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مقدمه:

رهبر معظم انقمالب درممور  89/3/02در جمم اسماتید
دانشگاهها فرمودند:
«عملگراتر شدن و كارآمدتر شمدن پمژوهش و تحقیمر در
كشور؛ چه از سموي اسمتادان و برگزیمدگان ،و چمه از سموي
دانشجویاني كه در دانشگاهها پایاننامههایي را ممينویسمند در
حین تحصیل یا در پایان تحصیل ،از سموي دانشمجو و اسمتاد،
ساعتهاي بسیار ذيقیمتي صرف تهیهي یك پایاننامه یا یمك
پژوهش در دانشگاه ميشود آیا گزینش این عنماوین ،حسماب
شده و در جهت نیازهاي كشور است؟ آیا محصول پژوهش و
تحقیقي كه استاد و دانشجو ،بهطور مشمتر

و یما بمهصمور

دستهجمعي انجام دادهاند ،به مرحلهي اجرا و عمل مميرسمد؟
آیا بدین وسیله ،دانشگاه ما ،دانش مما و رتبمهي تحقیقماتي مما
رشد ميكند یا نه؟ بعضي از دانشجویان پایاننامههاي خمود را
جلد كرده و قشنگ براي بنده ميفرسمتند ممن در كتابخانمهي
خودم قفسهاي را براي همین پایاننامههما گااشمتهام متأسمفانه

من مجال نميكن از اینها استفاده كن

م حاال در آن رشتههایي

كه براي من قابل استفاده است م ولي عنماویني كمه روي اینهما
ميبین  ،بعضي خیلي جالب و شیواست و آدم دوست مميدارد
این موضوع را تحت این عنوان دنبال كند بعضي ه عنماویني
است كه خیلي حاشیهاي و دور از مسیر حركت علمي و عملي
و اجرایي كشور است براي اینكه این پژوهش ،این پایاننامه و
این كار مه م كه ساعتهاي گرانبهایي صرف آن شده م بكار
بیاید ،چه راهحلي وجود دارد؟»
نظر به تأكیدا

معظ لمه مبنمي بمر لمزوم تحمول در علموم

انساني و با توجه به اینكه پایاننامهها داراي ظرفیتي هستند كه
اگر حمایت ،ساماندهي و هدایت شوند ،ميتوانند منشاء تحول
اساسي شوند« ،شوراي تحول در علـوم انسـاني شـوراي عـالي

انقالب فرهنگي» بمه نهماد نماینمدگي مقمام معظم رهبمري در
دانشگاهها مأموریت داد تا این امر را محقر سازد لاا شموراي
سیاستگااري با محوریت نهماد و وزار

علموم تحقیقما

و

فناوري ،كارگروههاي تخصصي در گروههماي علموم سیاسمي،
علمموم اقتصمماد ،الهیمما  ،تعلممی و تربیممت ،علمموم اجتممماعي و
ارتباطا  ،مدیریت ،هنر و حقوق را در پژوهشمگاه فرهنمگ و

معارف اسالمي تشكیل داد
اه مصوبا

شوراي سیاست گااري از مورخمه 84/11/19

عبارتند از:
 -1تأسیس «دبيرخانه حمايت و هدايت پاياننامههـا و رسـائل

علوم انساني»
 -0تعیین اولویتهاي حمایت از پایاننامهها و رسائل از بین
رشتههاي متنوع علوم انساني
 -9تشكیل كارگروههاي تخصصي با استفاده از اسماتید برجسمته
دانشگاهها در رشتههاي فوقالاكر جهت بررسي و اعمالم نظمر
كارشناسي در مورد پایاننامهها
 -2تهیه و تصویب آییننامه حمایت از رسائل و پایانناممههما
در این آئیننامه همدف از حمایمت و نحموه حمایمت و نیمز
میزان آن مشخص گردیده است
 -5پیگیري و تشكیل جلسا

با رؤساي دستگاههاي اجرایي

كشور با موضوع نحوه تعامل با دبیرخانه و نقمش آنمان در
فرایند حمایت از رسائل و پایاننامهها
 -2تشكیل مستمر جلسما

بما اعضماي محتمرم گمروههماي

تخصصي و تبیمین اهمداف و رسمالت آنهما و درخواسمت

همكاري در انجام وظایف تعیین شده از سوي دبیرخانه
 -4برگزاري جلسا مداوم و مستمر جهت بررسي موضوعا
پایاننامهها و رسالههاي دكتري توسط اعضاي كارگروههما
و تعیین تعدادي از موضوعا

اولویتدار جهمت حمایمت

هدایت پایاننامهها
 -8ایجاد سایت حمایمت و همدایت دانشمجویان بما عنموان
 shrp.irجهت اعالم موضوعا

و ثبمت نمام دانشمجویان

متقاضي حمایت
 -3درخواست موضوعا

پایاننامههاي كارشناسمي ارشمد و

رساله دكتري از اساتید ،معاونتهاي پژوهشي دانشگاههما،
پژوهشگاهها ،دانشجویان و مراكز مطالعاتي
انتخاب پایاننامهها بر مبناي موارد زیر است:
 اسناد باالدسمتي ااز جملمه سمند چشم انمداز ،برناممهتوسعه پنج  ،الگوي اسالمي م ایراني پیشرفت ،نقشه
جام علمي كشور ،نقشه مهندسي فرهنگي كشور
 دیدگاههاي امام خمینياره) و مقام معظ رهبري -كاربردي بودن و حل مشكال

و معضال

 -نظریهپردازيهاي جدید و بومي اسالمي

نظام

 آیندهپژوهيبا توجه به ضرور هاي تحول و ارتقاء در علموم انسماني،
نیاز جدي كشور به پژوهشهاي اصیل و هدفمند بمه ویمژه در
علوم انساني و هنر ایجاب ميكند كه از پایاننامهها بمه عنموان
یك فرصت مطلوب و پر ظرفیت بمراي تحقمر اهمداف نظمام
آموزش عالي بهره كامل برده شود
در این زمینه معاونت پژوهشي و فناوري وزار

علموم از

كلیه دانشگاه ها درخواسمت كمرد تما متناسمب بما تخصمص و
توانمنديهایي كه در دانشگاه مربمو وجمود دارد و همینمین
اسناد باالدستي ،اولویتهاي خود را تعریمف كننمد تما در ایمن
راستا رسالههاي دورههاي دكتري را هدایت و حمایت كند
در این راستا براساس تكالیفي كه در زمینه تحول در علموم
انساني بر عهده وزار

علوم تحقیقا

و فناوري گااشته شده

است ،معاونت پژوهشمي و فنماوري وزار

علموم در ابتمداي

سال  1931نسبت به تدوین «آییننامه هدفمندسازي رسالههاي
دوره دكتري در رشته هاي علوم انساني و هنر» و ابمال آن بمه
رؤساي دانشگاه هاي سراسر كشور اقدام نموده است دبیرخانه
«حمایت و هدایت پایاننامه ها و رسائل علوم انسماني كشمور»

مستقر در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي نیز با همكماري
معاونتهاي پژوهشي دانشگاه ها و اساتید متخصص و متعهمد
كتابیه هاي «موضوعا

پیشمنهادي» را در  8گمروه تخصصمي

تهیه كرده و جهت بهرهبمرداري گمروههماي علممي ،اسماتید و
دانشجویان در دسترس آنان قرار داده است
دبيرخانه حمايت و هدايت
پاياننامهها و رسائل علوم انساني

