دیالمه 

 

 

 

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان   17/3/1401

 و دانشجویان 

 بر حکمرانی امام خمینی )ره(« حکمرانی متعالی مبتنی بر خطبه فدکیه حضرت زهرا )علیها السالم(و انطباق آن »  نشست علمی.  83

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

   هیفدک یخطبه  یاجمال نییتب

 یشهیو اند  هیفدک یدر خطبه  یاله یحکمران

 )ره(   ینیامام خم یحکومت

   یاله نیقوان تیحاکم 

 السالم( هیامام معصوم )عل یرهبر 

 ی و عدالت محور  یمحور  تیوال 

 
 

 

 دکتر طاهره محسنی

 
 

 

31/1/1401 

 
 

 

 اعضای هیات علمی و اساتید 
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 تمدن ساز  یانیم یحلقه ها انیجر یالگو ؛یمانیسل دیمکتب شه ،یگام دوم انقالب اسالم  ی الملل نی ب شی هما . اختتامیه82

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

  یو اسالم  یرانیا  یسبک زندگ  یتیو ترب  یرهنمود رشد 

 یدر دوره کودک

نقش تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی در نظام تمدن   

  نوین اسالم

  موسی زاده   دکتر زهره 

 راستی   دکتر زهرا

 خانم دکتر مریم ورزدار  
11/12/1400  

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان 

 ظرفیت فلسفه اسالمی در ارائه الگوی مشاوره فلسفی« »  نشست علمی   .81

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 ی روانشناس  خچهیتار

 ی فلسفه در روان درمان  نقش

 کردها یرو    نییو تب  یفلسف  یمشاوره    یمعرف

 یمشاوره فلسف  یها و کاربردها   نهیزم

 رانیدر ا  یفلسف  یمشاوره    ی  ستهیز  ی  تجربه

 یمشاوره فلسف  یبرا  یاسالم  یفلسفه    یها  تیظرف

 20/11/1400 دکتر رهام شرف  
اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان رشته فلسفه 

 تمدن ساز  یانی م  یحلقه ها انیجر  یالگو ؛یمانیسل دیمکتب شه  ،یگام دوم انقالب اسالم ی الملل نیب ش یهما نی سوم. پیش نشست 80

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

در    تیسرباز وال  یمانیخاستگاه مکتب حاج قاسم سل

بر گام    یکرد یتمدن ساز با رو  یانیم  یحلقه ها   انیجر

 دوم انقالب 

واکاوی مولفه های رهبری شهید سلیمانی و داللت  

 های آن به عنوان حلقه میانی 

 دکتر اکرم گودرزی

 دکتر طاهره محسنی
29/10/1400 

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان 
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 تمدن ساز  یانی م  یحلقه ها انیجر  یالگو ؛یمانیسل دیمکتب شه  ،یگام دوم انقالب اسالم ی الملل نیب ش یهما نی سوم. پیش نشست 79

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

شهید دیالمه نماد     سبک زندگی جوان بصیر انقالبی؛

 حلقه میانی 
 8/10/14000 دکتر نیکو دیالمه

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان 

 تمدن ساز  یان یم یحلقه ها ان یجر یالگو  ؛یمانیسل دیمکتب شه ،یگام دوم انقالب اسالم  ی الملل نیب ش یهما ن یسوم.پیش نشست  78

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

سازی، مفهوم حلقه میانی، نقش خانواده  مفهوم تمدن

 ساز  در حلقه میانی تمدن

مفهومی از تمدن از دیدگاه عالمه جعفری تبیین  

 های نهاد خانواده تمدن ساز  ویژگی

 تطبیق و تحلیل با مواد قانونی حمایت از خانواده    

مقررات ماهوی و آیین دادرسی در قانون حمایت از  

با ویژگی های خانواده تمدن     خانواده و مقایسه آن

  ساز

 دکتر کبری پورعبداهلل

 ح تفتیدکتر فاطمه فال
1/10/1400 

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان 

 ی« اسالم ی ریو فرهنگ پذ ی نسل تی»ترب  نشست علمی. 77

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 چالش ها و ضرورت ها     ؛ینسل  تیترب

نقش   لیتحل  ؛یر پذی  فرهنگ  و  پرورش  و  آموزش

انتقال و    ،یدر ارزش سنج  یتیترب  یمدارس و نهادها 

   یفرهنگ  یتعال

 ی اسالم  یری فرهنگ پذ  راهبردهای  و  اصول

 المهید کویدکتر ن 

  یدکتر اکرم گودرز

 ی میعظ هیخانم عط 

دانش آموختگان و دانشجویان و   اساتید، پژوهشگران، 22/9/1400

 معلمان و مدیران مدارس
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 « در گام دوم انقالب  یتحول علوم انسان دهیا یپژوه ندهی»آ نشست علمی. 76

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

اقدامات انجام شده در گام اول انقالب در ارتباط با  

 یتحول علوم انسان

  یو راهکارها   یمطلوب علوم انسان   ندهیآ  یها  یژگیو

 تحقق آن

 یموحد ابطح یمحمدتق دیدکتر س

 دکتر نیکو دیالمه

 دکتر فاطمه سلیمانی 
20/9/1400 

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان 

 ی« اسالم  تیعلوم ترب ی بازساز یاستفاده از آن برا یدر جهان مدرن و چگونگ یتیعلم ترب  تیماه»نشست علمی. 75

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

و مسائل    یاصل  یکردها یمدرن؛ رو  یتیعلم ترب  تیماه

 «یاساس

 ت یمسائل و پرسشها درباره ماه  نیبر مهمتر  یمرور   

بر  موضع دو    دیبا تاک  یتیعلم ترب  یروش شناس

 ی تیکالن ترب  کردیرو

علوم    یبازساز   یمدرن برا  یتی»استفاده از علم ترب

 مالحظات و مخاطرات«  ،یاسالم  تیترب

مسائل و پرسشها درباره    نیاز مهمتر  یتعداد  یبررس  

 ت یماه

  میو مفاه  یبا اتکا بر مبان  یتیعلم ترب  یروش شناس

 ی اسالم  یعلم شناخت

 یتیدوره گذار از علوم ترب  یبرا  ییها  هیراهکارها و توص

 ی اسالم  تیمدرن به علوم ترب

 یفیلط یدکتر عل
4/9/1400 

11/9/1400 
اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان گروه علوم تربیتی 
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  »حقوق فناوری های نوین«  نشست علمی. 74

