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  »یادآوري«

شود در انتخاب موضوع پایان نامه و استفاده از این کتابچه به نکات از دانشجویان گرامی تقاضا می 
  زیر توجه داشته باشند:

  باشد.دانشگاه می هاي موضوع اصل اساسی در انتخاب و تصویب موضوعات پایان نامه "مسأله محور و کاربردي بودن" -1

هاي فرایند انتخاب موضوع پایان نامه کتابچه به منظور جهت دهی، تسهیل و تسریع درموضوعات مندرج در این  -2
دانشجویان است. لذا صورت بندي نهایی عنوان و یا انتخاب موضوعاتی از این دست با توافق میان دانشجو و استاد راهنما 

  صورت خواهد پذیرفت.

دانشجویان هاي پژوهشی دانشگاه وارد شده است. لذا ولویتدر کتابچه حاضر عناوین پیشنهادي در چهار محور از ا -3
  نیز به انتخاب موضوع بپردازند. "مطالعات زبان شناختی قرآن کریم "و  "نقد شبهات قرآنی"توانند در دو محور ارجمند می

اهداف نظام هاي دانشگاه بتوان در حل مسائل جامعه اسالمی، تحقق کاربردي شدن موضوعات پایان نامه امید است با
  مقدس جمهوري اسالمی و حرکت به سوي تمدن نوین اسالمی به شایستگی نقش آفرینی کرد.

توفیق شما دانشجویان عزیز، اساتید معظم و همه خدمتگزاران به ساحت قرآن کریم و نظام مقدس جمهوري اسالمی را از 
  درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

  

  ارف قرآن کریممعاونت پژوهشی دانشگاه علوم و مع
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  امت و تمدن اسالمی اول: قرآن کریم و محور
 

  اسالمی قرآن و امت .1
  لف. مبانیا
  ی در قرآنتبیین مفهومی امت اسالم . 1
  از نگاه قرآن ها و اهداف امت اسالمی شاخص. 2
  از نگاه قرآنتحول امت اسالمی  منحنی و. 3
  در قرآن مبانی هستی شناختی امت اسالمی. 4
  در قرآن انسان شناختی امت اسالمی مبانی. 5
  از منظر قرآن شناختی امت اسالمی مبانی معرفت. 6
  از نگاه قرآن شناختی امت اسالمی مبانی ارزش. 7
  

  ها ب. مؤلفه
  هاي سیاسی مؤلفه . 1
  در قرآن ق حاکمیت و مبناي مشروعیت امت اسالمیح .1
  یامت اسالمی و نظریه حکومت اسالمقرآن و  .2
  در قرآن ومت امت اسالمیساختار و مدل حک .3
  در قرآن هویت امت اسالمی .4
  امت اسالمیقرآنی مبناي هویت  .5
  هاي معارضامت اسالمی و ارزیابی دیدگاهقرآنی هویت  .6
   هاي پست مدرن هویت امت اسالمی و نظریهقرآنی هویت  .7
  هاي سیاسی امت اسالمیجایگاه احزاب و تشکلقرآن و  .8
  مت اسالمیجایگاه خواص و نخبگان سیاسی اقرآن و  .9

  امت اسالمی ساالري و مردمقرآن،   .10
  امت اسالمی هاي سیاسی در زاديقرآن و آ  .11
  از دیدگاه قرآن تعامل با جوامع غیر اسالمی  .12
  ی در قرآن کریمنظارت عمومی امت اسالم  .13
  اجتماعی - هاي فرهنگی مؤلفه . 2



٥ 

  در قرآن امت اسالمی يارزشها .1
  ی از نگاه قرآنرسوم امت اسالم آداب و .2
  تبلیغ دینی امت اسالمیو  قرآن .3
  تنوع فرهنگی امت اسالمیقرآن و  .4
  تنوع قومی امت اسالمیقرآن و  .5
  تنوع زبانی امت اسالمیقرآن و  .6
  تنوع مذهبی امت اسالمیقرآن و  .7
  و...) نمادهاي فرهنگی امت اسالمی (حجاب، شهرسازيقرآن و  .8
  
 هاي حقوقی لفهمؤ .3

  در قرآن نظام حقوقی امت اسالمی .1
  در قرآن مت اسالمیساختار حقوقی ا .2
  امت اسالمی و قانون اساسی واحدقرآن و  .3
  حقوق بشر و حقوق شهروندي واحد در امت اسالمیقرآن و  .4
  
 هاي اقتصادي مولفه .4

 اسالمی در قرآن کریم امت مشترك اقتصاديمبانی  .1

  از نگاه قرآن هزینه دولت اسالمی نظام درآمد .2
  و...) نفت (همانندیعی از منابع طب امت اسالمی نظام بهره برداريقرآن و  .3
  با نهادهاي اقتصادي بین المللی امت اسالمی تعامل وقرآن  .4
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  تکفیري و تضاد آن با قرآن کریم –هاي سلفی اندیشه .2
 از نگاه قرآن هاي تکفیري تبارشناسی جریان .1

 هاي تکفیري جریانقرآن و  شناخت  .2

 از نگاه قرآن هاي تکفیري شناسی جریان مفهوم  .3

 هاي تکفیري گیري جریان کلعلل ش قرآن و  .4

  گاه علماي فریقیندو دیقرآن هاي تکفیري با  تقابل جریان .5
  تکفیري و تضاد آن با قرآن –هاي سلفی حدود و مصادیق توحید و شرك در اندیشه جریان .6
  سوء فهم در دین و پیامدهاي مخرب آن از منظر قرآن  .7
 تکفیري –راهکارهاي قرآنی در مبارزه با جریان سلفی  .8

  تکفیري –یت امت اسالمی از نگاه قرآن و تضاد آن با گسترش جریان هاي سلفی امن .9
  تکفیري –قرآن و مقامت در برابر جریان هاي سلفی   .10
  تکفیري از نگاه قرآن –علل گرایش افراد به جریان هاي سلفی   .11
 از نگاه قرآن با یکدیگر مسلمانانهاي تکفیري در روابط  نقد عملکرد گروه  .12

ها و تأثیر رهبران در پیدایش افکار تکفیري و اباحۀ دماء و اعراض و اموال  ی اندیشهبررس قرآن و   .13
 مسلمانان

 با تکیه بر آیات قرآن هاي تکفیري  شد و گسترش جریانعلل و عوامل ر  .14

  
  
 قرآن و  مذاهب اسالمی  .3

  از نگاه قرآن قبله  حرمت تکفیر اهل .1
 قرآن جایگاه تقلید از منظر .2

 از منظر قرآن ت دماء و اعراض مسلمینعملیات انتحاري و حرم .3

 قرآنهمزیستی و روابط اجتماعی در  .4

 از نگاه قرآن صول و روابط اجتماعی مسلمانان با یکدیگرا .5

 از نگاه قرآن ول و روابط اجتماعی مسلمانان با غیر مسلماناناص .6

 از نگاه قرآن ها و موانع روابط اجتماعی مسلمانان با یکدیگر آسیب .7

  از نگاه قرآن یم نهاد خانوادهسبک زندگی و تحک .8
  و مقایسه آن با دیدگاه قرآن رعایت حقوق متقابل زوجینبررسی دیدگاه مذاهب اسالمی در مورد  .9
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و مقایسه آن با دیدگاه  رعایت حقوق متقابل فرزندان و والدینبررسی دیدگاه مذاهب اسالمی در مورد   .10
 قرآن

ز نگاه مذاهب اسالمی و مقایسه آن با دیدگاه ا ازدواج تحمیلی و عدم رعایت ضوابط گزینش همسر  .11
  قرآن
  
  
و مقام معظم  (ره)هاي قرآنی امام خمینیتقویت مذاهب اسالمی در اندیشه .4

 (زید عزه)رهبري

 
  راهکارهاي عملی نمودن تقریب بین مذاهب اسالمی با استفاده از معارف قرآنی. 1
  رآن کریمي تقریب مذاهب اسالمی از دیدگاه ق عوامل تهدیدکننده. 2
 (زید عزه) حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبريقرآنی  هاي تقریب مذاهب در اندیشه. 3

) و مقام معظم رهبري حضرت امام (ره قرآنی ي مبانی تقریب مذاهب در منابع اهل سنت با مبانی مقایسه. 4
  (زید عزه)

  )حضرت امام (ره   هاي قرآنی ي مبانی تقریب مذاهب و مبانی تکفیر در اندیشه مقایسه. 5
  )حضرت امام (ره قرآنی ي ي مبانی تقریب و تکفیر در آراي اهل سنت با اندیشه . مقایسه6
 حضرت امام (ره) و مقام معظمقرآنی نقش مردم و امت اسالمی در تقریب مذاهب اسالمی از نگاه  .7

  رهبري
  مقام معظم رهبريحضرت امام خمینی(ره) و  قرآنی مختلف تقریب از دیدگاه هاي عرصه. 8
  حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري هاي قرآنی تقریب مذاهباندیشهدستاوردهاي . 9

 امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري هاي قرآنیدر اندیشههاي ایجاد تقریب  روش. 10

  المتقریب مذاهب؛ با تاکید بر نقاط اشتراك در جهان اسهاي قرآنی امام خمینی در . اندیشه11
  حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري هاي قرآنیاندیشهتعامل با مخالفان مذهبی در  .12
  هاي اسالمی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري در رابطه با دولتقرآنی هاي  دیدگاه. 13
  حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري قرآنی هاي هاي تقریب مذاهب در اندیشه لفهؤم. 14
  ي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبريها هکارهاي تقریب بین مذاهب اسالمی در اندیشه. را15
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 تمدن نوین اسالمی از نگاه قرآن  .5