بخش اول
الف) آیین نامه حمایت و هدایت پایاننامهها و رسائل علوم انساني
(شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني شوراي عالي انقالب فرهنگي)

شرايط پذيرش
م موضوع مرتبط بما علموم انسماني و براسماس محورهماي
پیشنهادي دبیرخانه حمایت از پایاننامهها باشد؛
م تبیین علمي دیدگاه هماي حضمر

اممام و مقمام معظم

رهبري و توجه به مباني ارزشي نظمام و انقمالب اسمالمي
بهویژه با قرائت امام و رهبري؛
م مسألهمحوري و كاربردي بودن در برابر مباحث عام ،كلي
و موضوعمحور باشد؛
م توانایي فردي محقر و سوابر علمي تی راهنما و مشاور
بررسي ميشود؛
م متضمن نوآوري و به روز بودن باشد؛
م معطوف به معضال

و مسائل راهبردي و عیني جامعه و

نیازهاي پژوهشي كنوني باشد؛
م امكان كاربرديسازي نتایج پژوهش باشد؛

م منجر به تولید دانش بومي و اسالمي در كشور شود؛
م پایاننامه از دیگر مراكز حمایت نشده باشد
نحوه انتخاب نظارت و پرداختها

م تعدادي از طرحنامههایي كه براساس محورهاي پيشـنهادي
دبیرخانه حمایت از پایاننامهها تهیه شده باشد ،بعد از بررسمي
و تأمین اعتبار مورد حمایت قرار ميگیرد
م فرم الكترونیكي در سایت تكمیل و ارسال گردد
م موضوع و طرحنامه بررسي و بعمد از اعمالم نظمر نهمایي بمه
اطالع دانشجو ميرسد
مم ایممن حمایممت شممامل دانشممجو و اسممتاد راهنممما ممميباشممد
عالقمندان جهت ثبت نام و اطمالع از مبمالح حمایمت و سمایر
تسهیال

به سایت  shrp.irمراجعه نمایید

ب) ابالغیه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم به رؤساي
دانشگاهها در هدفمندسازي رسالههاي دكتري در رشته علوم
انساني و هنر

متن ابالغیه معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم به رؤساي دانشگاهها
در هدفمندسازي رسالههاي دكتري در رشته علوم انساني و هنر

رؤساي محترم

آني ـ حائز اهميت

دانشگاههاي -1 :ادیان و ممااهب  -0ارا  -9ارومیمه  -2اصمفهان  -5جمام
امام حسیناع)  -2الزهرااس)  -4ایالم  -8امام صادقاع)  -3آیتا العظممي
بروجردياره)  -12بیرجند  -11بوعلي سینا  -10بجنورد  -19بینالمللي اممام
خمینياره)  -12پیامنور  -15تربیت مدرس  -12خوارزمي  -14آیتا شمهید
مدني  -18حكی سبزوار  -13تهران  -02تبریز  -01تربیت دبیر شهید رجمایي
 -00تحصیال

تكمیلي صنعتي كرمان  -09تفرش  -02جام امام حسمیناع)

 -05جام علمي م كاربردي  -02حضمر

معصمومهاس)  -04خلمیج فمارس

 -08دریانوردي و علوم دریایي چابهار  -03دفاع ملي  -92رازي  -91زنجمان
 -90زابل  -99سیستان و بلوچستان  -92سمنان  -95شاهد  -92شهید چمران
اهواز  -94شیراز  -98شهركرد  -93شهید باهنر كرمان  -22شهید بهشتي -21
صنعت نفت  -20صنعتي اصفهان  -29صمنعتي امیركبیمر  -22صمنعتي ارومیمه
 -25صنعتي بابل  -22صنعتي بیرجند  -24صنعتي جندي شاپور  -28صمنعتي
خواجهنصیرالدین طوسمي  -23صمنعتي شماهرود  -52صمنعتي كرمانشماه -51
صنعتي همدان  -50صنعتي سهند تبریز  -59صنعت آب و بمرق  -52صمنعتي
شریف  -55صنعتي شیراز  -52علوم و فنمون دریمایي خرمشمهر  -54دامغمان
 -58عل و صنعت ایران  -53عالمه طباطبایي  -22علموم انتظمامي  -21علموم

كشاورزي و مناب طبیعي گرگان  -20فردوسي مشهد  -29قم  -22كردسمتان
 -25كاشان  -22كشماورزي و منماب طبیعمي سماري  -24كشماورزي و منماب
طبیعي ورامین  -28گلستان  -23گیالن  -42لرستان  -41مازندران  -40مالمك
اشتر  -49محقر اردبیلمي  -42مراغمه  -45معمارف اسمالمي  -42مالیمر -44
ولیعصراعج) رفسنجان  -48هنر اصفهان  -43هرمزگان  -82هنر اسالمي تبریز
 -81هنر  -80یاسوج  -89یزد  -82صنعتي سیرجان  -85تحصیال

تكمیلمي

در علوم پایه زنجان  -82جیرفت  -84صنعتي قم  -88والیمت  -83علموم و
معارف قرآن كری  -32فسا  -31صنعتي خات االنبیاء  -30علوم اقتصادي -39
بناب  -32نیشابور  -35صنعتي ارا

 -32فني و حرفمهاي  -34اممام رضمااع)

 -38باقرالعلوم  -33علوم رضوي  -122گرمسار
مجتمعها -1 :آموزش عالي جهرم  -0آموزش عمالي گنبمد  -9آمموزش عمالي
كازرون  -2آموزش عالي اردكان  -5آموزش عالي ب  -2آموزش عالي فنمي و
مهندسي قوچان
دانشكدهها -1 :دانشكده فني و مهندسي گلپایگمان  -0دانشمكده فنمي تربیمت
حیدریه  -9الهیا

میبد  -2گناباد  -5مناب طبیعي داراب

آموتشكده -1 :فني نقشهبرداري
پووهشگاه ها -1 :علوم و فناوري اطالعا

ایران  -0بینالمللي زلزلهشناسمي و

مهندسي زلزله  -9پلیمر و پتروشیمي ایران  -2پژوهشمهاي شمیمي و مهندسمي
شیمي ایران  -5حموزه و دانشمگاه  -2دانشمهاي بنیمادي  -4علموم و فرهنمگ
اسالمي  -8علوم و فنون هستهاي  -3علوم انسماني و مطالعما

فرهنگمي -12

فناوريهاي نوین  -11مواد و انرژي  -10ملي مهندسي ژنتیك و زیستفناوري
 -19فضایي ایران  -12فرهنگ و اندیشه اسمالمي  -15تربیمت بمدني و علموم
ورزشي

پووهشكدهها -1 :امام خمینياره) و انقالب اسالمي  -0رصدخانه ملمي ایمران
 -9صنای رنگ ایران  -2مطالعا

فرهنگي و اجتماعي  -5فرآیندهاي تبمدیلي

و زیست محیطي فارس  -2علوم و صنای غاایي  -4هواشناسي و علوم جو
مراكـز -1 :بنیماد دانشممنامه فارسمي  -0تحقیقما
تحقیقا