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 
 :یبخش فن1-

 آنها   یو کاربردها  یفن  یها  سیسرو  ،خچهیتار  

 شبکه ها در جهان بخش   ی فعل  تیوضع  

   ی:حقوقبخش  -2  

 ن ینو  یها   یفناور

چارچوب    نینو  یفناور   یلزوم ورود حقوق به حوزه ها  

 ن یحوزه نو  نیمناسب ا  یحقوق

 دکتر مریم السادات محقق داماد 

       دکتر سید محمد رضوی زاده

 

ن،  اعضای هیات علمی، دانش آموختگا 14/7/1400

  سیپرد  ی ارشد و دکتر  یکارشناس  انیدانشجو

 ن خواهرا

 « کودک با مالقات  یبرقرار بر یمبن رحاضنیغ والد فیتکل و کودک  حق یحقوق  و ی فقه  گاهیجا»  نشست علمی. 73

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

بر    یحاضن مبن  ریوالد غ  فیحق کودک و تکل  لیدال

 مالقات با کودک    یبرقرار 

وجوب صله رحم، قاعده    ،یعاطف  تیوجوب ترببیان  

  لیدل  ن،یالضرر، قاعده وجوب دفع ضرر از مسلم

 . ...،یعقل

  یبر برقرار   یحاضن و حق کودک مبن  ریوالد غ  فیتکل

   رانیا  یاسالم  یجمهور  نیمالقات در قوان

خانواده،    تیحما  نیقوان  ،یدر قانون مدنکودک  حق  

حقوق    ونیخانواده، کنوانس  تیقانون حما  نامهن یآئ

   نیقوان  ری کودک و سا

چون آثار    یموارد  تیبا محور  یقانونگذار  یهاخالء 

تالش قانونگذار جهت کاستن آثار سوء،    ،ییسوء جدا

مجازات والد    نیتوجه به حضانت و مالقات و همچن

   حاضن منع کننده از مالقات

 ی عباس  عاطفه  دکتر  خانم

 یحسن  محمد  قهیصد  خانم     

 برزگر   یقاسم  آزاده  خانم 

اعضای هیات علمی، دانش آموختگان،   23/6/1400

  سیپرد  ی ارشد و دکتر  یکارشناس  انیدانشجو

 ن خواهرا
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 «یو وجوه استعمال آن از منظر شناخت یقرآن یرهایالتفات در تعب یکارکردها»   سومین نشست از سلسله نشست های مشترک آموزش زبان عربی-72

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 بررسی التفات با نگاه توصیفی

 التفات  التفات و انواع  شناسیمفهوم 

 التفات و جایگاه آن و...  کارکرد  بررسی

 فاطمه مالیم  دکتر

 دکتر علی اسودی 

اعضای هیات علمی، همکاران علمی و پژوهشی،   5/2/1400

ارشد و    یکارشناس  انی دانشجودانش آموختگان،  

 ن خواهرا  سیپرد  یدکتر

 «زبان  یفارس  شوران یگو  یچهارگانه برا  یزبان یمهارتها یتوانمندساز ی کیتکن ی ها روش »دومین نشست از سلسله نشست های مشترک آموزش زبان عربی-71

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

   دوم  زبان  یادگیری  محسنات  خوانیم ومی   زبان  چرا

  هاپیام   انواع  انتشار  در  زبان  تاثیر  و   شدن  جهانی  فرایند

   کنونی  عصر  در

آموزان و    زبان  برای   شده  ایجاد  فرصت  و  کرونا  بحران

 عربی   زبان  یادگیری  لزوم

اعضای هیات علمی، همکاران علمی و پژوهشی،   1400/1/23 دکتر سهیال محسنی نژاد 

ارشد و    یکارشناس  انی دانشجودانش آموختگان،  

 ن خواهرا  سیپرد  یدکتر

 قضایی  رویه  و  حقوق و  فقه  در  مادر حضانتی نقش سنجی  ظرفیت و حضانت  پایانای حقوق کودک: های مطالعات میان رشتهاز سلسله نشست دومین نشست-70

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 تبصره   یک  الحاق  الیحه»  شناسی  آسیب

  اجرای  و   رویه  در  حضانت  کنونی  وضع  شناسی  آسیب

 قضایی  آرای

   حقوق  و  فقه  در   حضانت  سن  افزایش  سنجی  امکان

 و  فقه  در  حاضن   اختیارات  افزایش  سنجی  امکان

 حقوق 

 سادات محقق داماد   میمر

 دکتر سید علی کاظمی

 ی سادات صفو   هیخانم عط

اعضای هیات علمی، همکاران علمی و پژوهشی،   21/1/1400

ارشد و    یکارشناس  انی دانشجودانش آموختگان،  

 ن خواهرا  سیپرد  یدکتر
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 های مشترک آموزش زبان عربی بصورت مجازی اولین نشست از سلسله نشست   - 69

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

»استراتژی های آموزشی و ویژگی های مدرس زبان  

 عربی به صورت مجازی«

» مشکالت کالس های آموزش عربی به صورت 

 مجازی« 

 دکتر سهیال محسنی نژاد 

 دکتر عدنان اشکوری 
12 /12 /99 

اعضای هیات علمی، همکاران علمی و پژوهشی، دانش 

  سیپرد یارشد و دکتر یکارشناس انیدانشجوآموختگان، 

 نخواهرا

 ی«پژوهشآثار   »استراتژی های فهم متون عربی در   نشست علمی   - 68

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 ( المقروء   فهم)  مطلب  درک  مهارت  با  آشنایی

 مطلب   درک  مهارت  های  ویژگی

 مطلب   درک  آموزشی  های  استراتژی  با  آشنایی

 تقابلی  استراتژی  تبیین

 99/ 11/ 26 محسنی نژاد   سهیال  دکتر

اعضای هیات علمی، همکاران علمی و پژوهشی، دانش 

  سیپرد یارشد و دکتر یکارشناس انیدانشجوآموختگان، 

 نخواهرا

 « اسالمی با الگوی حکمی اجتهادیتحول علوم انسانی »  نشست علمی  - 67

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 دینی      علم     پیشینۀ

 اجتهادی   –  حکمی  الگوی  مبانی

 اجتهادی   –  حکمی  الگوی  شناسیروش 

 اجتهادی   -  حکمی  الگوی  بکارگیری    نحوۀ

 99/ 10/ 21 حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه 
اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
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 « تأملی فلسفی در بحث از فضای مجازینشست علمی مجازی »  - 66