  الف. مفهوم شناسی
  اسالمی نوین تمدن . معناشناسی1
  قرآن نگاه از تمدن تعریف . 2
  اسالمی از نگاه قرآن تمدن تعریف . 3
  آن کریماسالمی در قر نوین تمدن مبانی . 4
  

  اسالمی زندگی سبک ب. 
  اسالمی از نگاه قرآن نوین تمدن و اسالمی . دولت1
  پیشرفت اسالمی الگوي . قرآن و 2
  اسالمی نوین تمدن و انسانی . قرآن، علوم3
  اسالمی نوین تمدن و نهادسازي و سازي نظام . قرآن و 4
  اسالمی نوین تمدن و اسالمی . قرآن و جامعه5
  اسالمی نوین تمدن و غرب . قرآن و تمدن6
  اسالمی نوین تمدن و اسالمی . قرآن و بیداري7
  اسالمی نوین تمدن در علم جایگاه و . قرآن و نقش8
  قرآنی اسالمی  تمدن با اسالمی نوین . مقایسه تمدن9

  اسالمی در قرآن نوین تمدن انداز . چشم10
  مهدوي از منظر قرآن و جامعه اسالمی نوین . تمدن11
  از منظر قرآن ...) علمی فرهنگی،( اسالمی نوین تمدن عاداب . 12
  از منظر قرآن اسالمی نوین تمدن هايویژگی و خصوصیات . 13
  شدن جهانی و اسالمی نوین . قرآن و تمدن14
  اسالمی از منظر قرآن نوین تمدن گیري شکل امکان .15
 جهاد، عدالت، معنویت، خودباوري، اخالق، علم،: نیازها پیش( اسالمی نوین تمدن تحقق اقتضائات .16

  (هر یک از موارد می تواند موضوع یک پایان نامه باشد) از نگاه قرآن. ...) و ملی وحدت
  اسالمی از نگاه قرآن نوین تمدن تحقق . ضرورت17
  )تمدن الگوي در استعماري وجوه داشتن و بینی جهان در انحراف( غرب تمدن . قرآن و بطالن18
  اسالمی از منظر قرآن نوین تمدن و المیاس انقالب . 19
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  اسالمی از منظر قرآن نوین تمدن تحقق فرآیند . 20
  اسالمی از منظر قرآن نوین تمدن به دستیابی الگوهاي . 21
  اسالمی از منظر قرآن نوین تمدن تحقق در درونی آفات و . موانع22
  نظر قرآناسالمی از م نوین تمدن تحقق در بیرونی تهدیدهاي و موانع .23
  
 اسالمی تمدن قرآن، دولت و .6

 :دولت ، تمدن اسالمی، قرآن و اهل بیت -الف

 هاي دولت و تمدن اسالمی از منظر قرآن و اهل بیت . شاخصه1

 هاي دولت و تمدن اسالمی از منظر قرآن و نهج البالغه. شاخصه2

 ها در تمدن اسالمی از منظر قرآن و اهل بیت . نقش و جایگاه دولت3

  ها از منظر قرآن و اهل بیت ها در صعود و فرود تمدن قش دولت. ن4
 

 :دولت، تمدن اسالمی، آینده نگري و انتظار -ب

 هاي دولت منتظر قرآن و شاخصه .1

 ها از مهدویت و انتظار هاي برداشت انحرافی دولت قرآن و آسیب .2

 ن اسالمیهاي قرآنی علماي شیعه در تبیین دولت منتظر و تأثیر آن در تمدنقش اندیشه .3

 قرآن و تمدن اسالمی و تمدن غربی؛ تعامل و تقابل .4

 قرآن و دولت و جامعه و مردم .5

 ها در شکل گیري و پیشرفت تمدن اسالمی از منظر قرآن نقش تعامل مردم با دولت .6

 ها در شکل گیري و پیشرفت تمدن اسالمی از منظر قرآن نقش تعامل نخبگان با دولت .7

 المی در طول تاریخ از منظر قرآنهاي اسدستاوردهاي تمدنی دولت .8

 ها در پیشبرد تمدن اسالمی از نگاه قرآن نقش مقاومت مردم و دولت .9

 هاي اسالمی در پیشرفت تمدن اسالمی قرآن و نقش وحدت دولت  .10

 هاهاي اسالمی در چگونگی تعامل تمدن اسالمی با دیگر تمدن قرآن و نقش دولت  .11

هاي انحرافی و تأثیر منفی آن در تمدن  گسترش فرقههاي اسالمی در قرآن و نقش اختالف دولت  .12
 اسالمی
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  فرهنگ نظریه قرآن و .7
  از دیدگاه قرآن فلسفه فرهنگ .1
  قرآننظریه فرهنگی  .2
  انقالب اسالمی و نظریه فرهنگیاندیشه هاي قرآنی  .3
  فرهنگی قرآن نظریات بازخوانی .4
 و موضوعات و مسائل فرهنگیقرآن هاي فرهنگی  نظریه .5

  قرآن فر هنگ ممدوح در .6
  فرهنگ مذموم در قرآن .7
  ضرورت توجه به امور مربوط به فرهنگ از نگاه قرآن .8
  تهاجم فرهنگی از نگاه مقام معظم رهبري با تطبیق بر قرآن .9

  مصادیق قرآنی تهاجم فرهنگی از نگاه مقام معظم رهبري   .10
  ویژگی هاي فرهنگ قرآنی  .11
  فرهنگ از نگاه قرآن  .12
  فرهنگ بیگانه در قرآن  .13
  
  اسالمی زندگی سبک و تمدن الگوي فرهنگ قرآن، .8
  علیهم السالم)و الگوهاي رفتاري اهل بیت ( قرآن .1
  و بررسی سبک زندگی مقام معظم رهبري قرآنفرهنگ  .2
  الگوي مدیریت اسالمی قرآن و .3
  و احیاي هویت تمدن اسالمی قرآن .4
  و سبک تمدن زندگی اسالمی قرآن .5
  الگوي تربیت نیروي انسانی قرآن و .6
  ک زندگی اسالمیو الگوهاي سب قرآن .7
  قرآنالگوهاي سبک زندگی در پرتو فرهنگ  .8
  )و الگوي تمدن سبک زندگی اسالمی از منظر امام خمینی(ره قرآن .9

  (زید عزه)ايو الگوي تمدن سبک زندگی اسالمی از منظر امام خامنه قرآن  .10
  هاي مدیریتی و تربیتی الگوي تمدن اسالمیو آموزه قرآن  .11
  گی اسالمی و انقالب اسالمیالگوي تمدن سبک زند قرآن و  .12
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  آسیب شناسی زندگی و تمدن اسالمیقرآن و   .13
 و احیاي حقوق اسالمیقرآن   .14

  
  فرهنگ و اندیشه قرآنی  .9
  ادیان و مذاهبقرآن و  .1
  قرآن و سایر کتابهاي آسمانی .2
  عرفان و تصوفقرآن و  .3
  تاریخ و تمدن ادیان و مذاهب قرآن و .4
  قرآنیالهیات اخالقی و اخالق  .5
  قرآنیت تعلیم و تربی .6
  مدیریت و رهبري دینیقرآن،  .7
  جامعه شناسیقرآن و  .8
  قرآنیفرهنگ و سبک زندگی  .9

  در قرآنهنر و معماري   .10
  در قرآنرسانه و ارتباطات  ،تبلیغات  .11
  مذاهب اسالمی قرآن و  .12
  قرآن اندیشه سیاسی در  .13
  حقوق اسالمی قرآن و  .14
 قرآنحقوق زن در   .15

  ازدواج و خانوادهقرآن و   .16
  نکداري اسالمیبیمه و باقرآن و   .17
  بانکداري اسالمی - هاي مالی ، تجارت و سیستماداقتصقرآن و   .18
  روابط بین الملل اسالمیقرآن و   .19
  معارف قرآنیهاي تدریس و شیوه تفسیر قرآنمنبع شناسی   .20
  
  قرآنی ، فرهنگ و اندیشهمعارف اسالمی .10
  لگوي فرهنگ دینی از منظر قرآنا .1
  عترت مبانی نظري فرهنگ دینی از منظر قرآن و .2



١٢ 

  )در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السالم قرآنفرهنگ  .3
 جایگاه تفکر و اندیشه در قرآن کریم .4

 پلورالیسم فرهنگیقرآن و  .5

 قرآنیهاي سکوالر و اندیشه بررسی تطبیقی اندیشه .6

  قرآنی جایگاه فطرت در فرهنگ و اندیشه  .7
  
 قرآنیفقه، فرهنگ و اندیشه  .11

 قرآنیهنگ نقش فقه حکومتی در تحقق فر .1

 قرآنیتبیین مبانی فقهی فرهنگ  .2

 والیت فقیه قرآنی -بررسی تطبیقی مباحث فقهی .3

 یقرآنهاي فقهی فرهنگ شاخص .4

 قرآنیبررسی مناسبات و روابط دانش فقه و فرهنگ  .5

 از نگاه قرآن کارکردهاي فرهنگی و اجتماعی عبادات .6

  قرآنمبانی فقهی صلح و جنگ در اندیشه  .7
  

 قرآنی دیشهفلسفه فرهنگ و ان. 12

 قرآنیفلسفه تعلیم و تربیت  .1

  ها ؛ ماهیت، قلمرو و کارکردقرآنیفرهنگ  .2
 

 قرآنیتاریخ، فرهنگ و اندیشه . 13

 و مقایسه آن با فرهنگ قرآنی هابررسی تاریخی فرهنگ .1

 )(آرشیوسازي قرآنبررسی اسناد تاریخی مرتبط با فرهنگ و اندیشه  .2

  هابر سایر تمدن قرآنیتأثیرات اندیشه  .3
 

 قرآنیعلوم سیاسی، فرهنگ و اندیشه . 14

 امام و رهبري قرآنی هاي فرهنگیبررسی اندیشه .1

  قرآنینظام بین الملل و فرهنگ  .2
 قرآنی هاي غربی در مبارزه با اندیشههاي تمدنسیاست .3