نجوم و اختر فیزیك مراغه  -2فرهنگستان علوم  -5فرهنگستان زبان

و ادب فارسممي  -2مطالعمما
مطالعا

سیاسممت علممي كشممور -9

و پممژوهشهمماي جمعیتممي آسممیا و اقیانوسممیه -4

و همكاريهاي علمي بینالمللي ا -8 )ISMOمركز بین المللي علوم و

تكنولوژي پیشرفته و علوم محیطي اكرمان)  -3مركمز منطقمهاي اطمالعرسماني
علوم و فناوري  -12موزه علوم و فناوري ج ا ا  -11نشر دانشگاهي  -10مركز
آموزش عالي شهرضا  -19المرد
مؤسسه  /ساتمانها -1 :سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسماني اسممت)
 -0مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ایران  -9مؤسسه آموزش عالي پاسارگاد
شممیراز  -2سممازمان میممراه فرهنگممي ،صممنای دسممتي و گردشممگري ریاسممت
جمهممموري  -5سمممازمان تحقیقممما

و مطالعممما

ناجممما  -2مؤسسمممه ملمممي

اقیانوسشناسي
پارك علم و فناوري استانهـا -1 :آذربایجمان شمرقي  -0سممنان  -9خلمیج
فارس  -2خراسان رضوي  -5فارس  -2گیالن  -4مركزي  -8یزد  -3هممدان
 -12اصممفهان  -11شممهر علمممي تحقیقمماتي اصممفهان  -10مازنممدران -19
هرمزگان  -12خراسان شمالي  -15خراسان جنوبي  -12كرمانشاه
ستادي  -1 :1معاونت اداري و مالي و مدیریت منماب  -0معاونمت آموزشمي -9
معاونت پژوهش و فناوري  -2معاونت فرهنگي و اجتمماعي  -5مشماوران وزیمر
 -2امور حقوقي و مجلس  -4دفتر ارزیابي عملكرد و پاسخگویي به شمكایا -8
دفتر هماهنگي هیأ هاي  -3مركز همكاريهاي علمي بینالمللمي  -12اداره كمل

روابط عمومي  -11مركز هیأ هاي امنا و هیأ هاي رسیدگي بمه تخلفما اداري
و انتظامي اعضاي هیأ

علمي  -10صندوق رفاه دانشجویان  -19كمیسیون ملمي

یونسكو در ایران  -12حراسمت مركمزي  -15مشماور وزیمر و رئمیس دبیرخانمه
هیأ

مركزي جاب اعضاي هیأ

علمي  -12دبیرخانه هیأ

مركمزي گمزینش

كاركنان  -14مركز مقاومت بسیج  -18دبیرخانه گزینش دانشجو
ستادي  :2سازمان یا مؤسسه وابسته -1 :سازمان سمنجش آمموزش كشمور -0
مؤسسه پژوهش و برنامهریزي آموزش عالي  -9سازمان پژوهشهاي علممي و
صنعتي ایران  -2سازمان امور دانشجویان

سالم علكيم

با احترام ،بدینوسیله «آیین نامه هدفمندسمازي رسماله هماي
دوره دكتري در رشتههاي علوم انساني و هنمر» كمه در تماری
 1931/0/2به تصویب رسیده براي بهرهبمرداري و اجمرا ابمال
ميشود مقتضي است دستور فرمایید ترتیبمي اتخماذ شمود كمه
گزارش اجراي كامل این آییننامه درباره تصویب برنامه جمام
گروههاي آموزشي رشتههاي علوم انسماني و هنمر حمداكتر تما
تاری  1931/2/15به این معاونت ارسمال شمود ارسمال یمك
نسخه از برنامههاي مصوب نیز موجب انتظار است
محمد مهدينواد نوري
معاون پووهشي و فناوري

ج) متن آئیننامه هدفمندسازي رسالههاي دوره دكتري در
رشتههاي علوم انساني و هنر
(معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)

 -1مقدمه
دوره دكتري براي تحقر اهمداف مهممي راه انمدازي شمده
است یكي از اهداف مه این دوره انجام پژوهشمي اصمیل در
قالب رسالههاي دكتري است كه به پیشرفت عل كمك كنمد و
دستاوردهاي تازهاي به همراه داشته باشد نیاز جدي كشور بمه
پژوهش هاي اصیل و هدفمند بویژه در علوم انسماني و هنمر و
ضرور

تحول و ارتقاء علوم انساني و هنر ایجاب ميكند كمه

از دورههاي دكتري به عنوان یك فرصت مطلوب و پرظرفیمت
براي تحقر اهداف نظام آموزش عالي بهمره كاممل بمرد بمراي
انجام این مه ضروري است رسالههماي دكتمري متناسمب بما
اولویت ها ،راهبردها و راهكارهاي پمیش بینمي شمده در اسمناد
باالدست در حوزه علوم انساني ،بطور هدفمند تدوین شود
بررسي رساله ها در دوره دكتري رشتههماي علموم انسماني
نشان ميدهد كه به سبب وجود مموانعي از ایمن فرصمتهماي
پژوهشي بهره كامل برده نميشود این آییننامه براي ارتقماء و

هدفمند كردن رساله هماي دوره دكتمري در رشمته هماي علموم
انساني تدوین شده است
در این آییننامه كلیه دانشگاههما ،پژوهشمكدههما و مراكمز
آموزشي و پژوهشي كه در آنها دوره دكتري رشته علوم انساني
و هنر دایر ميباشد به اختصار «مؤسسه» نامیده ميشود
 -2موانع
 -1-0متناسب نبودن موضوع رسالههاي با اولویتها ،راهبردها
و راهكارهاي اسناد باالدست نظام جمهوري اسالمي ایران
 -0-0پراكندگي موضوع رسالهها
 -9-0متناسب نبودن با نیازهاي جامعه
 -2-0تخصصي نبودن پژوهشها و فعالیتهاي علممي در
بعضي از رشتههاي علوم انساني
 -5-0متناسب نبودن برنامه هماي درسمي دوره دكتمري بما
اهداف ماكور
 -2-0نامناسب بودن شیوههاي پایرش دانشجویان دكتري
 -3راهبردها و اولويت ها
 -1-9تعیممین مرزهمماي دانممش و اسممتانداردهاي علمممي در

سطح ملي و بین المللي در هر رشته تحصیلي براي تولید علم
و عبور از مرزهاي دانش
 -0-9تعیین نیازهاي ملي و بینالمللي در هر رشته تحصیلي
براي متناسب ساختن تحقیقا

براي پاسخگویي به آنها

 -9-9بررسي و تعیمین شمیوههماي بموميسمازي و ارزش
مداري در هر رشته تحصیلي بمراي نظریمهپمردازي و گشمودن
افرهاي جدید دانشي با تكیه بر فرهنگ اسالمي -بومي
 -4نحوۀ اجرا
معمماون پممژوهش و فنمماوري مؤسسممه مسمميولیت اجممراي
آییننامه و نظار

بر آن را به شرح ذیل عهدهدار ميباشند:

 -1كمیته هدفمندسازي رسالههاي دكتري علوم انسماني وهنمر
زیر نظر معاون پژوهش و فناوري مؤسسه تشكیل شود
 -0راهبردها ،اولویت ها و راهكارهاي اصملي علم و فنماوري
موجود در اسناد باالدستي نظام در حوزه علوم انسماني و هنمر
تبیین و به گروههاي آموزشي اعالم شود
 -9گممروه آموزشممي موظممف اسممت اولویممتهمماي پممژوهش و
فناوري اصلي مرتبط با فعالیمتهماي گمروه را براسماس سمند

چش انداز ،نقشه جام علمي كشور و برنامه پنج ساله نیازهاي
ملي و بینالمللي تعیین و به شرح ذیل عمل نماید:
تبصره :اولویت ها حداقل در سه زمینه تخصصمي تعریمف
شده باشند
 -1-9اهداف پژوهش و فناوري در هر یك از اولویتهاي
ماكور تعریف شوند
 -0-9اهداف و اولویتهاي پمژوهش و فنماوري كوتماه و
بلند مد