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

  رویکرد  با  "مجاز"   و  "فضا"  شناسیمفهوم 

   پدیدارشناختی

 مجازی   فضای  و  فیزیکی  فضای  میان  سنجینسبت

  فضای  ماهیت  تصویر  در  فلسفی  مبانی  جستجوی

 مجازی 

 99/ 10/ 14 دکتر فاطمه رازی زاده 
اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 پژوهش«  در سالمت و »اخالق  نشست علمی -65

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 پژوهش   فرآیند  در  اخالقی  اصول

 آن   گستره  و  علمی  اخالقی  بی

 علمی   اخالقی  بی  عوامل

 استناددهی  های  دستورالعمل

 9/99/ 19 دکتر محمد رضا قانع 
اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 « مدل اجتهادی تجربی سعلوم انسانی بر اساروش نظریه سازی در »  نشست علمی  -64

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 انسانی   علوم  حوزه  در  پردازی  نظریه  ضرورت  و  اهمیت

 شناسی  مفهوم

مروری بر مبانی معرفت شناختی مدل اجتهادی  

 تجربی

 مراحل نظریه سازی 

 9/99/ 15 بستان   حسین  دکتر  آقای  المسلمین  و  االسالم  حجت
اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان 
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مدل  معرفی نمونه ای از روش نظریه سازی بر اساس  

 اجتهادی تجربی 

 ای حقوق کودک »بررسی حقوق جنین از منظر حقوق و اندیشه اسالمی« های مطالعات میان رشته از سلسله نشست اولین نشست -63

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

حق جنین بر تکمیل دوره  حیات پیش از زایمان در  

 نظام حقوقی ایران 

 گستره تغییر ما خلق اهلل در اندیشه دینی 
 99/ 9/ 5 دکتر عاطفه عباسی و دکتر رقیه السادات مومن

اعضای هیات علمی، اساتید و دانش آموختگان و  

 دانشجویان 

 مجازی«  فضای در عربی زبان مهارت های آموزش در مؤثر استراتژی های مجازی »نشست علمی   -62

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

لزوم توسعه یادگیری و آموزش زبان عربی برای  

 های مدرن و پیشرفتهزبانان در پرتو دیدگاه غیرعرب 

عنوان  ها در آموزش زبان خارجی به  مهمترین نظریه

 زبان دوم در محیط مجازی و... 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید و   29/3/99 دکتر سهیال محسنی نژاد 

دانشجویان ایرانی و خارجی از کشورهای عراق،  

 لبنان و ترکیه و محققان

 «اهمیت تفکر انتقادی در مواجهه با فضای مجازینشست علمی مجازی »  -61

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

  کردن  عمومی  و  ابزار   یک  بعنوان  انتقادی  ضرورت تفکر

 مدارس   و   دانشگاهها  در  بخصوص   آن  آموزش

 انواع تفکر انتقادی 

تاریخچه تفکر انتقادی و نگاه نقادانه در آثار  

 اندیشمندان و... 

اساتید، محققان  و  اعضای هیات علمی پردیس،   22/3/99 دکتر نسرین سراجی پور 

 دانشجویان 

 هایش« نشست علمی مجازی »آموزش های مجازی، یادگیرنده و استعاره  - 60
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 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

ارائه توصیفی از استعاره ها و کارکرد آن در معرفی 

 پدیده ها 

های  های دوران قرنطینه و آموزش تهدیدها و فرصت 

 مجازی 

 زوایای آشکار و پنهان آموزش مجازی 

 زیست بوم یادگیری و... 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان  و   1/3/99 دکتر مریم برادران حقیر 

 دانشجویان 

 «های آن در فضای مجازیحق بیمار بر حفظ حریم خصوصی و چالشنشست علمی مجازی »  - 59

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

گیری از فضای  لزوم شناسایی ضوابط الزم برای بهره 

 مجازی 

اهمیت حریم خصوصی و لزوم حفظ اطالعات  

المللی و قوانین و  خصوصی و محرمانه افراد قوانین بین 

های داخلی در زمینه حفظ اطالعات خصوصی  مصوبه 

 های آن و... بیماران و خالء 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان  و   1/3/99 دکتر عاطفه عباسی کلیمانی 

 دانشجویان 

 »چالش های فقهی درمان های ناباروری«   نشست علمی  - 58

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

ها و انواع  مسائل روز جامعه در زمینه ناباروری بررسی  

 های مصنوعی تلقیح

دکتر صدیق مهدوی کنی، دکتر کبری پور عبداهلل، دکتر  اعظم  

 غیاثی  

 و دکتر طاهره لباف   یاسیندکتر اشرف آل 

 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان و   24/9/98

 دانشجویان 

 د )ع(«هم اندیشی »مدارس وجدان پرور، مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان با تاکید بر رساله حقوق امام سجا- 57
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 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

آموزان در  عوامل موثر بر احساس مسئولیت دانش 

های رساله حقوق امام سجاد  مدارس با توجه به آموزه 

 )ع(

پذیری کودکان و نوجوانان از دو بعد  مسئولیت 

 احساسی و عملی 

مفهوم وجدان و اثرات آن در بروز رفتارهای  

 پذیرانه مسئولیت 

پذیری در رساله حقوقی امام سجاد  مفهوم مسئولیت 

 و...   )ع(

 

 ی،  گودرزاکرم    دکتر،  المهیدنیکو  دکتر  

 خانم احمدی 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان،   23/9/98

 دانشجویان و مدیران مدارس  

 

 الغیب«   مفاتیح   کتاب  نگارش  در  مالصدرا  کتابخانه   »نشست گزارش طرح پژوهشی    - 56

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

مالصدرا،    عصر  بر  حاکم  هدف طرح پژوهشی، فضای

روش تدریس در  ،  کتاب و کتابخانه  در عصر صفوی

، ماخذشناشی  کتاب مفاتیح الغیب،  عصر صفوی

 مالصدرا... 