١٣ 

 قرآنیجایگاه قدرت در اندیشه  .4

 قرآنیبررسی انواع حکومت از منظر اندیشه  .5

 قرآنیدولت، فرهنگ و اندیشه  .6

  قرآنیو مبانی سیاست خارجی از دیدگاه اندیشه  اصول .7
 

 قرآنیعلوم اجتماعی، فرهنگ و اندیشه . 15

 قرآنیجایگاه خانواده در فرهنگ  .1

 قرآنیها در اندیشه فرهنگ و قومیت .2

 قرآنیها و فرهنگ رسانه .3

 قرآنیهاي توسعه فرهنگ موانع و محدودیت .4

 فرهنگ قرآنینقش و شیوه مشارکت مردمی در توسعه  .5

 قرآنیتوسعه فرهنگی و فرهنگ  لعه تطبیقی تجارب جهانی درمطا .6

 قرآنیتوسعه فرهنگ و اندیشه  هاي نوین در آوري نقش فن .7

 و مسائل نوظهور قرآنیفرهنگ و اندیشه  .8

 در ارتقاء بهداشت روانی افراد قرآنینقش فرهنگ و اندیشه  .9

 قرآنیسالمت مبتنی بر فرهنگ و اندیشه   .10

 قرآنی اندیشهمهارتهاي زندگی، فرهنگ و   .11

 از نگاه قرآن نقش زنان در توسعه فرهنگی  .12

 قرآنی ي پیشرفت زنان در فرهنگنسبت نظریه  .13

 در خانواده قرآنیهاي فرهنگی و اندیشه سبک  .14

 قرآنی بررسی رفتارهاي اجتماعی در فرهنگ و اندیشه  .15

 قرآنینسبت الگوهاي فرهنگی و اندیشه   .16

 قرآن هاي فرهنگی در اندیشه ناهنجاري  .17

 قرآنیجایگاه امنیت روانی و اجتماعی در فرهنگ و اندیشه   .18

 گیري فرهنگ و تمدن در شکل قرآنیهاي  نقش آموزه  .19

 قرآنیمردم شناسی، فرهنگ و اندیشه   .20

 قرآنیانسان شناسی، فرهنگ و اندیشه   .21

 قرآنی هاي اجتماعی و فرهنگشبکه  .22



١٤ 

 بر اساس اقتضائات معاصر قرآنیباز تعریف فرهنگ و اندیشه   .23

 قرآنیمنزلت اجتماعی در نظام فرهنگ   .24

 قرآنهاي فرهنگی با نظام فرهنگی بررسی تطبیقی نظام  .25

  قرآنیهاي نظام فرهنگ تعیین شاخص  .26
 

 قرآنیاقتصاد، فرهنگ و اندیشه . 16

 قرآنیو فرهنگ  قرآنیاقتصاد  .1

 قرآنیمنابع مالی حکومتی در اندیشه  .2

 قرآنی مطالعات تطبیقی مکاتب اقتصادي و نظریات اقتصاد .3

 با رویکرد قرآنی تاریخ اندیشه اقتصادي اسالم .4

 با رویکرد قرآنی روش شناسی اقتصاد اسالمی .5

 قرآنی اقتصاد خانواده در فرهنگ .6

 قرآنی اندیشه رفاه در فرهنگ .7

 قرآنی مدل اقتصاد .8

 قرآننظام هدفمند حمایتی در  .9

  از نگاه قرآندر اقتصاد  جایگاه دولت  .10
  قرآن از نگاهملت در اقتصاد جایگاه   .11
 

 قرآنیمدیریت، فرهنگ و اندیشه . 17

 قرآنیاصول و مبانی مدیریت  .1

 قرآنیاجتماعی در اندیشه  -هاي مدیریت فرهنگیمکانیسم .2

 هاها و روشمدل قرآنی؛مدیریت  .3

 قرآنیمدیریت معنوي در جامعه  .4

 هاي آیندهی و چالشقرآنفرهنگ  .5

 ی با مدیریت علمی رایجقرآنبررسی تطبیقی مدیریت  .6

 قرآنیپژوهی در فرهنگ و اندیشه آینده  .7

 هاي موجود هاي متولی وچالشسازمان قرآنی؛فرهنگ   مدیریت .8

  قرآنیتوسعه فرهنگ هاي راه .9



١٥ 

  قرآنیتوسعه فرهنگ هاي چالش  .10
  آسیب شناسی توسعه فرهنگ قرآنی  .11
  هاي مردم نهاد در توسعه فرهنگ قرآنینقش سازمان  .12
  نقش نهاد دانشگاه در توسعه فرهنگ قرآنی  .13
  ها در توسعه فرهنگ قرآنیقش رسانهن  .14
 ها در توسعه فرهنگ قرآنی نقش دولت  .15

 قرآنی مدیریت در فرهنگ  اجرایی -  اداري  نقش  .16

 قرآنیالگوهاي برنامه ریزي در فرهنگ و اندیشه   .17

 قرآنیالگوي ارزیابی در مدیریت   .18

 قرآن اهمیت و ضرورت برنامه ریزي و نظارت در  .19

 رآنقرهبري در جایگاه و نقش   .20

 قرآنمسئولیت پذیري در اهمیت و ابعاد   .21

 قرآن ه دریتشویق و تنباهمیت و ابعاد   .22

 قرآن مدیریت جهادي از منظر  .23
 

 قرآنیحقوق، فرهنگ و اندیشه . 18

 قرآنیبررسی تطبیقی مبانی حقوقی در اندیشه  .1

 قرآنی هايآموزهحقوق بشر در  .2

 از نگاه قرآن بررسی حقوقی تعامالت خارجی دولت اسالمی .3

 قرآنیحقوق شهروندي در اندیشه  .4

 قرآنهاي دینی در حقوق اقلیت .5

 هاي آسمانیسایر کتابو  قرآنمطالعۀ تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه  .6

 و غربی قرآنیمطالعه تطبیقی روابط اخالق و حقوق از منظر اندیشه  .7

 از نگاه قرآنآثار مجازات و تعزیرات  .8

  قرآن پیشگیري از جرم دراهمیت و ضرورت  .9
  قرآن پیشگیري از جرم درهکارهاي را  .10
 قرآنحقوق خانواده در   .11

 قرآنمالکیت فکري در   .12



١٦ 

  در حوزه خانواده امام و رهبري قرآنیهاي بررسی اندیشه  .13
  در حوزه فرهنگ امام و رهبري قرآنیهاي بررسی اندیشه  .14
  در حوزه اخالق امام و رهبري قرآنیهاي بررسی اندیشه  .15
  هاي سکوالرو نظامرآن قبررسی تطبیقی نظام اخالقی   .16
 در روابط بین الملل امام و رهبري قرآنیهاي بررسی اندیشه  .17

 از نگاه قرآن، امام خمینی و مقام معظم رهبري الملل اخالق در روابط بین  .18

  قرآنیرویکردهاي اخالقی در اندیشه   .19
  قرآنی امام خمینی(ره) هايرویکردهاي اخالقی در اندیشه  .20
 قرآنی مقام معظم رهبري هايندیشهرویکردهاي اخالقی در ا  .21

 هاي آسمانیکتاب و سایر قرآن هاي اخالقیمطالعه تطبیقی دیدگاه  .22
 

 قرآنیشناسی و فرهنگ و اندیشه روان. 19

 قرآن مبانی معرفت شناختی روان شناختی از دیدگاه .1

 قرآنیل روان و رفتار از دیدگاه دتعا .2

 قرآنیهاي دگاه آموزهشناسی از دیرویکردهاي نوین روانبررسی و نقد  .3

 قرآنیشناسی جنسیت در اندیشه روان .4

 قرآنالگو سازي و الگوپذیري از دیدگاه  .5

 قرآنیشخصیت و هویت در اندیشه  .6

 قرآنیشناسی مثبت گرا در اندیشه روان .7

 قرآنشناسی روانی از منظر آسیب .8

 شناسی رشددر روان قرآندیدگاه تبیین  .9

 قرآندیدگاه شناسی از مبانی انسان شناختی روان  .10

 قرآنی توسعه پایدارشهري با رویکرد فرهنگ  .11

 قرآنیمحیط زیست در فرهنگ و اندیشه   .12

 حاکمیت و حفاظت از محیط زیستقرآن و   .13

 قرآنیاصول و مبانی هنر در اندیشه   .14

 از نگاه قرآنمعماري و شهرسازي   .15

 قرآننظام اطالع رسانی و تبلیغات از منظر   .16



١٧ 

 قرآنهنرهاي نمایشی از منظر   .17

  قرآنیتأثیر هنر در انتقال مفاهیم   .18
 قرآنی، با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبريدر انتقال مفاهیم  نقش هنرمندان و نویسندگان  .19

 بازتاب مضامین قرآنی بر هنر و معماري ایرانی  .20

  
 . نقد جاهلیت مدرن از منظر قرآن20

 ماهیت، تاریخچه و عوامل تحقق جاهلیت از منظر قرآنالف.
 جاهلیت اولی و مدرن از نگاه قرآن چیستی .1

 جاهلیت از منظر آیات و روایات .2

 مدظله) (و مقام معظم رهبري (ره)جاهلیت در اندیشه قرآنی امام خمینی .3

 سیر تطور جاهلیت در گذر زمان از منظر قرآن .4

 وجوه اشتراك و تمایز جاهلیت اولی با جاهلیت مدرن از منظر قرآن .5

 مدرن از منظر قرآننقش استکبار در پیدایش جاهلیت  .6

 هاي تکفیري از نگاه قرآن جاهلیت مدرن و جریان .7

 هاي تحقق جاهلیت مدرن در کشورهاي اسالمی از نگاه قرآن زمینه .8
 

 عالئم جاهلیت مدرن از نگاه قرآن  ها و  ویژگی ب.