در هر رشته تحصیلي تعیین گردد

 -9-9در رشممتههممایي كممه فعالیممتهمما و پممژوهشهمما در
حوزههماي تخصصمي مرزبنمدي نشمده اسمت زمینمههماي
تخصصي تعریف و تعیین شوند
 -2-9مدیرگروه موظف است با همكماري اعضماي هیمأ
علمي برنامه جام گروه را در چارچوب اولویتهاي تعیین
شده ،تدوین و پس از تصویب در شوراي گروه ،به شموراي
دانشكده ارسال و رئمیس دانشمكده پمس از تأییمد شموراي
دانشكده برنامه گروه را به كمیته ماكور ارسال نماید
 -5-9موضوع رسالههاي دكتري بگونه اي تعیین شوند كه
هر یك از رساله ها بتواند بخشي از اولویمتهما و اهمداف
تعیین شده در برنامه جام گروه آموزشي را محقر سازد

 -2معاون پژوهش و فناوري مؤسسه برنامه جام پژوهشي هر
گروه آموزشي مجري دوره دكتري را پس از طرح و تصویب در
كمیته هدفمندسازي رسالههاي علوم انساني و هنر ،یك نسمخه
به معاونمت پژوهشمي و فنماوري وزار

علموم ،تحقیقما

و

فناوري ارسال نماید
 -5معاون پژوهش و فنماوري مسميولیت نظمار

بمر اجمراي

برنامه هاي جام پژوهشي گروه هما بمراي دوره دكتمري علموم
انساني و هنر را به عهده دارد
 -2معاون پمژوهش و فنماوري مؤسسمه شمیوهناممه تشمویقي و
حمایتي از رسالههایي كه در چارچوب ایمن آیمینناممه مصموب
شدهاند را تهیه و اجرا نماید
 -4معاونممت پممژوهش و فنمماوري وزار

علمموم ،تحقیق ما

و

فناوري ازرسمالههمایي كمه درحموزه علموم انسماني و هنمر در
چارچوب برناممه جمام تمدوین تصمویب شموند و بمه تأییمد
معاونت پژوهشي و فنماوري مؤسسمه رسمیده باشمند حمایمت
مادي و معنوي خواهد كرد
محمد مهدينواد نوري
معاون پووهش و فناوري

موضوعات پيشنهادي
کارگروه تعلیم و تربیت
و
روانشناسي

موضوعات تعليم و تربيت
 .1در قلمرو قرآن

 مباني معرفت شناختي در قرآن و داللتهاي تربیتمي آن
در هفت بخش :ساحتها اساحتها یا قلمروهاي تعلی و
تربیت اسالمي شامل :تربیمت عقالنمي ،تربیمت اجتمماعي،
تربیت عاطفي ،تربیمت اخالقمي ،تربیمت سیاسمي ،تربیمت
حرفهاي ،تربیمت بمدني ،تربیمت عرفماني ،تربیمت زیبمایي
شناختي ،تربیت فقهي و مانند آن) ،اصول ،اهداف ،محتموا،
روشها ،عوامل و مراحل تعلی و تربیت
 مبمماني وجودشممناختي در قممرآن و داللممتهمماي آن در
بخشهاي هفتگانه فوق
 مبمماني انسممان شممناختي در قممرآن و داللممتهمماي آن در
بخشهاي هفتگانه فوق
 مبمماني ارزش شممناختي در قممرآن و داللممتهمماي آن در
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بخشهاي هفتگانه فوق
 مبمماني خداشممناختي در قممرآن و داللممتهمماي آن در
بخشهاي هفتگانه فوق
 مبمماني معادشممناختي در قممرآن و داللممتهمماي آن در
بخشهاي هفتگانه فوق
 جایگاه و نقش معنویت و تربیت معنوي از دیدگاه قرآن
 اهمیت و نقش اخالق و تربیت اخالقي از منظر قرآن
 اهمیت و نقش عقل و تربیت آن از دیدگاه قرآن
 ارزش و نقش عواطف و تربیت عاطفي از نظر قرآن
 جایگاه و نقش سیاست و تربیت سیاسي از منظر قرآن
 اهمیت و نقش اقتصاد و تربیت اقتصادي از نظر قرآن
 جایگاه و نقش اجتماع و تربیت اجتماعي از دیدگاه قرآن
 تبیین معنا و نقش فرهنگ و تربیت فرهنگي از نظر قرآن
 بررسي نقش تربیتي گروههاي مرج از منظر قرآن
 بررسي تأثیرا

تربیتمي الگوي ارتبا مردان و زنان در اجتماع

از دیدگاه قرآن و روایا
 .2در قلمرو روایات و سيره معصومان(ع)

 مبمماني شممشگانممه :معرفممتشممناختي ،وجودشممناختي،



گروه تعليم و تربيت/

انسانشناختي ،ارزششناختي ،خداشناختي ،جهمان شمناختي،
به تفكیك و داللتهاي آن در هفت بخش :ساحتها ،اصول،
اهداف ،محتوا ،روشها ،عوامل ،و مراحل تعلی و تربیت
 سیره نبي مكرم اسالماص) و تأثیرا
گوناگون وجود آدمي
 سیره حضر
تبیین تأثرا
انسان

آن در تربیت ابعاد

1

فاطمهاس) و حضمرا

معصمومیناع) و

تربیتمي آن در تربیمت ابعماد مختلمف وجمود

0

 .3در قلمرو علوم عقلی اسالممی (فلفال ا اسالممیر عرفالان
اسممی)

 مبمماني شممشگانممه :معرفممتشممناختي ،وجودشممناختي،
انسانشناختي ،ارزششناختي ،خداشناختي و جهانشمناختي،
به تفكیمك مكاتمب فلسمفا اسمالمي و عرفمان اسمالمي و
 1براي هر یك از ابعاد وجود آدمي ميتوان طرح تحقیر خاصمي را بمراي
تدوین پایاننامه تهیه نمود استفاده از رویكردهاي تطبیقي بین قرآن كری و
سایر كتب آسماني و تأثیرا

تربیتي آنها در ابعاد وجودي مختلمف انسمان

ه ميتواند مطرح شود
 0ميتوان مانند مورد فوق در مورد ابعاد وجودي مختلف آدمي طرحهماي
تحقیر جداگانهاي را تهیه و تدوین نمود
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داللتهاي تربیتي آن در هفت بخش سماحتهما ،اصمول،
اهداف ،محتوا ،روشها و مراحل تعلی و تربیت
 .4در قلمرو دیدگاههای تربيتی اندیشمندان اسممی

 بررسي دیدگاههاي تربیتي اندیشمندان اسالمي بهصور
جداگانه و در بخشهاي هفمتگانمه :سماحتهما ،اصمول،
اهداف ،محتوا ،روشها و مراحل تعلی و تربیت شامل:
بررسي این موضوعا در هر یك از دورههاي تاریخي گاشته
به طور جداگانه ،صرف نظر از روند تكاملي یا انحطاطي آنها
 بررسي دیدگاههماي اندیشممندان اسمالمي در بخمشهماي
هفتگانه فوقالاكر ،با توجه به روند تكاملي یا انحطاطي آنها
 .5سياستگذاریهای كمن تعليم و تربيت