فلسفه پردیس و  اعضای هیات علمی گروه   21/8/98 دکتر نسرین سراجی پور 

 اساتید 

 خانواده «   یکل  یهااستیموجود در س یمحورکشور با خانواده  یو مقررات باالدست  نی تطابق قوان  زان ی» م نشست گزارش طرح پژوهشی    - 55

 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 های کلی خانواده سیاست 

ای برای نظارت در مرحله  پیشنهاد تاسیس نهاد فراقوه 

 تصویب و اجرای قوانین و مقررات    

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    13/08/98 دکتر مریم السادات محقق داماد 

ت عالی حل اختالف و تنظیم روابط  عضو هیا

قوای سه گانه، معاون فرهنگی هنری کمیسیون  

ایران، مشاور فرهنگی رسانه ملی و   - ملی یونسکو
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توجه به قاعده عدل و انصاف در کنار مصلحت در وضع  

 قوانین و مقررات راستای خانواده محوری و... 

نماینده ادواری مجلس، مشاور امور بانوان وزیر  

ارتباطات و فناوری اطالعات، نماینده مردم  

  استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، عضو

  رهبری  زنان، مشاور  یاجتماع  فرهنگی  شورای

  دانشگاه  علمی  خانواده و هیات  و  زنان  امور  در

 تهران 

 خواهران«   سیالسالم( پرد  ه یدر کتابخانه دانشگاه امام صادق)عل  یتالیجیکتابخانه د  جادیا ی» امکان سنجنشست گزارش طرح پژوهشی    - 54

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 دیجیتالی  و  دانشگاهی  هایکتابخانه   ساختار  اصالح

 اطالعاتی  منابع  کردن

پرسش های اساسی پژوهش، روش پژوهش، انتخاب  

 منابع الکترونیکی و... 

 

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    98/06/25 دکتر میترا صمیعی

  نشست گزارش سفر علمی به ترکیه    - 53

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

دوم کارگاه روش های آموزش مهارت  گزارش دوره  

                                                                                                                                                                                        بازد،  های زبانی وآزمون سازی

 و..  دانشگاه فاتح،  ید از دانشگاه استانبول

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    98/06/11 دکتر سهیال محسنی نژاد 

 حکمت صدرایینگاهی حکمی بر انسان قرآنی بر مبنای  نشست گزارش طرح پژوهشی    - 52

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

معرفی طرح پژوهشی)روش تحقیق، اهداف طرح،  

 منابع تحقیق...( و دستاوردها 
 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    12/4/98 سلیمانی دره باغی دکتر فاطمه  
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 کوانتوم   پارادایم   و  اسالمی دیدگاه  اساس  بر  مدارس شاکله  و   نشست ساختار 51-

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

مفروضات پارادایمی نیوتن/ کوانتوم در مقایسه با اسالم  

 در مدارس  

 مفاهیم  /تعریف پارادایم / نظریه های علمی

 ، اصول کوانتوم و...  نظریه کوانتوم کاربردها

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    98/3/21 دکتر اکرم گودرزی 

 نبررسی و نقد آراء مستشرقان درباره قرآنشست  -50

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

نفر از مستشرقان که به طور ویژه روی    12معرفی  

 اند قرآن کار کرده 

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    06/11/97 دکتر طاهره محسنی 

 نشست آینده پژوهی  -49

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

،   تحوالت  و  مبانی و کلیات آینده پژوهی: مفهوم تغییر

 هدف و خاستگاه  

  روندها،  رویدادها،  شامل  آینده  سازنده  عناصر  تبیین

   اقدامات  و  اندازها  چشم

 هنجاری   و  اکتشافی  آینده پژوهی:  رویکردهای

   روشهای تحقیق در آینده پژوهی: سناریو نویسی

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    22/10/97 مهدی ذوالفقارزاده دکتر محمد  

 نشست اخالق پژوهش: آشنایی با سامانه های ایران داک  - 48

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 ن   اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققا 20/9/97 دکتر مریم برادران حقیر  (علمی  برسرقت  تاکید  با)علمی  بدرفتاری  چیستی
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 علمی   بدرفتاری  مصادیق    

 علمی   سرقت  های  نمونه  و  مصادیق   

 علمی  بدرفتاری  درکاهش  ایرانداک  نقش         

  و  کاهش  در  ایرانداک  کاربردی  های  سامانه  معرفی   

 گنج،  ثبت،  سامانه)  علمی  بدرفتاری  از  پیشگیری

 ( پژوهش  پیشینهساعت،   همانندجو،

12/8/97 

 رایج  مغالطات از گذار در  تربیت و فقه مناسبات  نشست همایش ملی فقه و تربیت:هفتمین پیش  -47

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 چیستی علوم انسانی و خصلت های آن  

سنجش نسبت میان فقه و تربیت در سطح شناخت و  

 دانش 

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    12/8/1397 مجتبی الهی خراسانی حجه االسالم و المسلمین  

 نشست همایش ملی فقه و تربیت: فقه و نظام سازی در تعلیم و تربیت ششمین پیش  -46

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

مفهوم  و رابطه آن با    تعریف فقه، نظام و نظام سازی

 نظام اجتماعی 

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    18/7/97 ذوعلم  علی  دکتر  المسلمین آقای  و  االسالم  حجت

 : تدبری در بیت نشست همایش ملی فقه و تربیتپنجمین پیش  -45  

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 
 ساختار بیت 

چهار روش تحقیق در استخراج مطالب در حوزه  

 خانواده از قرآن  

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    18/6/1397 آقای احمد رضا اخوت 
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 در فلسفه فقه تربیتی  تامالتی: نشست همایش ملی فقه و تربیتچهارمین پیش  -44

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 چیستی فقه تربیتی 

 های فقه تربیت ویژگی

 مطالعات درجه دو: فلسفه فقه تربیتی 

 

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    29/3/1397 حجت االسالم و المسلمین دکتر سید نقی موسوی 

 سیر نظریه پردازی فمینیسم اسالمی در جهان عرب نشست -43

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 فمینیسم اسالمی تعریف  

و    رفی تعدادی از نظریه پردازان فمنیسم مسلمانمع

فاطمه مرنیسی، لیال احمد، آمنه  آنان:    کتاب های

ودود، رفعت حسن، عزیزه الحبری، اسماء بارالس،  

 کشیا علی، سعدیه شیخ

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    21/3/1397 دکتر رقیه سادات مومن 