 جاهلیت مدرن از منظر قرآن و روایات .1

 تحلیل و نقد نمادهاي جاهلیت مدرن با تکیه بر آیات قرآن .2

 هلیت مدرن و استکبارستیزي با تکیه بر آیات قرآنجا .3

 قرآن، سیاست و جاهلیت مدرن .4

 تأثیر جاهلیت مدرن بر اخالق و تربیت با تکیه بر آیات قرآن .5

 تأثیر جاهلیت مدرن بر اقتصاد با تکیه بر آیات قرآن .6

 تأثیر جاهلیت مدرن بر فرهنگ با تکیه بر آیات قرآن .7

 با تکیه بر آیات قرآن جاهلیت مدرن (استکبار) و تبلیغات .8
 

 هاي مقابله با جاهلیت مدرن از منظر قرآن  راه  ج.

 نقش مبلغان دین در مواجهه با جاهلیت مدرن با تکیه بر آیات قرآن .1



١٨ 

 هاي آموزشی در مقابله با جاهلیت مدرن با تکیه بر آیات قرآن نقش نظام .2

 ات قرآنهاي تربیتی در مقابله با جاهلیت مدرن با تکیه بر آی نقش نظام .3

 جایگاه عقالنیت در مقابله با جاهلیت مدرن با تکیه بر آیات قرآن .4

 تأثیر حوزه و دانشگاه قرآنی در مقابله با جاهلیت مدرن .5

 نقش بصیرت قرآنی در مواجهه با جاهلیت مدرن .6

 ها در مبارزه با جاهلیت مدرن با تکیه بر آیات قرآن نقش رسانه .7

 ر مقابله با جاهلیت مدرنفرهنگ مقاومت و استکبار ستیزي قرآن د .8

 نقش فرهنگ قرآنی در مبارزه با جاهلیت مدرن .9

 هاي تکفیري نقش معرفت قرآنی در زدودن جاهلیت مدرن و جریان  .10

 تمسک به قرآن در خنثی نمودن تحقق جاهلیت مدرن  .11

  
   . قرآن کریم و جهان اسالم21
  قرآن و تمدن اسالمی .1
  قرآن و آینده جهان اسالم .2
  سالمیقرآن و وحدت امت ا .3
  جایگاه قرآن در منظومه فکري و اعتقادي اسالم .4
  تبیین نگرشهاي اخالقی پیام قرآن .5
  نسبت قرآن با رسالت انبیا .6
 قرآن و الگوهاي رفتاري اهل بیت(ع) .7

  
  
  
  
  



١٩ 

  
  محور دوم: قرآن کریم و نظام اسالمی

 
  قرآن و حقوق بشر دوستانه بین المللی .1
 بشر الملل بین حقوق و قرآن از نگاهمسلحانه  احترام به اجساد و وضعیت مفقودان در مخاصمات .1

  دوستانه
  دوستانه از نگاه قرآن بشر حمایت مورد اموال و افراد .2
  حقوق بین الملل بشر دوستانه و قرآن   جایگاه آب و حمایت از محیط زیست در .3
  هاي آسمانیسایر کتاب قرآن و مبانی و اصول بشر دوستانه در .4
  مکاتب بشري  آن وقر مبانی و اصول بشر دوستانه در .5
  قرآن و حقوق بشر دوستانه حیوانات .6
  
 

  اندیشه جهادي قرآنی امام خمینی (ره) .2
  امام خمینی(ره)  جهادي هاياندیشه قرآنیمبانی . 1
  امام خمینی(ره)از دیدگاه  قرآنی هاي اندیشه جهاديعرصه. 2
  امام خمینی(ره)  از دیدگاه قرآنی ها ومعیارهاي رفتار جهاديشاخص. 3
  امام خمینی(ره) قرآنی هايجهاد اقتصادي در اندیشه. 4
  امام خمینی(ره) قرآنی هايد علمی در اندیشهاجه دانشگاهیان و. 5

  
  اندیشه جهادي قرآنی مقام معظم رهبري(دامت برکاته) .3
  )برکاته دامت(رهبري معظم مقام  جهادي هاياندیشه قرآنیمبانی  .1
  )برکاته دامت(رهبري معظم اممقاز دیدگاه  قرآنی هاي اندیشه جهاديعرصه .2
  )برکاته دامت(رهبري معظم مقام از دیدگاه قرآنی ها ومعیارهاي رفتار جهاديشاخص .3
  )برکاته دامت(رهبري معظم مقام قرآنی هايجهاد اقتصادي در اندیشه .4
  )برکاته دامت(رهبري معظم مقام قرآنی هايد علمی در اندیشهاجه دانشگاهیان و .5
  
  



٢٠ 

  اسالمی ایران با رویکرد قرآنی آینده پژوهی جمهوري .4
  با رویکرد قرآنی آینده پژوهی فضاي اقتصادي و کسب و کار  .1
 با رویکرد قرآنیآینده پژوهی فضاي علم و فناوري  .2

 قرآنیهاي آینده پژوهی از منظر ادیان با تاکید بر آموزه .3

 قرآنی آینده پژوهی فضاي فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر سبک زندگی .4

 با رویکرد قرآنیی فضاي سیاسی ایران و جهان آینده پژوه .5

 با رویکرد قرآنیامنیتی  -آینده پژوهی فضاي دفاعی .6

  با رویکرد قرآنی آینده پژوهی حوزه انرژي ایران و جهان .7
  

  بانکداري بر اساس دیدگاه قرآن .5
 با بانکداري روز قرآن براساس نظر بررسی تطبیقی بانکداري .1

 بر توسعه اقتصادي کشور قرآن ربر اساس نظ اثرات اجراي بانکداري .2

 در تحقق اقتصاد مقاومتی مطابق دیدگاه قرآن نقش بانکداري .3

 با رویکرد قرآنی مشارکت بانکی .4

  مضاربه بانکیقرآن و  .5
 شدن بانکداري بر پیشگیري از جرم قرآنیتأثیر  .6
  

  قرآن و فرهنگ اقتصاد مقاومتی .6
  کلیات ومفاهیم:الف. 

 شابه و مرتبط (اقتصاد ریاضتی، اقتصاد دفاعی، اقتصاد ترمیمی و...)مقاومتی با مفاهیم م تمایز اقتصاد .1

 با مکتب اقتصاد اسالمی در قرآن رابطه اقتصاد مقاومتی .2

 با نظام اقتصاد اسالمیدر قرآن رابطه اقتصاد مقاومتی  .3

 قرآنی سهم و نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتی .4

 قرآنی ها در تبیین اقتصاد مقاومتینقش دانشگاه .5

  خانواده در اقتصاد مقاومتینش قرآنی بینقش  .6
  
  :در قرآن اهداف اقتصاد مقاومتیب. 
  مورد نظر قرآن مردمی سازي اقتصاد مقاومتی .1
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  قرآنیارائه الگوئی موفق از نظام دینی و اقتصاد  .2
  و ملزومات دستیابی به آندر قرآن اقتصاد مقاومتی  .3
  د نظر قرآنمور نقش عالمان دینی و دانشمندان در تحقق اقتصاد مقاومتی .4
  در کیفیت زندگی کاريمورد نظر قرآن  تاثیر اقتصاد مقاومتی .5
  در توزیع ثروت و کاهش فقر در قرآن نقش اقتصاد مقاومتی .6
  به مثابه بستر تحقق اقتصاد مقاومتی قرآنیهاي تحقق سبک زندگی  راهکارها و چالش .7
  مورد نظر قرآن اقتصاد دانش بنیان ابزاري راهبردي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی .8
  متناسب با اقتصاد مقاومتی قرآنی هاي اجتماعی بر سبک زندگی تاثیر رسانه .9
  

  :قرآنی عوامل زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتیج. 
  و پویائی آن در تحقق اقتصاد مقاومتی قرآنیوالن نسبت به مبانی اقتصاد ئتاثیر باورمندي مس .1
  مورد نظر قرآن قتصاد مقاومتیرابطه بین خود باوري در میان اقشار مردم و ا .2
  و شکل گیري تمدن نوین اسالمی قرآن عنوان یک مدل اقتصاديه نقش اقتصاد مقاومتی ب .3
 با الگوي اسالمی و ایرانی مورد نظر قرآن نسبت اقتصاد مقاومتی .4

  
  :قرآنی هاي فرهنگی در تحقق اقتصاد مقاومتیها و نهادهاو سازماننقش گروهد. 
  مورد نظر قرآن هادینه کردن اقتصاد مقاومتینقش دولت و مجلس درن .1
  صاد مورد نظر قرآنهاي فرهنگی در تحقق اقتها و نهادهاي حکومتی و سازماننقش گروه .2
  در قرآن نقش آموزش در ترویج و استمرار اقتصاد مقاومتی .3
سی، (مبانی و راهکارها) دراسناد باال دستی قانون اسامطابق دیدگاه قرآن تبیین اقتصاد مقاومتی  .4

  هاي توسعهسندچشم اندازو قوانین برنامه
  مورد نظر قرآن رابطه بین توانمندسازي فعاالن فرهنگی و اقتصاد مقاومتی .5
 ها در متون آموزش و پرورش و دانشگاه مورد نظر قرآن گنجاندن اقتصاد مقاومتی .6