 بررسي سیاستهاي كالن پرورشي نهاد آموزش عمومي
 .6تحقيقات درون رشتهای تطبيقی

 مطالعا

تطبیقي میان رویكردهماي موجمود بمه فلسمفا

تعلی و تربیت اسالمي؛ از قبیمل :فلسمفا تعلمی و تربیمت
اسالمي فقط بر مبناي قرآن وسمنت معصموماناع) ،فلسمفا
تعلی و تربیت اسالمي بر مبنماي علموم عقلمي اسمالمي از



گروه تعليم و تربيت/

قبیل فلسفا اسالمي ،عرفمان اسمالمي و ماننمد آن ،فلسمفا
تعلی و تربیت اسالمي با نگاه تلفیقي ابمر مبنماي قمرآن و
سنت و علوم عقلي اسالمي و سایر علوم)
 مطالعا

تطبیقي میان رویكردهماي موجمود بمه فلسمفا

تعلی و تربیت اسالمي و رویكردهاي موجمود بمه فلسمفا
تعلی و تربیت در غرب
 آیندهپژوهي درباره تحوال مؤثر بر تعلی و تربیت رسمي
 .7تحقيقات ميان رشتهای تطبيقی

 مطالعا

تطبیقي میان فلسفا تعلی و تربیمت اسمالمي و

دیگر فلسفههاي مضاف؛ اع از اسالمي و غیر اسمالمي ،از
قبیل فلسمفا اخمالق ،فلسمفا دیمن ،فلسمفا دیمن ،فلسمفا
سیاست و مانند آن
 مطالعا

تطبیقي میان فلسفا تعلی و تربیمت اسمالمي و

علوم فلسفي غیر مضاف؛ اع از اسالمي و غیراسمالمي ،از
قبیل متافیزیك ،معرفتشناسي ،ارزششناسي ،روانشناسي
فلسفي ،خداشناسي فلسفي ،معادشناسي فلسفي و مانند آن
 .8تحقيقات مفأله محور

 مطالعه و شناسایي مسائل و مشكال

تربیتي در مدارس
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ایران و تالش و كوشش علمي براي حل و فصل آنهاي بر
مبناي پژوهشهاي فلسفه تعلی و تربیت اسالمي
 مطالعه و شناسایي مسائل و مشكال
و مؤسسا

تربیتي در دانشگاهها

آموزش عالي ایران و تالش و كوشش علممي

براي حل و فصل آنها بر مبناي پژوهشهاي فلسفا تعلی و
تربیت اسالمي
 مطالعممه و شناسممایي مسممائل و مشممكال

خممانوادگي و

تالش براي حل و فصل آنها بر مبناي پژوهشهاي فلسمفا
تعلی و تربیت اسالمي
 .9تحقيقات روششناختی

 انجام پژوهش هاي بنیادي بمه منظمور كشمف و معرفمي
روش تحقیر در فلسفا تعلی و تربیت اسالمي
 انجام پژوهشهاي تطبیقي به منظور كشمف و شناسمایي
وجوه اشترا

و افتراق روش تحقیمر در فلسمفا تعلمی و

تربیت اسالمي و فلسفا تعلی و تربیت غرب
 .11تحقيقات نقادانه

 نقد و بررسي رویكردهاي موجمود بمه فلسمفا تعلمی و
تربیت اسالمي
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 نقد و بررسي رویكردهاي موجمود بمه فلسمفا تعلمی و
تربیت در غرب
 بررسممي و نقممد تطبیقممي میممان آراي فلسممفي و تربیتممي
فیلسوفان مسلمان و سایر فیلسوفان
 بررسممي و نقممد تطبیقممي میممان آراي تربیتممي اخالقیممون
مسلمان و سایر علماي اخالق
 بررسممي و نقممد مقایسممهاي میممان آراي تربیتممي عرفمماي
مسلمان و عرفاي سایر ادیان
 بررسي و نقد مقایسهاي میان آراي تربیتي ادباي مسلمان
و سایر ادیبان
 بررسي و نقد تطبیقي میان آراي تربیتي مفسرین مسلمان
با یكدیگر و مفسران سایر كتب آسماني
 بررسي و نقد تطبیقي میان آراي تربیتي عالممان دینمي و
فقیهان با عالمان سایر ادیان
 امكانشناسي و ضرور

تربیت دیني در عصر حاضمر و

چالشهاي پیشروي آن
 تربیت دیني و اخالقمي در عصمر فنماوري اطالعما
ارتباطمما
اطالعا

و

و بررسممي فرصممتهمما و تهدیممدهاي فنمماوري
در رابطه با تربیت دیني
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 آسیبهاي تربیتي ناشي از نفوذ تفكر فمینیسم اسمالمي
در ایران
 آسیبشناسي مناسبا

خانواده و نهادها و مراكز آموزش

رسمي و غیررسمي
 .11تبيين آراء و اندیشههای تربيتی اندیشمندان و عالمالان
دینی معاصر

 .1-11آراي تربيتي امام خميني (ره)
 بررسمي آراء و اندیشممههمماي امممام خمینممياره) در بمماب
تربیت دیني
 بررسي آراي امام خمینياره) در باره تربیت سیاسي
 تربیت دیني كودكان ،نوجوانان و جوانمان از منظمر اممام
خمینياره)
 بررسي روشهاي عملي حضمر

اممام خمینمياره) در

تربیت اخالقي شاگردان
 تبیین مؤلفههاي برنامه درسي نظمام حموزوي از دیمدگاه
امام خمینياره)
 بررسي و نقش خانواده در قلمروهاي گونماگون وجمود
فرد امعنموي ،عقالنمي ،عماطفي و اجتمماعي و سیاسمي و
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اقتصادي ،فرهنگي و )
 تبیین مباني اندیشههاي حضر

امام خمینياره) در باب

تربیت فرهنگي آدمي
 اهمیمت خممانواده و نقمش تربیتممي آن در ابعماد مختلممف
وجودي ابعد معنوي ،اخالقمي ،اجتمماعي ،عقالنمي و )

9

فرزندان
 بررسي و تبیین مباني فلسفي حضر

اممام خمینمياره)

در قلمرو تربیت اخالقي
 اهممداف ،مبمماني ،اصممول تربیممت اخالقممي از منظممر امممام
خمینياره) ،با تأكید بر كتاب چهل حدیث
 بررسي و تبیین علل نفوذ اندیشهاي سیاسي و شیوههماي
تربیت سیاسي امام خمینياره) در سایر كشورهاي مسلمان
 جایگمماه و نقممش عقممل ،اهممداف و اصممول و روشهمماي
تربیت عقالني از منظر امام خمینياره)
 بررسي و نقد آراي فیلسوفان ،اخالقیون و عرفا و مربیان
غرب براساس اندیشههاي حضر

امام

2

 9براي هر بعدي ميتوان به تدوین طرح تحقیر مجزائي مبادر

نمود

 2این محور مي تواند با توجه به تعدد متفكران غربي عنماوین مختلفمي را
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 سبك زندگاني امام خمینياره) و آثار تربیتي آن
 نظریه تعلی و تربیمت اسمالمي بما تكیمه بمر آراي اممام
خمینياره)
 .2-11آراي تربيتي مقام معظم رهبري آيتاهلل خامنهاي
 اهداف ،مباني ،اصول و روشهاي تربیتي در قلمرو ابعاد
گوناگون وجودي امعنموي ،عقالنمي ،اخالقمي ،اجتمماعي،
فرهنگي ،سیاسي ،اقتصادي و ) انسان