 : »بررسی اجمالی مبادی و مسائل فقه تربیتی« نشست همایش ملی فقه و تربیتپیش سومین   -42

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

 چیستی فقه تربیتی 

 معرفی متون و منابع  اصلی موجود فقه تربیتی 

 پرداختن به فقه تربیتی ... جایگاه و ضرورت  

 اعضای هیات علمی پردیس، اساتید، محققان    25/2/1397 دکتر صدیقه مهدوی کنی

 نقد و بررسی کتاب »دولت و بدن«   نشست -41

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 
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  و  شناسی  روش   ابعاد  و  کتاب  های  فصل  توصیف

  حق  تبیین   فلسفی  بنیادهای  قبیل  از  شده،  یاد  محتوای

  باروری،  مانند  بدن  با  مرتبط  حقوقی  مصادیق  و  بدن  بر

  پایان  و  بدن  اجاره  بدن،  فروش  بدن،  اصالح  و  تغییر

 حیات ...  به  بخشیدن

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   11/2/97 دکتر محیا صفاری نیا 

 محققان  

 ی« اسالم تیدر ترب یقواعد فقهکاربرد »نشست همایش ملی فقه و تربیت: دومین پیش   -40

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 
 تعریفی از تربیت اسالمی به انواع استعدادهای مختلف 

 اصول دانش تربیت اسالمی  

قاعده نفی سبیل و از    استخراج نکات تربیت اسالمی

 و.. قاعده ال ضرر و ال ضرار  

 سعید بهشتی  حجت االسالم و المسلمین دکتر

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   4/2/97

محققان  و اعضای انجمن علمی فقه و 

 حقوق خانواده ایران 

 فقهی«  احکام تربیتی تحلیل  نشست همایش ملی فقه و تربیت: » اولین پیش -39
 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  سخنرانی محتوای  

 جایگاه فقه تربیتی و تعامل فقه و تربیت  

تحلیل آثار تربیتی برخی احکام از قبیل عقیقه، ادای  

 نماز فضای والدین، انتخاب نام نیکوی فرزند و... 

 تفاوت احکام فقهی و فلسفه احکام 

 حجت االسالم و المسلمین دکتر علی همت بناری 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   8/12/96

و اعضای انجمن   محققان  و دانشجویان

 علمی فقه و حقوق خانواده ایران

 «  جریان شناسی مطالعات زنان در جهان عرب نشست» -38

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 
 وحدت حوزه و دانشگاه 

تربیت،    مسائلضرورت وجود یک نظام جامع در آن  

سیاست، کار، اشتغال،روابط اجتماعی، روابط    خانواده،

 مناسبات درون خانواده   بین الملل،

 فقاهت امام خمینی)ره( 

 دکتر محمد علی میرزایی 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   28/9/96

 محققان  و دانشجویان 

 پردازی«   نظریه و  خالق تفکر  نشست» -37
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 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 
تعاریف هوش، خالقیت و    ،وحدت حوزه و دانشگاه ها

 بینش و... 
اساتید، دانش  ،  اعضای هیات علمی پردیس  27/9/96 دکتر غالمعلی افروز 

 آموختگان و دانشجویان 

 رهبری«   معظم مقام ابالغی کلی سیاستهای با خانواده  حوزه  در ایران کیفری نظام »رابطه  تخصصی نشست -36

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

های کلی در نظام حقوقی،  جایگاه سیاست

و   سیاستهای ابالغی رهبری در حوزه خانواده

 سالمت  کلی هایسیاست

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   17/7/96 دکتر عاطفه عباسی کلیمانی 

 آموختگان محققان و دانش 

 کنی«  مهدوی   اهلل آیت های  اندیشه   بر   نگاهی  با    جهانی  عرصه  و   قرآنی  معارف  در  »خانواده  :نشست روز خانواده  -35

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 
 ی قرآن  یخانواده و سبک زندگ

  و  مهم  اقدامات  بررسی  و  نقد  :جهانی  عرصه  در  خانواده

 المللی و...   بین  نهادهای  جدید

 دکتر رقیه السادات مومن 

 دکتر هاله حسینی اکبرنژاد 
اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   3/7/96

 محققان،  دانش آموختگان و دانشجویان 

 « الگویی برای آنآسیب شناسی  سرفصل و محتوای درس اصول و مبانی تعلیم و تربیت و ارائه » گزارش طرح پژوهشینشست ارائه -34
 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 
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 ارزیابی وضعیت موجود منابع 

درس اصول و مبانی آموزش و پرورش در  

 دانشگاههای معتبر جهان  

ارزیابی سرفصل ها و منابع در دانشگاههای معتبر  

 دنیا

رویکردهای قابل مالحظه در سرفصل های این  

 دانشگاههای معتبر جهان درس در  

 ارزیابی سرفصل های جدید موجود 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   20/4/96 نرگس سجادیه دکتر 

 محققان  و دانشجویان 

 زن و خانواده در عقالنیت اسالمی «  »  نشست -33

 محتوای سخنرانی 
 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان( 

 جامعه اسالمیجایگاه نهاد خانواده در   

 نقش فرهنگ و سبک زندگی غربی در خانواده 
اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   5/10/95 رضا غالمی  دکتر  حجت االسالم و المسلمین

 محققان  و دانشجویان 

 « » تقدم اخالق بر حقوق در نظام خانواده   نشست -32
 محتوای سخنرانی 

 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان( 

 قرآن نگاه از خانواده حقوق  بر اخالق  تقدم

 اسالمی فلسفه نگاه از خانواده در اخالق  جایگاه

ااهلل  آیت نگاه از خانواده در حقوق  و اخالق  جایگاه

 کنی  مهدوی

 قمصری  زاده فاطمه صادق  دکتر

 دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی 

 دکترسعیده سادات شهیدی 

 

 اعضای هیات علمی پردیس  4/10/95

 نشست »سبک رهبری آیت اهلل مهدوی کنی)ره( در دانشگاه اسالمی«  -31
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 محتوای سخنرانی 
 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان( 

واکاوی سخنان آیت اهلل مهدوی کنی)ره( در  

 سبک رهبری دانشگاه اسالمی 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   29/9/95 نادر جعفری