  
  در سیره معصومان و عالمان دینی: قرآنی قتصاد مقاومتیه. ا

  مان(ع)در احادیث، سنت و سیره معصوی قرآناقتصاد مقاومتی  .1



٢٢ 

مورد نظر  اي (مد ظله العالی) درباره مفهوم اقتصاد مقاومتیو امام خامنه (ره) بررسی دیدگاه امام خمینی .2
  قرآن
  در نهج البالغه قرآنی و نمودهاي اقتصاد مقاومتی بررسی ابعاد .3
  قرآنی ر آن در اقتصاد مقاومتیبازار در سیره پیامبران و امیرالمومنین و تاثی نظارت برتولید و .4
  در خانواده در سیره اخالقی ائمه معصومین قرآنی آثار و پیامدهاي اجراي اقتصاد مقاومتی .5
  در اسالم  قرآنی سابقه و تجربیات اقتصاد مقاومتی .6

 
 

 بررسی و نقد جریان هاي سلفی تکفیري  .7

  تکفیري –فی هاي سلامنیت امت اسالمی از نگاه قرآن و تضاد آن با گسترش جریان .1
  از نگاه قرآن هاي تکفیري تبارشناسی جریان .2
  گاه علماي فریقیندو دیقرآن هاي تکفیري با  تقابل جریان .3
  تکفیري و تضاد آن با قرآن –هاي سلفی حدود و مصادیق توحید و شرك در اندیشه جریان .4
 تکفیري –راهکارهاي قرآنی در مبارزه با جریان سلفی  .5

  ي مخرب آن از منظر قرآن سوء فهم در دین و پیامدها .6
  تکفیري از نگاه قرآن –هاي سلفی علل گرایش افراد به جریان .7
 از نگاه قرآن هاي تکفیري  شد و گسترش جریانعلل و عوامل ر .8

ها و تأثیر رهبران در پیدایش افکار تکفیري و اباحۀ دماء و اعراض و اموال  بررسی اندیشه قرآن و .9
  نمسلمی
 تکفیريهاي  جریانقرآن و شناخت   .10

 هاي تکفیري گیري جریان علل شکل قرآن و  .11

  تکفیري –هاي سلفی قرآن و مقامت در برابر جریان  .12
 با تکیه بر آیات قرآنی هاي تکفیري شناسی جریان مفهوم  .13

 با تکیه بر آیات قرآنی با یکدیگر مسلمانانهاي تکفیري در روابط  نقد عملکرد گروه  .14
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  قرآن و پیشرفت .8
 فرهنگی ـ اجتماعیپیشرفت الف. قرآن و 

خانواده، هویت ملی، سالمت، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سبک زندگی، تربیت اسالمی، معماري و 
  … شهرسازي اسالمی، رسانه، هنر، ورزش، تأمین اجتماعی، محیط زیست، تفریح و سرگرمی و

به عنوان موضوع پایان  اجتماعی -(هر یک از موارد فوق می تواند در نسبت با قرآن و پیشرفت فرهنگی 
  نامه مورد بررسی قرار گیرد)

 
 پیشرفت علم و فناوريب. قرآن و 

  ...سازي علوم، تعلیم و تزکیه، اقتصاد علم و فناوري، عدالت آموزشی، مرجعیت علمی و تولید علم، اسالمی
ع پایان نامه (هر یک از موارد فوق می تواند در نسبت با قرآن و پیشرفت علم و فناوري به عنوان موضو

 مورد بررسی قرار گیرد)
  

 پیشرفت اقتصاديج. قرآن و 

ریزي، آمایش سرزمین،  تولید، توزیع، مصرف، کسب و کار، تامین مالی اسالمی، بانکداري اسالمی، بودجه
تجارت خارجی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، جایگاه بخش عمومی، خصوصی و تعاونی، بازار اسالمی 

  … و
(هر یک از موارد فوق می تواند در نسبت با قرآن و پیشرفت اقتصادي به عنوان موضوع پایان نامه مورد 

 بررسی قرار گیرد)

 
 پیشرفت سیاسی ـ مدیریتید. قرآن و 

ساالري دینی، تفکیک قوا و رابطه میان آنها، احزاب، مشارکت سیاسی و انتخابات، سیاست خارجی،  مردم
  … فاعی، مدیریت شهري، خدمات دولتی، تمرکز و عدم تمرکز مدیریتی وامور امنیتی، امور د

مدیریتی به عنوان موضوع پایان نامه  -(هر یک از موارد فوق می تواند در نسبت با قرآن و پیشرفت سیاسی 
 مورد بررسی قرار گیرد)

 
 پیشرفت حقوقی ـ قضاییه. قرآن و 

، پیشگیري از جرائم، حقوق شهروندي، حقوق بشر گذاري؛ مجازات اسالمی، عدالت قضایی نظام قانون
 … اسالمی و
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قضایی به عنوان موضوع پایان نامه  -(هر یک از موارد فوق می تواند در نسبت با قرآن و پیشرفت حقیقی 
 مورد بررسی قرار گیرد)

  
  

تقویت مذاهب اسالمی در اندیشه هاي قرآنی حضرت امام خمینی و مقام معظم   .9
  رهبري

  چالشها و موانع بر اساس دیدگاه قرآن و ریب مذاهبضرورت تق .1
 تقریب بین مذاهب با حفظ اعتقادات اصیل اسالمیقرآن و  .2

  گفتمان تقریب با الهام از آیات قرآن کریم .3
  راهکارهاي عملی نمودن تقریب بین مذاهب اسالمی با استفاده از معارف قرآنی .4
 قرآن کریمي تقریب مذاهب اسالمی از دیدگاه  عوامل تهدیدکننده .5

حضرت امام (ره) و مقام  در اندیشه هاي قرآنینقش مردم و امت اسالمی در تقریب مذاهب اسالمی  .6
  معظم رهبري

  حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري در اندیشه هاي قرآنیهاي مختلف تقریب  عرصه .7
ي  ري در عرصهرهبري حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهب در اندیشه ي قرآنی دستاوردهاي .8

  تقریب مذاهب
  حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري در اندیشه ها ي قرآنیتعامل با مخالفان مذهبی  .9

حضرت امام (ره) و مقام معظم  قرآنی هاي ي تاریخی تقریب مذاهب اسالمی؛ با تاکید بر اندیشه سابقه .10
 رهبري

  (ره) و مقام معظم رهبريحضرت امام  قرآنی هاي هاي تقریب مذاهب در اندیشه مولفه .11
  حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبريقرآنی ي  راهکارهاي تقریب بین مذاهب اسالمی در اندیشه .12
  
  قرآن و تمدن نوین اسالمی .10

  چیستی الف.
  با تکیه بر آیات قرآن اسالمی نوین اسالمی و تمدن تمدن، تمدن هايمفهوم و شاخصه .1

 ه قرآناسالمی بر اساس دیدگا نوین تمدن مبانی .2

 غرب تمدن و اسالمی نوین تمدن تطبیقی مطالعه .3

 هاي قرآندر گذشته بر تأکید بر آموزه  اسالمی شکوهمند تمدن با اسالمی نوین تمدن نسبت .4
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 اسالمی نوین تمدن انداز قرآن و چشم .5

 مهدوي جامعه و اسالمی نوین تمدن قرآن، .6

 ...) علمی فرهنگی،( اسالمی نوین تمدن قرآن و ابعاد .7

 مختلف ابعاد در اسالمی نوین تمدن هايویژگی وقرآن  .8

 شدن با تأکید بر آموزه هاي قرآن جهانی و اسالمی نوین تمدن .9

  
  ضرورت و امکان ب.

  اسالمی با الهام از آیات قرآن نوین تمدن تحقق متضمن موجود هايظرفیت و مزیتها .1
  اسالمی  نوین تمدن تحقق قرآن و ضرورت .2
هاي تمدن الگوي در استعماري وجوه داشتن و بینی جهان در افانحر( غرب تمدن قرآن و بطالن .3

 )بشري

 
  چگونگی ج.
  اسالمی نوین تمدن و اسالمی مبانی قرآنی انقالب .1
  هاي قرآناسالمی بر اساس پیش بینی نوین تمدن تحقق فرآیند .2
  اسالمی با تکیه بر آیات قرآن نوین تمدن راه تحقق نقشه تبیین .3
  هاي قرآناسالمی با استفاده از آموزه نوین دنتم تحقق تا موجود وضع فاصله .4
  اسالمی نوین تمدن به دستیابی قرآن و الگوهاي .5
  
  آفات و موانع د.
  اسالمی نوین تمدن تحقق در درونی آفات و قرآن و موانع .1
  اسالمی نوین تمدن تحقق در بیرونی تهدیدهاي و قرآن و موانع .2
  هاي قرآنیاده از آموزهاسالمی با استف نوین تمدن مطالعات منطقی ساختار .3
  اسالمی نوین تمدن قرآن و معناشناسی .4
  پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي قرآن و  .5
  اسالمی نوین تمدن نهادسازي در و سازي قرآن و نظام .6
  اسالمی نوین تمدن و اسالمی قرآن، جامعه .7
 اسالمی برگرفته از قرآن نوین تمدن و غرب مقایسه تمدن .8
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  قرآن و دشمن شناسی .11
  ن و ضرورت شناخت دشمنقرآ .1
  دشمن شناسی در قرآن .2
  شیوه برخورد با دشمن از منظر قرآن .3
  قرآن و ضرورت آمادگی در مقابل دشمن .4
 دستورهاي قرآن کریم به پیامبر(ص) در مقابله با دشمنان .5