5

 سبك زندگي مطلموب از منظمر مقمام معظم رهبمري و
تأثیرا

تربیتي آن

 نقد آراء و اندیشههاي مربیان ،اخالقیون غرب ،بما تكیمه
بر آراء و اندیشههاي مقام معظ رهبري
 سبك زندگي مقام معظ رهبري و تأثیرا

تربیتي آن

 تربیت نوجوانان و جوانان از منظر مقام معظ رهبري
 تبیین الگوي اسالمي م ایراني پیشمرفت و ارائمه الگموي
تربیتي متناسب با آن
شامل شود كه هر یك از آنها ميتواند خود به عنوان طرح تحقیقي مجزا در
نظر گرفته شود
 5در این زمینه ميتوان با توجه به هر بعد وجمودي انسمان طمرح تحقیمر
مجزائي تهیه نمود
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 تربیت نوجوانان و جوانان از منظر مقام معظ رهبري
 نظریه تعلی و تربیت اسالمي با تكیه بر آراي مقام معظ
رهبري
 .3-11تبيين آراء و انديشههاي تربيتي انديشمندان و عالمان
ديني معاصر (عالمه طباطبايي استاد شهيد مطهري آيت اهلل
جوادي آملي عالمه جعفري آيتاهلل مجتبي تهراني و )...
 .11خانواده

 بررسممي زبممان و ت مأثیرا

و تغییممرا

حاصممل از آن در

خانواده


بررسي و نقد عوامل مؤثر در تحوال

ساختار خانواده در

غرب و ضرور تحول در رویكردهاي مشاوره خانواده
 بررسي و نقد عوامل مؤثر بر تحوال
در ایران و ضرور

سماختار خمانواده

تحول در نحوه مشاوره خانواده

 بررسي و نقد عوامل مؤثر بمر تغییمر اهمداف و كماركرد
خانواده در ایران و تأثیر آن بر فعالیتهاي مشاور خانواده
 بررسي و نقد عوامل مؤثر بمر تغییمر اهمداف و كماركرد
خانواده در جهان و تأثیر آن بر فعالیتهاي مشاور خانواده


بررسي و نقد تأثیر قدر هاي سیاسي و اقتصادي غرب
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در تحوال

خانواده و مشاوره خانواده

 بررسي و نقد شكلهاي جدید خانواده در غرب و تمأثیر
آن بر رویكردهاي مشاوره خانواده
 بررسي تأثیر فروپاشمي خمانواده بمر افمزایش اخمتالال
رواني در غرب
 بررسي تأثیر مباني نظمري اهسمتيشناسمي ،انسمانشناسمي،
معرفممتشممناختي ،فرهنممگشممناختي ،ارزششممناختي ،اخممالق،
نگرشهاي مكتبهاي سیاسي و اجتماعي) در تشكیل خانواده
 مختصا

خانواده سال در غرب و ایران

 بررسي نقش دولت اسمالمي در تحكمی و تعمالي بنیمان
خانواده سال
 بررسي سبكهاي هدایت خانواده سال در كتب درسي
 بررسي سبكهاي هدایت خانواده سال در مقاط تحصیلي
 بررسي تأثیر كمیتههاي محلي در تحكی خانواده سال
 بررسي تأثیر مسائل اقتصادي در مسائل خانواده سال
 تأثیر رسانه در تحكی بنیان خانواده سال
 نقش رسانه در شكلگیري زبان خانواده سال
 نقش رسانه در شكلگیري زبان معطوف به طالق
 چش انداز خانواده ایراني و مشاوره خانواده در آینده
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 عوامل تهدیدكننده ساختار خمانواده ایرانمي و ضمرور
اتخاذ تدابیر مشاورهاي مناسب براي برخورد با آنها
 پتانسیلهاي استحكام بخشمي بنیمان خمانواده ایرانمي در
اكنون و آینده
 آموزههاي قرآني و احادیث در استحكام بخشمي ازدواج
و خانواده
 عوامل پیشبیني كننده كیفیت ازدواج
 مباني نظري بومشناختي مشاوره ازدواج و خانواده در ایران
 تحلیل محتمواي قموانین ممدني تهدیمد كننمده سمالمت
خانواده و ازدواج با فرهنگ اسالمي و ایراني
 سالمندي خانواده در فرهنگ اسالمي م ایراني
 آسیبهاي ازدواج در مناطر مختلف ایران بما توجمه بمه
قوانین آشكار و پنهان آن منطقه
 آداب و رسوم ازدواج در مناطر مختلف ایمران و نقمش
آن در تهدید یا استحكام بخشي به خانواده
 بررسي مسائل هویت قمومي و همماهنگي هویمت هماي
قومي ،هویت ملي و دیني
 ارائه رویكردهاي مشاوره روحاني در خمانواده بما الهمام
گرفتن از مباني دین اسالم
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 نقش خانواده در تربیت فرهنگمي ،اجتمماعي ،سیاسمي و
اقتصادي
 نقش خانواده در تربیت فرهنگ دیني
 نقش خانواده در تربیت دختران و پسمران بما تأكیمد بمر
نقشهاي متفاو

خانوادگي و اجتماعي

 شیوه هماي تقویمت وفماداري ،ممدارا و سمازگاري زن و
شوهر و نقش آن در تحكی و تعالي و ایمنسازي خانواده
 بررسي تأثیرا

تربیتي زندگي عفیفانمه در ابعماد فمردي،

خانوادگي و اجتماعي
 مسيولیت پدر و مادر در تربیت معنوي كود در مراحل
سهگانه سیاد  ،اطاعت و نظار
 مباني ،اصول و روش هاي تربیتي مطلوب جهمت ایجماد
ارتبا عاطفي میان زن و شوهر و فرزندان در اسالم
 مباني ،اصول و روش هماي تربیتمي بمه منظمور بالنمدگي
سطح مشاركت و مسيولیتپایري اعضاي خانواده
 بررسممي تممأثیرا

تربیتممي كتممابهمماي ویممژه كودكممان و

نوجوانان در گروههاي سني مختلف بر هویت فرهنگي آنان
 تأثیر برنامههاي خشونتآمیز و خالف اخالق دینمي ،بمر
تربیت خانوادگي و اجتماعي كودكان و نوجوانان
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 بررسي تأثیرا

اشتغال تممام وقمت زنمان بمر وضمعیت

تربیتي و جامعهپایري كودكان
 بررسي و تحلیل برنامههاي تلویزیمون و آسمیبشناسمي
فرهنگي م تربیتي آن بر اعضاي خانواده
 مطالعه مربو بمه سیاسمتگمااري كمالن اجتمماعي در
ارتبا با كاركرد تربیتي خانواده
 بررسي و تحلیمل سیاسمت هما و برناممههماي راهبمردي
تشكیل ،تحكی  ،تعالي و ایمنسازي خانواده
 .12مشاوره شغلی

 نقش مسائل محیط كار در تحكی یا تزلزل خانواده
 بررسي مسائل رضایت شغلي در بازار كار اسالمي
 بررسي مسائل موفقیت شغلي در بازار كار اسالمي
 بررسي مسائل سازگاري شغلي در بازار كار اسالمي
 بررسي مسائل انگیزش شغلي در بازار كار اسالمي
 بررسي مسائل مربو به تعارض كار -خانواده در بمازار
كار اسالمي
 بررسي مسائل اشتغال زنان در بازار كار اسالمي
 بررسي مسائل محیطي ،اخالقي ،معنموي و سمازماني در
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اشتغال موفر
 تدوین رویكردهاي راهنممایي و مشماوره شمغلي بمومي
متناسب با فرهنگ ایراني اسالمي
 .13مشاوره مدرسه