 آموختگان محققان و دانش 

 » نشست روز خانواده«-30

 محتوای سخنرانی 
 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان( 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،   4/7/95 دکتر عادل پیغامی  اقتصاد خانواده 
محققان  و دانشجویان کارشناسی ارشد  

 حقوق خانواده 

 « بکارگیری پلیس زن در یگان ویژه الزامات و بایسته های فقهی حقوقی » نشست -29  

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 

های تشـکیل یگانه  ها و ضرورتمحدودیت
 ویژه پلیس زن از دیدگاه فقه 

 جایگاه و نقش نظامی زنان در حکومت علوی 
آسیب شناسی ضرورت و استخدام و اشتغال  

های آن با وظایف  زنان در  یگانه ویژه و تفاوت
و تکالیف ضابطان دادگستری در نظام حقوقی  

 ایران    

 حقوق و فقه و حقوق: اعضای هیات علمی گروه

 دکتر کبری پورعبداهلل 

 دکتر منیر  حق خواه

 دکتر  رقیه سادات مومن 

 دکتر  عاطفه عباسی کلیمانی 

22/12/94 

 اعضای هیات علمی پردیس 

 « سیره رضوی   دعوت در فرهنگ قرآنی  »نشست -28

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران)ان(  محتوای سخنرانی 
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-» اقدامات امام رضا علیه السالم برای هویت
 های قرآنی«   بخشی به شیعیان بر اساس آموزه

»تحلیلی بر اندیشه و رفتار سیاسی امام  
 رضا)ع(« 

»بازخوانی ویژگیهای شخصیتی داعی در قرآن  
 و سیره رضوی« 

 اعضای هیات علمی گروه معارف اسالمی و عمومی:  

 دکتر محسن الویری 

 دکتر طاهره محسنی  

 دکتر فاضله میرغفوریان  

18/11/94 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،  

 محققان 

 « نیستیی های فماندیشه سیاسی جدید و نقش آموزش علوم سیاسی در سیاستگذاری»نشست -27

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

مباحث    ، علمهای  ، ویژگیفلسفه سیاسی ،  علم سیاستقلمرو  

 ،.... تاریخ اندیشه سیاسی جدید 

 دکتر فرشاد شریعت 

 
7/11/1394 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،  

 محققان 
 « »فرهنگ سالمت در آموزه های قرآن کریم با تکیه بر طب الرضانشست  -26

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

 تفاوت طب سنتی و طب اسالمی  -
طب اسالمی برگرفته از قرآن قائل به پیشگیری و   -

 درمان است
امیرمومنان علی )ع( سرمنشا علم طب و پزشکی   -

 است 
طب امام رضا برگرفته از طب قرآن و طب اسالمی   -

 است 

 دکتر علیرضا ابوالفضلی

 
30/9/1394 

اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،  

 محققان و دانشجویان و والدین دانشجویان 

 « نقش فقه خانواده در پیشرفت فرهنگی نشست» -25

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 
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رفت  ▪ یعه و اثر آن بر پیـش تنظیم جمعیت در فقه ـش
 فرهنگی  

ــعه فرهنگی در  ▪ ــمحالل    تثبیتبازتاب توسـ یا اضـ
 حریم خصوصی خانواده:  

ــرـفت فرهنگی   ▪ در فـقه    هـجایـگاه حـیات طیـبو  پیشـ
 خانواده:  

 نقش عدالت ترمیمی در پیشرفت فرهنگی خانواده:   ▪
ــرـفت فرهنگی در اجرای   ▪ رابـطه تـعاملی فـقه و پیشـ

 های کالن اقتصادی خانواده: سیاست
مولـفه ـهای تربـیت در فـقه ـخانواده و ـجایـگاه آن در   ▪

 پیشرفت فرهنگی

دوی ه دکتر مـه ه کنی  دکتر صـــدیـق ، علیـم
 جمالزاده

ائزه دکتر عظیم زاده اردبیلی  دکتر ه ـف اطـم ، ـف
 افشاری

 خواه، صدیقه محمدحسنیدکتر منیر حق
ه رنگچی  اظمفور فرد، عطـی ه ـک اطـم ـف انم  ـخ

 انیطهر
زاده   ائزه دکتر عظیم  ـف ائزه  اردبیلیدکتر  ـف  ،

 طوقانی پور
 دکتر کبری پورعبداهلل، عاطفه آقاجانی معمار

18/7/94  
اعضای هیات علمی پردیس، اساتید،  

 محققان و دانشجویان 

 نشست » فلسفه و فرهنگ سازی «  -24
 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

های  فرهنگ مهاجم«: دغدغهفرهنگ خودی و  » -
های تهاجم فرهنگی، آرایش تهاجمی دشمن،  رهبریویژگی

 جنگ نرم و افسران آن و...
: ارائۀ تعریفی  «عقالنیت مدرن، عقالنیت اسالمی و فرهنگ»  -

عام از فرهنگ و تبیین نسبت آن با عقالنیت بشری، واکاوی  
نسبت فرهنگ مدرن غربی با عقالنیت مدرن، واکاوی نقش  

   النیت اسالمی در شکل گیری فرهنگی متعالیعق
نسبت با فلسفه ، هنر اسالمی    : «فلسفه و هنر اسالمی» -

  ،ارتباط میان فرهنگ و فسلفه و هنر اسالمی، اسالمی 
ارتباط بین این سه عنصر و تاثیر آن روی فرهنگ اسالمی  

 نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فن شعر با فلسفه،  : ارتباط بین«فرهنگ و زبان شعر» -

   فواید و ویژگی شعر

اعضای هیات علمی گروه فلسفه 

 و کالم اسالمی:  

دکتر   زاده،  صادق  فاطمه  دکتر 

زهرا محمود کالیه، دکتر نسرین   

فاطمه  دکتر  و  پور  سراجی 

 سلیمانی

 
 

9/3/1394 
اعضای هیات علمی پردیس، اساتید و  

 محققان

 « 2خانواده  فقهنشست ارائه گزارش درسنامه  » -23
 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 
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 ی درسنامه:  ویژگی ها