  
 هاي قرآنیروانشناسی خانواده در بستر ارزش .12

  خانواده تعالی و قرآن و  پایداري .1
  وادهخان در قرآن و آرامش .2
  خانواده شناسی قرآن و آسیب .3
  ازدواج و قرآن و اشتغال .4
  سازمان)( کار در پویایی خانواده، در قرآن و آموزش .5
  ع)( ابراهیمی ادیان در خانواده رسالت و قرآن و جایگاه .6
  خانواده قرآن و حریم .7
  مطلوب قرآن و خانواده .8
  پروري فرزند رویکردهاي و قرآن و خانواده .9

  حمایتی قوانین و حکومت/ قرآن و خانواده .10
  فرهنگ و دین قرآن و خانواده، .11
  مجازي فضاي/ رسانه قرآن و خانواده، .12
  بهنگام و دقیق ازدواج ترویج کارهاي قرآن و راه .13
  زناشویی قرآن و رضامندي .14
  خانواده قرآن و کارکردهاي .15
 فرهنگی دینی هاي ارزش و محور خانواده هاي قرآن و نظریه .16

  قرآنی -انیایر خانواده الگوي اصلی هاي مولفه .17
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 هاي کاربردي امر به معروف و نهی از منکر از نگاه قرآنروش  .13

ي امر به معروف و نهی از منکر و آسیب ها، اصناف و اقشار مختلف در زمینهبررسی نقش ارگان .1
 بر اساس آموزه هاي قرآنی شناسی عملکرد آنها

با استفاده  و نهی از منکر مساجدراهکارهاو چگونگی تقویت و گسترش نفوذ شوراهاي امر به معروف  .2
 هاي قرآنیاز آموزه

 در مواجهه با ارباب رجوع نامر به معروف مسئوالقرآن و  .3

 ي عفاف و پوششامر به معروف و نهی از منکر در حوزهقرآن و  .4

 )امر به معروف و نهی از منکر مردم از حاکمان (حق انتقادقرآن و  .5

 ن به معروف و ناهیان از منکرراهبردها و شیوه هاي آموزش آمراقرآن و  .6

 راهکارهاي حقوقی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرقرآن و  .7

 سازمان هاي مردم نهاد و فعالیت هاي امر به معروف و نهی از منکرقرآن و  .8

 شناسایی منکرات ویژه و ارائه راهکارهاي مناسبقرآن و  .9

 روف و نهی از منکرنظارت کارگزاران بر یکدیگر و امر به معقرآن و   .10

موانع فعالیت امر به معروف و نهی از منکر و چگونگی رفع آنها و علل عدم نهادینه نشدن امر به   .11
 از نگاه قرآن معروف و نهی از منکر در جامعه

با  ي امر به معروف و نهی از منکر سازنده در انواع تخلفات، جرائم و مفاسدنیروي انتظامی و نحوه  .12
 هاي قرآنیهاستفاده از آموز

ي نگرش آنها در مبارزه با منکرات و ترویج معروفات و نهادینه سازي امر به و نحوه نوظایف مسئوال  .13
  از نگاه قرآن معروف و نهی از منکر

  
  

  هاي قرآن کریمهاي الگوي توسعه بر اساس آموزهشاخص .14
 هاي فرهنگی  شاخصالف. قرآن و 

می؛ اخالق اسالمی (فردي و اجتماعی)؛ ایثار و فداکاري؛ فرهنگ هاي اسال ایمان و تقوا؛ حاکمیت ارزش
عمومی (فرهنگ کار؛ صرفه جویی، اهتمام به امور مسلمین و ...)؛ سبک زندگی اسالمی؛ آزادي بیان و اندیشه؛ 

و...  گسترش نمادهاي اسالمی؛ کرامت انسانی؛ هنر؛ مراکز فرهنگی؛ نوآوري و خالقیت؛ عزت نفس؛ حب وطن
.  
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به عنوان موضوع پایان نامه مورد ر نسبت با قرآن و شاخص هاي فرهنگی یک از موارد فوق می تواند د(هر  
 بررسی قرار گیرد)

 
  
 

 هاي اجتماعیشاخصب. قرآن و 

نظام روابط اجتماعی؛ بهره برداري از نهادها و اماکن مذهبی؛ انطباق تعامالت اجتماعی با احکام اسالمی؛ 
هاي  مداري و احترام به قانون؛ رسانه هاي اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی؛ قانون بهداشت و سالمت؛ مهارت

جمعی؛ نظام شهري و روستایی؛ سطح زندگی؛ کیفیت زندگی؛ رضایت شغلی؛ میزان دسترسی به جامعه آرمانی؛ 
اعی؛ رسانی به مردم؛ وحدت و انسجام اجتم هاي طبقاتی؛ تأمین اجتماعی؛ خدمت هاي اجتماعی؛ فاصله ناهنجاري

پژوهی؛ محیط زیست؛ تحکیم نهاد  بینی و آینده جمعیت و نیروي انسانی؛ امنیت اجتماعی؛ استقالل؛ قدرت پیش
... خانواده؛ صله رحم؛ ازدواج؛ مشارکت اجتماعی زنان؛ اشتغال زنان؛ نقش و جایگاه مادري؛ نقش تربیتی زنان و

. 

ص هاي اجتماعی به عنوان موضوع پایان نامه (هر یک از موارد فوق می تواند در نسبت با قرآن و شاخ 
 مورد بررسی قرار گیرد)

  
 هاي علم و فناوري شاخصقرآن و ج. 

سازي؛ ابداع و  اي)؛ پژوهش و تحقیقات؛ فناوري؛ بومی حرفه و هاي آموزش (عمومی، عالی و فنی شاخص
  ... . نوآوري؛ نخبگان؛ مؤسسات علمی و پژوهشی و

واند در نسبت با قرآن و شاخص هاي علم و فناوري به عنوان موضوع پایان (هر یک از موارد فوق می ت  
  نامه مورد بررسی قرار گیرد)

  
 هاي اقتصادي شاخصقرآن و د. 

وري؛ توسعه انسانی؛ بازار اسالمی (بازار کاال و خدمات و  هاي رشد؛ عدالت؛ اخالق اقتصادي؛ بهره شاخص
تعادل اقتصادي (تورم، بیکاري، امنیت اقتصادي، نرخ ارز، تراز  بازارهاي مالی)؛ دولت و بخش عمومی؛ ثَبات و

  ... . اتکایی (نفی سبیل)؛ اسراف و خارجی)؛ استقالل اقتصادي؛ خودکفایی وخود
(هر یک از موارد فوق می تواند در نسبت با قرآن و شاخص هاي اقتصادي به عنوان موضوع پایان نامه   

 مورد بررسی قرار گیرد)
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 هاي سیاسی و دفاعی ـ امنیتی شاخص ه. قرآن و

؛ آزادي؛ قانون مداري؛ استقالل؛ تنوع و پویایی؛ کارآمدي؛  محوري؛ مشروعیت الهی؛ مشارکت سیاسی عدالت
مداري؛ کرامت انسان؛ وحدت نیروهاي درون نظام و اتحاد امت اسالمی  مداري؛ خدمت نظارت عمومی؛ والیت

طلبی؛ اقتدار و  ئوپولتیک؛ توان دفاعی؛ ایثارگري و شهادتهاي ژ (تشکیل امت واحده اسالمی) شاخص
 ... . طلبی؛ جنگ نرم و عزت

امنیتی به عنوان  -(هر یک از موارد فوق می تواند در نسبت با قرآن و شاخص هاي سیاسی و دفاعی  
 موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد)

  
  عدالت و اخالق در قرآن .15
  قرآن هاي آموزه در عدالت با نآ نسبت و تعامل اخالق .1
  تعالیم قرآن در عادالنه زیستی هم و گفتگو اخالق .2
  عدالت در قرآن  لوازم و پیامدها .3
  اخالق و عدالت حوزه در ائمه معصومین هاي آموزه در قرآنی مفاهیم تجلّی .4
  عدالت در قرآن  جایگاه .5
  هاتمدن همگرائی در عدالت قرآنی جایگاه .6
  در قرآن عدالت کاربردي اخالق گوناگون هاي حوزه .7
  اسالمی جهان در ادیانی بین و ادیانی درون روابط قرآن و آینده .8
  عادالنه جامعۀ: انسان زندگی از قرآن و هدف .9

  عدالت الگوهاي اخالق در قرآن و هايارزش و مبانی  .10
  معاصر جامعۀ در عدالت قرآنی کاربست مشکالت  .11
  یاسالم تمدن شکوفائی در محوري قرآنی عدالت نقش  .12
  عدالت اسالمی اخالق گسترش در عقل و وحی نقش  .13

  

  قرآن و مبارزه با افراطی گري .16
  گرایی با تکیه بر آیات قرآن افراط با مبارزه اصول .1
  روي در قرآن میانه و اعتدال تبیین اصل .2
  گري افراطی زدن کنار روي در میانه و اعتدال اندیشه پذیري قرآن و تاثیر .3
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  صلح در قرآن با آن تفاوت بیان و جویی آشتی مفهومی تبیین .4
  جویی آشتی قرآنی مفهوم با آن ارتباط و آمیز مسالمت زیستی هم .5
  احسن در قرآن جدال و گفتگو اصل .6
کفر،  اسالمی، جهاد، خالفت (جزیه، ها آن از صحیح مجدد تفسیر و قرآنی اصطالحات محتواي تحلیل .7
  ارتداد) و شرك
 