 نقش و جایگاه مشاوران با رویكرد بمومي م اسمالمي در
نظامهاي مختلف آموزشي امدرسه ،دانشگاه ،سمایر مراكمز
آموزشي)
 آسیبهاي رفتاري دانش آموزان و آموزش گیرندگان در
مراكز آموزشي و اتخاذ شیوههماي مناسمب بمراي برخمورد
مشاورهاي با آنها
 ارائه الگوهاي مداخلهاي و درماني براي هر یك از انواع
آسیبهاي رفتاري دانش آموزان
 هدفهاي مشاوره با رویكرد اسالمي در مراكز آموزشي
 راهنماي تحصیلي گام به گام در مقاط مختلف تحصیلي با
الهام از فرهنگ ایراني م اسالمي
 راهنماي شغلي در مدارس و مراكز آموزشي بمر اسماس
مباني فرهنگ اسالمي م ایران
 بررسي زبان كتب و نقش آن در فرهنگ و هویت ملي و
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اسالمي
 بررسي زبان كتب و نقش آن در فرهنگ و هویت شخصي
 بررسي زبان كتب و نقش آن در فرهنگ و هویمت بمین
شخصي
 .14اعتياد

 زیربناي هسمتيشناسمي ،انسمانشناسمي ،معرفمتشناسمي و
ارزششناسي نگرشهاي فرهنگي وسیاسي در گرایش به اعتیاد
 ارائه الگوهاي محلي و بومي براي درمان اعتیاد
 ارائه الگوهاي حمایت اجتماعي براي درمان اعتیاد
 .15تکنولوژی آموزشی

 بررسي تطبیقي شیوههاي آموزش در حوزههاي علمیه و
دانشگاهها
 بررسممي تحلیلممي دیممدگاه دانشمممندان مسمملمان دربمماره
آموزش و یادگیري
 بررسي تطبیقي دیدگاههاي دانشمندان غربمي و مسملمان
درباره فرایند آموزش و یادگیري
 بررسي تحلیلي محتواي كتمابهماي درسمي بمر اسماس
میزان انطباق آنها با مباني دیني
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 بررسي شیوههاي اصمالح نظمام آموزشمي بما تأكیمد بمر
رویكرد اسالمي
 فرصتها و تهدیدهاي تكنولوژيهاي نوین ارتبماطي در
نظام تعلی و تربیت
 طراحي برنامههماي آموزشمي و درسمي جهمت اعمتال و
گسترش معرفت و بصیر

دینمي بمر پایمه قمرآن كمری و

مكتب اهلبیتاع)
 طراحي برنامه هاي آموزشي و درسي جهت پیشگیري از
آسیبهاي اجتماعي نظیر اعتیاد و طالق
 طراحي و تولید محتواي الكترونیكي و چند رسمانهاي و
فرا رسانهاي مبتني بر ارزشها و فرهنگ اسمالمي و بمومي
مورد نیاز جامعه
 بررسي راههاي گسترش اخالق حرفهاي در بهره گیمري
از تكنولوژيهاي نوین ارتباطي
 آسیبشناسي مسيولیت پایري و راهكارهاي تقویت آن
با رویكرد اسالمي
 آسیبشناسي فعالیتهاي گروهي و راهكارهاي تقویمت
كار تیمي با رویكرد اسالمي
 تأثیر آموزشهاي ماهبي رسمانههماي جمعمي در تغییمر
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رفتارهاي اجتماعي
 بررسي و نقد كتابهاي آموزشي از منظر طراحي آموزشي
 ارزشیابي آموزشي براساس مال هاي فرهنمگ ایرانمي م
اسالمي
 طراحي الگوهاي آموزشي مبتني بر فرهنگ بومي به ویژه
براي روستاهاي ایران
 .16سنجش و اندازهگيری

 ساخت و هنجاریابي آزمون ارزیابي اعتقادا

دیني

 تدوین یك مدل ساختاري آموزشي براساس باب تربیت
گلستان و بوستان سعدي
 ساخت و هنجاریابي آزمون خداشناسي
 ارزیممابي نظریممه شخصممیت و روان درممماني بممر اسمماس
معیارهاي بومي به منظور تدوین یك مدل بومي
 تدوین پروتكل درماني بر اساس خاسمتگاههماي قمومي،
ملي و ماهبي در هریك از حوزههاي درماني
 ساخت و تدوین آزمون خالقیت بر اسماس نظریمههماي
موجود در فرهنگ بومي
 الگوهاي فیزیولوژیكي و رواني رشد بر اساس مباني اسالمي
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 مباني اندازهگیري از دیدگاه قرآن و سنت
 تدوین نظام تربیتي دیني در مدارس
 تدوین نظام تربیتي دیني در دانشگاه
 ارزیابي مكتب معنادرماني بر اساس دیدگاه اسالمي
 .17آموزش و پرورش ابتدایی

 بررسي دیدگاههاي اندیشمندان اسالمي درباره تربیت در
دوره كودكي و نیازهاي كودكان در مقایسه با دیمدگاههماي
اندیشمندان دیگر مااهب
 بررسممي ویژگمميهمماي فضمماي سممنتي مممدارس و مراكممز
آموزشي ایران و ارائه راه كارهاي متناسب به منظور احیاي
كاربردي آنها در فضاهاي كنوني
 بررسي فرایند تربیمت مربمي در ایمران و مقایسمه آن بما
چگونگي تربیت مربیان در دیگر كشورها
 تحلیل دیدگاههاي معلمان پیشدبستان درباره آموزش مفاهی
اعتقادي و اخالقي در برنامه آموزش كودكان تا  2سالگي
 بررسي ویژگيهاي بازي ،اسباب بازيهاي بومي و سنتي و
محلي در استانهاي مختلف و شناسمایي قابلیمتهماي آنهما
براي استفاده در برنامههاي آموزشي كودكان امروز جامعه



گروه تعليم و تربيت/

 بررسي و تحلیل اشعار ،الالیيها و قصههماي مماهبي و
سنتي و محلمي اسمتانهماي مختلمف و ارائمه راهكارهماي
استفاده از آنها در برنامههاي تربیت كودكان در خمانواده و
مراكز آموزشي
 مقایسه تحلیلي دیدگاه هاي پیشكسوتان آموزشهاي پیش
دبستاني در ایران و دیگر كشورها اباغیهبان ،فروبل و )
 مقایسه تحلیلي حقوق تربیتي كود

از دیدگاه اسمالم و

سایر ادیان
 بررسممي و ارزشممیابي تطبیقممي محتممواي كممارتون همما و
پویانمایيهاي رسانههاي ایران در مقایسه با همین برنامهها
در دیگر كشورها
 بررسي تحلیلي اشعار شعراي ایراني احافظ و سمعدي و
) درباره تربیت كود  ،و ارتبا خانواده و بزرگترهما بما
فرزندان

موضوعات روانشناسي
 .1روانشناسی عمومی

 تدوین پروتكلهاي مهار


زندگي مبتني بر مباني اسالمي

بررسمي هممهگیرشناسمي اخمتالال

روانمي در منماطر

مختلف ایران
 بررسي ویژگيهاي افراد ،خانوادهها و سازمانهاي تابآور
 بررسي مشكال روانشناختي افراد با جهتگیريهاي دروني
و جهتگیريهاي بیروني در محیطهاي صنعتي م سازماني
 بررسي و سنجش میزان خوش بینمي مماهبي در افمراد،
خانوادهها و سازمانها
 بررسي و سمنجش میمزان امیمدواري معنموي در افمراد،
خانواده و سازمانها