 نوآوری در تدوین محتوای فقه اطفال -

 مستند بودن به منابع معتبر اصلی فقهی  -

   ارائه ضمائم قانونی مرتبط با مباحث فقهی -

   عربی بودن متن  - 

 بررسی فقهی مسائل تربیتی اطفال -

ماهیت  - ولی،  تصرف  موارد  اموال،  بر  والیت  والیت،  تعریف 

ترتیب  اقارب،  نفقه  مقدار  نفقه،  حاضن،  شروط  حضانت، 

 گیرندگان نفقه  

 تعلیم و تربیت کودکان-

دکتر کبری پور عبداهلل و  دکتر  

 خواه منیر حق

 
اعضای هیات علمی پردیس، اساتید و   20/2/1394

 اسالمیمحققان رشته فقه و حقوق 

 نشست ارائه گزارش درسنامه نحو با رویکرد معنا گرایی  -22

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

چالش ها و مشکالت آموزش نحو به  دانشجویان در  -

 رشته های غیر عربی مقطع کارشناسی

 جایگاه نحو در فهم و درک متون عربی  -

برنامه، سرفصل،   - بازنگری  روشهای ضرورت  و  محتوا 

 آموزش نحو 

 اهداف تألیف درسنامه -

 الگوی آموزشی مناسب برای دستیابی  به این اهداف  -

 ....پرسش و پاسخ بین حاضرین و اساتید   -

 18/11/93 دکتر فاطمه مالیم 
اعضای هیات علمی پردیس، اساتید و محققان رشته 

 عربی 

 نشست تخصصی رابطه فرهنگ و تعلیم و تربیت -21
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 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

نگرشهای مختلف اثر تعلیم و تربیت بر فرهنگ، ارائه   -
 فرهنگ بر تعلیم و تربیت و رابطه دیالکتیکی آنها  

 socialogy of)تعریف جامعه پذیری فرهنگی و   -
world) SOW 

ویگوتسکی،   - نظریه  مانند  مرتبط  های  نظریه  بیان 
برنر، چشم   زیستی،  رویکرد  توانمندی، دیدگاه  انداز 

 نظریه یادگیری بندورا و ... 
بیان نقش تعلیم تربیت اسالمی در صیانت فرهنگی،   -

مواجهه با تهاجم فرهنگی در دو صحنه دین و ملیت،  
 شکل گیری فرهنگ و عوامل موثر بر صیانت فرهنگی  

صیانت   - و  پذیری  فرهنگ  در  خانواده  نقش  اهمیت 
 فرهنگی 

 حاضرین و اساتید   پرسش و پاسخ بین -

دکتر سمانه خلیلی، دکتر  

ابوالمعالی و دکتر نیکو  

 دیالمه

16/9/93 
اعضای هیات علمی پردیس، اساتید و محققان رشته 

 علوم تربیتی

    "بر فرهنگ و خانواده  یتامل"نشست تخصصی روز خانواده  -20
 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

  تیاهم و فرهنگ موضوع  به یخصوص حقوق  کردیرو -
 خانواده بر آن

 ی فری ک حقوق  دگاهید از فرهنگ مقوله -

  در   آن  نقش  الملل  نیب  روابط  دگاهید  از  فرهنگ  مقوله -

 خانواده  و جامعه

 منزل ریتدب تیاهم

 نیا دکتر محیا صفاری

 دکتر مریم  محقق

 دکترنرگس ایزدی

 دکتر عاطفه عباسی 

 آیت اهلل دکتر محقق داماد 

27/7/93 

اعضای هیات علمی، اساتید پردیس و اساتید و محققان  
خارج از پردیس،  اعضای هیات مدیره انجمن علمی  

گروه حقوق و حقوق  فقه و حقوق خانواده ایران، 
آموختگان و دانشجویان همه رشته دانش رانیخانواده ا

 ها 



26 
 

سازهای داروهای روان گردان و پیش  بررسی تاثیر رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادالنه در مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر،   »نشست ارائه گزارش طرح پژوهشی  - 19

 آن«

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

 دادرسی منصفانه و منابع فراملی آنمفهوم  -
 مراحل آیین دادرسی  -

 وظایف ضابطین دادگستریتعیین حدود اختیارات و  -
امکان بهره مندی از  یا  تسهیل دسترسی به وکیل -

 و...  مشاورۀ حقوقی

 26/3/93 ی عباس عاطفه

اعضای هیات علمی، اساتید پردیس و اساتید و محققان  
رشته ای مرتبط خارج از پردیس، اعضای هیات مدیره  

-انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، دانش
با حضور آموختگان و دانشجویان و ناشران مرتبط و 

 مهمانان خارج از پردیس 

 ها در گفتگو و مناظره( اندیشی تعامالت اجتماعی در سیره رضوی)الگوها و شاخصهم -18
 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

 ی دینی علی بن موسی الرضا)ع(هاوگوگفت -
و   - مناظره  مناظرات اصول  بر  تکیه  با  آزاداندیشی 

 حضرت رضا)ع(« 
 (های امام رضا)عتحلیل گفتمان مناظره» -
ت - و گـف اظره  بر مـن ــول حـاکم  اصـ اوی  وگوی  »واـک

 اثربخش با تأکید بر سیره رضوی«
ــالم و   - ــی مـهارت ـهای کالمی از دـیدـگاه اسـ » بررسـ

 ، جمع بندی مباحث و پرسش و پاسخ«روانشناسی

دکتر   ،االسالم مهدی بنکدارحجت 

مصالیی دکتر  پورعباس  حسن ، 

دیالمهدکتر  مجیدی،   دکتر   ، نیکو 

 مریم مشایخ

29/2/1393 

اعضای هیات علمی، اساتید، محققان، اعضای هیات  

-مدیره انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران، دانش

با حضور مهمانان خارج از  آموختگان و دانشجویان و

 پردیس 

 

 تخصصی نشست طرح پژوهشی خانواده در اسناد حقوقی بین المللی؛ حقوق و تکالیف، دستاوردها و چالش ها- نشست علمی -17

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 
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خانواده در اسناد حقوقی بین المللی؛ حقوق و  

 چالشها تکالیف، دستاوردها و 
 19/12/1392 نیا دکتر محیا صفاری

-اعضای هیات علمی، اساتید، محققان، دانش 

آموختگان و دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق  

 اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران 

 بین المللی  نقش زنان درحرکت های مردمی جهان اسالم با رویکرد الگوی سوم  -نشست تخصصی -16