  قرآن کریم و گفتمان مقاومت  .17
  از نگاه قرآن مقاومت و پایداري و ایثار و شهادتط ارتبا .1
  فرهنگ مقاومت و استکبار ستیزي در قرآن .2
   جهاد و مقاومت در مقابل دشمنانقرآن و  .3
  ها در گفتمان مقاومت از نگاه قرآن نقش مقاومت مردم و دولت .4
  مقاومت اقتصادي در حوزه هاي خرد و کالنقرآن و  .5
  

  قرآن کریم و الگوي پیشرفت .18
 پیشرفت) الگوي مبانی در زیر عوامل  (جایگاه پیشرفت قرآنیمبانی لف. ا

  و الگوي پیشرفت قرآنی فطرت الهی و سرشت اجتماعی انسان .1
   و الگوي پیشرفت قرآنی هدایت تکوینی و تشریعی الهی .2
   و الگوي پیشرفت قرآنی ایمان به غیب .3
   و الگوي پیشرفت قرآنی هاي الهی حاکم بر جوامعسنت .4
   و الگوي پیشرفت قرآنی حیات دنیوي و اخرويتالزم  .5
   و الگوي پیشرفت قرآنی عدالت .6
   و الگوي پیشرفت قرآنی مسئولیت و کرامت انسانی .7
   و الگوي پیشرفت قرآنی ابزار و منابع معرفت شناختی .8
   و الگوي پیشرفت قرآنی همراهی علم و دین .9

   و الگوي پیشرفت قرآنی مردم ساالري دینی  .10
  و الگوي پیشرفت قرآنی یانت از طبیعتبهره گیري و ص  .11
 

  پیشرفت) دهنده جهت  هاي فرازمانی، فرامکانی وترین ارزش بنیاديهاي متعالی( آرمانب. قرآن و 
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  و الگوي پیشرفت قرآنی نیل به مقام خلیفه اللهی ؛هاي متعالی انسانیآرمان .1
   و الگوي پیشرفت قرآنی معرفت الهی ؛هاي متعالی انسانیآرمان .2
   و الگوي پیشرفت قرآنی عبودیت ؛هاي متعالی انسانیانآرم .3
  خردورزي و الگوي پیشرفت قرآنی  اجتماعی؛ هايآرمان .4
  پذیري و الگوي پیشرفت قرآنی  مسئولیت اجتماعی؛ هايآرمان .5
  مداري و الگوي پیشرفت قرآنی  قانون اجتماعی؛ هايآرمان .6
  فت قرآنی اجتماعی و الگوي پیشر انضباط اجتماعی؛ هايآرمان .7
  نوعان و الگوي پیشرفت قرآنی  هم با همزیستی و مدارا اجتماعی؛ هايآرمان .8
  مسلمانان و الگوي پیشرفت قرآنی  با اخوت اجتماعی؛ هايآرمان .9

  و الگوي پیشرفت قرآنی  جهاد و مقاومت در مقابل دشمنان اجتماعی؛ هايآرمان  .10
  

  قرآنی و الگوي پیشرفت و ملت ایران قرآنیرسالت نظام ج. 
  : طریق از  ها  تعهد آگاهانه به حرکت در جهت آرمان .1
   حکمت و الگوي پیشرفت قرآنی بسط .2
   دینی و الگوي پیشرفت قرآنی ایمان و الهی معارف .3
   اخوت و الگوي پیشرفت قرآنی توسعه .4
   عدالت و الگوي پیشرفت قرآنی و اخالق .5
   مستضعفان و الگوي پیشرفت قرآنی و محرومان از حمایت .6
 روز و الگوي پیشرفت قرآنی دانش به التزام پرتو در آبادانی و رفاه تحقق .7

  
  از منظر قرآن افق و تدابیرد. 

 امت اسالمی از منظر قرآنهاي مطلوب و قابل حصول افق: هدف

  از منظر قرآن تدابیر: راهکارها و عملیات کالن در جهت نیل به افق
  اقتصادي - 1  
 )مقاومتی اقتصاد( مقاوم بنیانی با قرآنی و بومی اقتصادي الگوي از برخورداري .1

  
  فرهنگی –اجتماعی  - 2  
  از منظر قرآن روند کاهشی و حذف تدریجی فقر، فساد، تبعیض، اعتیاد و جرم .1
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  ها از منظر قرآن اقلیت حقوق و مردان و زنان حقوق در عدالت تضمین .2
  قرآنی هاي آموزه با بنیادین اجتماعی هايهنجار تطابق .3
  قرآنی فرهنگ و معنویت اخالق، اري،دیند تعمیق .4
  جامعه از منظر قرآن در قضایی و اجتماعی عدالت و آزادي امنیت، احساس .5
  قدرت از منظر قرآن و ثروت تهدید بدون عمومی آراي به اتکاء نهادینگی .6
  مردمی از منظر قرآن مشارکت و ملی انسجام و هویت استحکام  و خودباوري تعمیق .7
  قرآنی معماري با شهرهایی و مولد و آباد روستاهاي از برخورداري .8
 طالق از منظر قرآن روند کاهش و خانواده نهاد تقویت .9

  
  از منظر قرآن علم، فناوري و نوآوري -3
  از منظر قرآن المللی به ویژه در دانش هاي بنیادي و علوم انسانیکسب مرجعیت علمی بین  .1
از منظر  گیري آن درجهت رفع نیازهاي ملیي کشورهاي برتر و بکار انباشت سرمایه دانشی در رده .2
 قرآن

 از منظر قرآن ي کشورهاي پیشگامتثبیت نرخ رشد فناوري و نوآوري کشور در رده .3

  
  از منظر قرآن سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی -4   
  در الگوي پیشرفت قرآنی خواهی گسترش وحدت و اخوت اسالمی در جهان اسالم و عدالت .1
  یشرفت قرآنیدر الگوي پ عزتمندي .2
  در الگوي پیشرفت قرآنی المللی جویی و تعامل هوشمندانه در سطح بینصلح  .3
در الگوي  المللیاي و بین هاي منطقه  آفرینی مؤثر در عرصهتضمین امنیت و منافع ملی و نقش  .4

  پیشرفت قرآنی
  در الگوي پیشرفت قرآنی هاي دفاعی پیشرفته و بازدارنده برخورداري از فناوري .5
  سیاسی در الگوي پیشرفت قرآنی استقالل   و ارضی تمامیت پشتوانه به عنوان ملی انسجام تعمیق .6
در الگوي  مللیال بین عرصه در آفرینی نقش هدف با علمی و فرهنگی اقتصادي، دیپلماسی پیگیري .7

  پیشرفت قرآنی
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  قرآن کریم و والیت فقیه .19
 والیت فقیه و مدیریت جهانیقرآن،  .1

 از نگاه قرآن کریمفقیه  والیتضرورت  .2

 در قرآن والیت پذیري و والیت فقیه .3
 تقویت نظام مردم ساالري دینی با حاکمیت مبتنی بر والیت فقیهقرآن و  .4
  

 قرآن کریم در اندیشه و سیره امام خمینی (ره) .20

 هاي قرآن در نگاه امام خمینیاهمیت، جایگاه و ویژگی .1

 ظر امام خمینیاصول، مبانی و روش تفسیري قرآن از من .2

 انسان در قرآن از نگاه امام خمینی .3

 جایگاه و نقش قرآن در اندیشه نظري امام خمینی .4

 خمینی تجلی قرآن در سیره اجتماعی و سیاسی امام .5

  اخالق قرآنی در گفتار و رفتار امام خمینی .6
 ها و مفاهیم قرآن کریم در سخنان و سیره عملی امام خمینیبررسی هر یک از آموزه .7
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  قرآن و عترت از منظر اسالم شناسان ایران و جهان  .21
 عترت وجایگاه اخالق در فرهنگ قرآن  .1

 رتتوحدت اسالمی بر پایه قرآن و ع .2

 فقه اخالق مدار ضامن سالمت و سعادت جامعه در عرف قرآن .3

 حکومت دینی از منظر قرآن و عترت .4

 اخالق و سیاست در تعالیم قرآن و عترت .5

 نگاه قرآن و عترت کرامت انسان و حرمت آن در .6

 تحمل، سعه صدر، احترام به نظر دیگران (شور و مشورت) و مدارا از صفات برجسته پیامبر در قرآن .7

 و عترت قرآنتعالیم واکاوي صفات نیک اخالقی در  .8

 ن و اهل بیتآجایگاه عقل و اندیشه در تعالیم قر .9

 ستیز قرآن و عترت با جهل و خرافه  .10

 اه قرآن و عترتاهداف جامعه دینی از نگ . 11
 

 کارآمدي دین در اداره جامعه از نگاه قرآن .22

 شناسی کارآمدي در دین مفهومالف. 

  اقتصاد جامعه  بررسی مفهوم کارآمدي دین در عرصه .1
  سیاست جامعه بررسی مفهوم کارآمدي دین در عرصه .2
  فرهنگ جامعه  بررسی مفهوم کارآمدي دین در عرصه .3
 از نگاه قرآن جتهادکارآمدي دین، استنباط و ا .4

 از نگاه قرآن گرایی و کارآمدي دین تکلیف .5

 
  از نگاه قرآن کارآمدي دین در رویکرد جامعه شهريب.  

 با تکیه بر آیات قرآننقش و تأثیر مدیریت دینی در جامعه  .1

 با تکیه بر آیات قرآن نقش دین در مدیریت کالن جامعه شهري و برقراري عدالت اجتماعی .2

 و قرآنی هاي) شهري متأثر از مدیریت دینیی فضاسازي (المانشناس مفهوم .3

با  هاي شهري و رفاه عمومیارآمدي مدیریت دینی در هدایت سرمایه و ثروت در بهبود زیرساختک .4
  تکیه بر آیات قرآن

  با تکیه بر آیات قرآن هاي جامعه شهريمدیریت دینی و تأثیر آن بر توسعه و رشد زیرساخت .5
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 از نگاه قرآن الملل دین در رویکرد جهانشمول و روابط بین کارآمديج.  