مصونیت ایمني و افزایش بازدهي سازمانها

 راههاي تقویت مباني معنویت و دینداري در دانشجویان
 تدوین پروتكل سالمت معنوي



گروه روانشناسي/

 رسانه و سالمت معنوي
 راهبردهاي روانشناختي در پیشگیري از وقوع جمرم بما
تأكید بر ویژگيهاي فرهنگ ایراني م اسالمي
 محیطزیست مطلوب در فرهنگ ایراني م اسالمي و تأثیر
آن بر سالمت رواني
 رویكردهاي روان شمناختي در اسمالم و نقمش آنهما در
پیشگیري از طالق
 طراحي و تدوین برنامه سبك زندگي با رویكرد اسالمي
م ایراني
 اسالم و تربیت جنسي
 بررسي عوامل روانشناختي جرای جنسي و شمیوههماي
برخورد با آن از منظر اسالم
 آسیبشناسي رواني ایتارگران و خانوادههاي آنان
 راههاي افزایش بهداشت رواني ایتارگران و خانوادههاي آنان
 مال ها و روشهاي تشخیص در همسرگزیني مبتني بر
فرهنگ ایراني م اسالمي
 بررسي میزان شادي ونشا معنوي و رواني در جامعه ایراني
 راههمماي افممزایش شممادي و نشمما معنمموي و روانممي در
جامعه ایراني
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 بررسي تأثیر روانشناختي دعا بر بهداشت رواني
 بررسي تمأثیر روانشمناختي زیمار

امماكن مقمدس بمر

بهداشت رواني
 رابطه بین سطح پوشمش بمانوان بما بهداشمت روانمي و
امنیت اجتماعي آنان
 تأثیر انفاق و صدقه دادن بر كاهش استرس
 شیوههاي مقابله با استرس از نظر قرآن و سنت
 دیدگاههاي روانشناختي در نهجالبالغه
 دیدگاههاي روانشناختي در صحیفه سجادیه
 دیدگاههاي روانشناختي عالمه طباطبایي
 دیدگاههاي روانشناختي استاد مطهري
 مراحل رشد و تحول از نظر قرآن و سنت
 تحول اخالقي و مراحل آن از نظر قرآن و سنت
 تحول دینداري از نظر قرآن و سنت
 تحلیل روانشناختي فطر
 تحلیل روانشناختي عقل در آثار اسالمي
 منشاء دین از نظر اسالم و تأثیرا

روانشناختي آن

 نقد دیدگاههاي روانشناسان مشهور افروید ،یونمگ) ،
درباره منشاء و كاركرد دین



گروه روانشناسي/

 روانشناسي متبت اهیجانها و صفا

متبمت) در آثمار:

فردوسي ،سنائي ،عطار ،سعدي ،حافظ ،مولوي ،نظامي
 آثار روانشناختي كفّارا

ادادن كفّاره)

 تحلیل روانشناختي توبه و مراحل آن
 اختالال

شخصیت از نظر قرآن و سمنت و شمیوههماي

درمان آنها
 تبیین روانشناختي مرگ و آثار آن از نظر اسالم
 هوش هیجاني و راههاي افزایش آن از نظ قرآن و سنت
 شیوههماي افمزایش شمادي معنموي و روانمي در خمرده
فرهنگهاي ایران
 بررسي سبكهاي اسنادي در ضرب المتلهاي ایراني
 مال هاي رفتار بهنجار و نابهنجار از نظر اخالق اسالمي
 مال هاي رفتار بهنجار و نابهنجار از نظر قرآن و سنت
 تفاو هاي فردي اجنسیتي) از دیدگاه قرآن و سنت
 روشهمماي پیشممگیري و درممماني اسممالم دربمماره :اضممطراب،
افسردگي ،وسواس ،پرخاشگري ،انحرافا جنسي از نظر اسالم
 ویژگمميهمماي روانشممناختي خممانواده اسممالمي :اصممول،
روشهاي ارتبا و حل مسأله
 طبقهبندي فضایل اساسمي روانشمناختي انسمان از نظمر
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قرآن و سنت
 ساخت و هنجاریابي آزمونهایي در مورد:
شكرگزار بودن
صبور بودن
بخشش كردن
صداقت داشتن
امانتدار بودن
تواض داشتن
وقار داشتن
برخورداري از حسن خلر
توكل كردن
 تبیین روانشناختي حیا و راههاي افزایش آن
 تبیین روانشناختي صداقت و راههاي افزایش آن
 .2روانشناسی تربيتی

 بررسي ویژگيهاي شناختي م فراشناختي دانش آموزان
بيانگیزه به تحصیل در مقاط مختلف تحصیلي
 تدوین برنامههاي پرورش انگیزههاي دروني دانشآمموزان
نسبت به تحصیل و یادگیري با الهام گرفتن از فرهنگ ایرانمي



گروه روانشناسي/

م اسالمي
 بررسي آسیبشناسمي محتمواي برناممههماي درسمي در
براساس فرهنگ بومي
 بررسي جداول افقمي و عممودي محتمواي برناممههماي
درسي دروس اسالمي براساس نظریههاي مفهوم آموزي
 مقایسه كاركردهاي عالي ذهن در دانش آموزان مبتال بمه
اختالال

هیجاني ،رفتاري ،شناختي) یادگیري

 مقایسه اثربخشي روشهاي تدریس درس معارف دیني
 .3روانشناسی استثنایی

 آموزشهاي روانشناختي خانواده مبتنمي بمر مالحظما
بومي و فرهنگي
 بررسي انواع و ویژگيهاي سبك زندگي در جامعه ایران
 بررسي تطبیقي مؤلفمه هماي نظریمه هماي شخصمیت در
اسالم :ااصول ،مفاهی و مداخله)
 تدوین برنامه افزایش عالقه اجتماعياتعاون) در خمانواده،
مدرسه ،جامعه براساس آیا قرآن و روایا معصومیناع)
 تدوین برنامه راهبردهاي افزایش سطح معنویت در خانواده
 ساخت ابزار هاي بومي :محیط خانواده ،تعاممل والمدین،
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فرزندپروري ،نگرش ماهبي
تاكار :شایان ذكر است كه شر قبول طرحهاي تحقیقمي
دانشجویان برخورداري آنها از نوآوري ميباشد عالوه بمر
این ،سایر طرحهاي تحقیقي كه با عناوین مشابه تهیه شمده
باشد و در عناوین آنها مضامین مربو به فرهنگ ایرانمي م
اسالمي لحاظ شده باشد نیز قابل طرح در گروه ميباشد و
در صور

پمایرش آنهما توسمط شموراي گمروه ،ممورد

حمایت قرار خواهند گرفت

حمايت ويژه از موضوعات ذيل الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت

براساس توافق مابين «دبيرخانه حمايت و هدايت
پاياننامهها و رساال لواوا انناان » باا «دفتار اماور
تدوين الگاو اسايم

ا ايرانا پيتارفت» مناترر در

معاوناات برنامااهرياا

و نراااره راه اارد رياساات

جمهور  ،پاياننامههاي كه در كاارررو هاا تصصصا
دبيرخانه مورد حمايت قرار ما ريرناد باه «دفتار اماور
تادوين الگاو اسايم ا ايرانا پيتارفت» معرفا و
بصوره طرح پژوهت تهيه شد و (به ج حمايت اوليه)
تحت قرارداد منترو مورد حمايت قرار خواهد ررفت.