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

راهکارهای جهانی سازی و تنظیم پیش نویس  

 منشور 

 دکتر رحیم پور ازغدی
 دکتر مژگان سخایی 

 دکتر عظیم زاده 
 خانم اصالنی 

خانم حکیمی ها و تعدادی از دانشجویان 
 حقوق خانواده

 بانوان و نمایندگان کشورهای اسالمی  5/9/1392

 نشست تخصصی روز خانواده -15

 محتوای سخنرانی 
 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران

 حقوق متقابل زوجین
الزامات قانونی در ارتباط با تعادل حقوق و 

 تکالیف زوجین
 قانون مدنی  1104بررسی ماده 

 روشن  آقای دکتر
 8/8/1392 مهرپور آقای دکتر 

اعضای  اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده، 
آموختگان و  هیات علمی، اساتید، محققان، دانش

 دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

 نشست تخصصی بررسی  قانون جدید حمایت از خانواده  -14

 محتوای سخنرانی 
 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران
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 روشن  آقای دکتر نقد و بررسی قانون جدید حمایت از خانواده

 18/2/1392 خانم پوران ولویون  
اعضای کارگروه تخصصی فقه و حقوق خانواده و  

 اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده

 نشست تخصصی روز خانواده  -13

 محتوای سخنرانی 
 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران

 اخالق در خانواده 

 زن و حقوق خانواده

 میزان آگاهی زوجین از حقوق خانواده

 دکتر روشن
 خانم پوران ولویون  

 دکتر عظیم زاده 
 دکتر مظاهری 

20/8/1391 

اعضای انجمن علمی فقه و حقوق خانواده، اعضای  
آموختگان و  هیات علمی، اساتید، محققان، دانش

 دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

 نشست تخصصی راهکارهایی در مطالعات و تحقیقات علمی  -12

 محتوای سخنرانی 

 

 مخاطبان تاریخ برگزاری سخنران 

آشنایی دانشجویان با اصول روش تحقیق، نحوه 

پژوهش و ترغیب دانشجویان به فعالیتهای 

 پژوهشی 

 دکتر عظیم زاده 
 خانم مهدیه  مهدوی 

 دکتر خدیجه ابوالمعالی
 زهرا سادات مطهری 

 دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد 29/9/1390

 رویکرد اسالمی    -تخصصی اخالق پژوهشی  -نشست علمی  -11

 محتوای سخنرانی 
 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران
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اخالق کاربردی وجایگاه آن در حوزه پژوهش  

 های اخالقی، پژوهش و قلمروهای آن

 رویکردهای مختلف به اخالق پژوهش

 رویکرد اخالق اسالمی به مقوله پژوهش 

 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان 29/8/1390 افتخاری دکتر اصغر 

 نشست تخصصی درسنامه نویسی  -10

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی   
 عواملی که از وضوح نگارش می کاهد 

 پرهیز از اطناب
 نوصیه های برای نوشتن عنوانها
 طبقه بندی هدفهای شناختی 

 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان 7/11/1388 دکتر عفت عباسی 

 نشست تخصصی چالشهای جهانی شدن در آموزش عالی  -9

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

 اثر جهانی شدن بر آموزش عالی 

 آموزش عالی و جهانی شدن

 جهانی شدن و هویت دینی 

 مواجهه با چالشهای جهانی شدن
 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان 31/3/1388 ابوالمعالیدکتر خدیجه 

 نشست تخصصی زبان دینی  -8

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 
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 نظریه تمثیل 
 مساله معنا داری و تحقیق پذیری 
 مساله معنا داری و باورهای دینی 

 تحلیل کارکردی زبان دین 
 زبان دین و پاالیش زبانی 

 اندیشه اسالمی  زبان دین و 
 زبان دین از دیدگاه فالسفه اسالمی

 دکتر فاطمه سلیمانی 
11/12/1387 

 
 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان

 نشست تخصصی جنبه های مختلف رشد و مهارت های مورد نیاز دوره دانشجویی  -7

 محتوای سخنرانی 
 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران

رشد،نظریه های  بررسی جنبه های مختلف 

 رشد، و مهارت های مورد نیاز دوره دانشجویی
 دکتر زهره موسی زاده 

27/11/1387 

 
 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان

 نشست تخصصی تئوریهای مدیریت در سازمانهای آموزشی  -6

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

تعریف مدیریت آموزشی و اهداف آموزش و 
 پرورش

وجوه تمایز مدیریت آموزشی با شاخه های دیگر  
 مدیریت 

تئوری های سیستمهای اجتماعی و سازمانی در  
 مدیریت آموزشی

 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان 1/11/1387 دکتر عصمت مسعودی

 نشست تخصصی تفکیک حکم طالق از گواهی عدم امکان سازش وآثار اجرایی آن  -5
 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران سخنرانی محتوای  

 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان 18/8/1387 دکتر لیال سادات اسدی  انواع تصمیمات دادگاه  
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 پیشینه گواهی عدم امکان سازش

 نظریات قضات و آثار اجرایی آن

 نشست تخصصی حقانیت و نجات از دو منظر قرآن و تکثر گرایی دینی  -4
 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران سخنرانی محتوای  

 حقانیت و نجات از دیدگاه تکثر گرایان

حقانیت و نجات از دیدگاه تعالیم اسالمی با تکیه  

 بر معارف قرآن

 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان 22/3/1387 دکتر فاطمه صادق زاده 

 نشست تخصصی نظریه حب در آراء مسلمانان -3
 سخنرانی محتوای  

 

 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران

بررسی حب اللهی در سه بعد نظری شناختی،  

 عملی و رفتاری، ادبی و تبیینی

 19/11/1386 دکتر اکرم جودی نعمتی

 

 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان

 نشست تخصصی مهندسی فرهنگی با تاکید بر آیات و روایات -2
 مخاطبان  تاریخ برگزاری  سخنران محتوای سخنرانی 

آیا مهندسی فرهنگی از منظر قرآن و عترت معنا  

دار است.مدل پیشنهادی برای این مهندسی  

 فرهنگی چیست؟

 3/10/1386 دکتر مژگان سخایی 

 

 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان

 نشست تخصصی معرفی کتاب البحث االدبی  -1
 مخاطبان تاریخ برگزاری سخنران  محتوای سخنرانی 

 اعضای هیات علمی، اساتید، محققان 29/9/1384 دکتر بتول مشکین فام  -

 