 بر اساس تعالیم قرآنالملل  تنظیم روابط بین .1

  با تکیه بر آیات قرآن فرهنگی بعدبررسی نقش مدیریت دینی در  .2
 با تکیه بر آیات قرآن اقتصادي بعدبررسی نقش مدیریت دینی در  .3

 ا تکیه بر آیات قرآنب سیاسی جهانی بعدبررسی نقش مدیریت دینی در  .4

 وانمندي مدیریت دینی در توسعه اقتصاد سالم و رفاه عمومی در جامعه جهانیقرآن و ت .5

 
  

 . قرآن و مدیریت جهادي و امنیت ملی23

 امام راحل و فرماندهی معظم کل قوا در اندیشه هاي قرآنی مدیریت جهادي .1

 تفسیري منابع در نظرانمدیریت جهادي از منظر صاحب .2

 قرآنمدیریت جهادي در مصادیق  .3

 جهادي از منظر قرآن مدیریت شناسیصول، مبانی و روشا .4

 در قرآن چیستی، چرایی و مفهوم شناسی مدیریت جهادي .5

 در قرآن لگوهاي مدیریت جهاديا .6

 جهادي از منظر قرآن مدیریت هايشاخص و هاتکنیک ،بزارا .7

 خالقیت و نوآوريو  مدیریت جهادي قرآن و .8

 انگیزه و تالش و ديمدیریت جهاقرآن و  .9

 مدیریت جهادي، فداکاري و ایثارقرآن و   .10

 مدیریت جهادي، همگرایی و کار تیمیقرآن و   .11

 عملکردي) از منظر قرآن و اخالقی اعتقادي،( جهادي مدیران رفتاري هايشاخصه  .12

 متعارف با استفاده از آموزه هاي قرآن هاي مدیریت هاينقد و آسیب شناسی سبک  .13
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  . نظام سلطه و جریان نفوذ از نگاه قرآن24
  مفاهیم و مبانی نظريالف. 

  چارچوب هاي مفهومی و نظریه هاي تبیین کننده نفوذ .1
  قرآن کریمنفوذ از منظر  .2
 و مقام معظم رهبري» ره«م خمینی اما قرآنی هايتبیین نفوذ از دیدگاه اندیشه .3

  
  مصداق شناسی و مطالعات تطبیقی جریان نفوذ. ب
 روندشناسی نفوذ در صدر اسالمقرآن و  .1

  
  در قرآن کریم راهبردپژوهی و روش شناسی نفوذج. 

  زمینه شناسی و بسترشناسی نفوذقرآن و  .1

  
 :از نگاه قرآن هاي پیشگیري و مقابله با نفوذراهبردها و روش. د

   هاي مقابله با نفوذ در حوزه سیاسیالزامات و بایستهقرآن و  .1
  اجتماعی  - هاي مقابله با نفوذ در حوزه فرهنگیالزامات و بایستهقرآن و  .2
   هاي مقابله با نفوذ در حوزه امنیتیالزامات و بایستهقرآن و  .3
 از نگاه قرآن جهاد کبیر و مفهوم نفوذ .4

  گاهی بخشی در حوزه مقابله با نفوذگفتمان سازي و آ فرهنگ سازي،قرآن و  .5
 
....) با تکیه اجتماعی، اقتصادي و -نفوذ و تهدیدات امنیتی در حوزه هاي اجتماعی (سیاسی، فرهنگیه. 

 بر آیات قرآن

 قرآن آیات بر تکیه بادر آینده جهان اسالم  جریان نفوذ .1

    تهدیدات و پیامدهاي حاصل از نفوذقرآن و بیان  .2
 

 ذ با تکیه بر آیات قرآنان نفوگونه شناسی جریو. 

 قرآن آیات بر تکیه بانفوذ  جریان گیريشکل يبسترهاي و زمینه ها .1

 قرآن آیات بر تکیه با علل و عوامل مقوم جریان نفوذ .2

 قرآن آیات بر تکیه با تحوالت و تغییرات اجتماعی به عنوان زمینه هاي شکل گیري جریان نفوذ .3
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 ايرشتهور سوم: قرآن کریم و مطالعات میانمح
 
  هاي علوم مهندسی در پرتو قرآنرهیافت .1
 مثل ها و نشانه هاي مهندسی در قرآن .1

 رآن و پردازش اطالعات در انسانق .2

 هاي مهندسی در قرآننیافته دست .3

 تحلیل اعجاز قرآن با دیدگاه مهندسی .4

 علم و تعقل در قرآن از منظر مهندسی .5
 

  بقرآن پژوهی و ط .2
 قرآن و بهداشت تن .1

 قرآن و بهداشت روان  .2

 قرآن و تغذیه سالم  .3

 قرآن و تربیت انسان سالم .4

 قران و جامعه انسانی سالم  .5

 قرآن و محیط زیست سالم .6

  قرآن و اخالق درمان .7
 مبانی و روش قرآن در طرح موضوعات علمی مرتبط با علوم پزشکی .8

 ن در زمینه هاي علوم پزشکیآنتظار بشر از قرا .9

 فقهی قرآن و یافته هاي پزشکی نویناحکام   .10

 پزشکی در قرآن - اشارات علمی   .11

 هاي قرآن در مورد آندانش پزشکی و دیدگاه  .12

 ابعاد اعجازي قرآن در زمینه علوم پزشکی  .13

 قرآن و مراحل خلقت انسان  .14

  قرآن، روح و پزشکی  .15
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  قرآن کریم و علم اخالق .3
  اخالق فردي و تهذیبقرآن و  .1
 اي اخالقیهپژوهش و ارزشقرآن و  .2

 هاي اخالقیآموزش و ارزشقرآن و  .3

 هاي اخالقیعلوم و ارزشقرآن،  .4

 هاي اخالقیپژوهش و ارزشقرآن،  .5

  
  قرآن کریم و علم اقتصاد .4
  بر مبناي قرآنارائه الگوئی موفق از اقتصاد  .1
  مقاومتی اقتصاد و اقتصادي جهاد و قرآن .2
  در قرآن حقوق مالی و اقتصادي .3
 ها عی و اقتصادي و... و الزامات قرآنی آنهاي فرهنگی، اجتماانقالب .4

  
  قرآن کریم و اقتصاد مقاومتی  .5
 قرآناز دیدگاه  هاي اقتصاد مقاومتی و معیشتهاي فرهنگی و اخالقی در فعالیتارزش .1

 قرآناز اقتصاد خانواده تا اقتصاد جامعه اسالمی از دیدگاه  .2

 )ف(تولید، توزیع و مصر قرآناستقالل و خودکفایی اقتصادي در  .3

 در نگاه قرآناقدام و عمل درحفظ محیط زیست و ثروت هاي ملی  .4

 قرآنبهبود فضاي کسب و کار، کارآفرینی و اشتغال از دیدگاه  .5

 قرآنبهره وري و توانمندسازي عوامل تولید (نیروي کار، سرمایه، زمین و منابع) در  .6

 قرآنتعامل حاکمیت و مردم در شکوفایی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه  .7

 قرآن لت اقتصادي، تامین اجتماعی و رفع تبعیض و فقر در عدا .8

 اقدام و عمل در شفافیت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي قرآن و .9

 قرآنمبانی و مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی از دیدگاه   .10

 قرآنمدیریت منابع اقتصادي (مالیات، بیت المال، انفال) و اقتصاد مقاومتی از دیدگاه   .11

) شناختی انسان و شناختی روش شناختی، معرفت شناختی، هستی مبانی( قرآنی اقتصاد ناسیش پارادایم  .12
  ایران در

  اقتصاد قرآنی نگاه از ایران در اقتصاد علم هاي چالش  .13
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  ایران در قرآنی اقتصاد اندیشه تحول سیر  .14

 از منظر قرآن ایران اقتصاد و اسالمی اقتصاد اقتصاد، علم  .15

 قرآنی اقتصاد و اقتصاد علم با ایران ادياقتص هاي سیاست نسبت  .16

  قرآنی اقتصاد اندیشه و ایران در سیاستگذاران نگرش  .17

  قرآنی اقتصاد پایه بر ایران اقتصاد ارزیابی  .18

  ایران اقتصاد قرآن در نفوذ گیري اندازه  .19

  ایران اقتصادي هاي نهاد قرآنیت میزان بررسی  .20

  آن مشکالت و ایران اقتصاد بودن قرآنی سنجش هاي روش  .21

  ایران اقتصاد بودن ارزیابی قرآنی معیارهاي و ها شاخص  .22

  اقتصاد قرآنیت سنجش هاي شاخص طراحی  .23

  پیشرفت) ایرانی اسالمی الگوي مرکز پیشنهادي هايمحور( پیشرفت قرآنی الگوي و اسالمی اقتصاد  .24

  قرآن در معنویت و ثروت تولید تعارض عدم تبیین  .25

از  گناه از ناشی نعمات تغییر برکت، الهی، رزاقیت بر تکیه با حالل رزق و معیشت بسط راهکارهاي  .26
  منظر قرآن

  اقتصادي از منظر قرآن هاي فعالیت در تکاثر با مقابله راهکارهاي  .27

 خمس، طریق از مستمندان حقوق احقاق و ثروتمندان مالی تزکیه براي روزآمد سازوکارهاي طراحی  .28
  نهالحس قرض وقف، انفاق، زکات،

  راهکار ارائه و قرآنی اقتصاد منظر از ایران اقتصاد شناسی آسیب  .29

 و نو هاي انرژي/  نفت و ملی اقتصاد( زیست محیط و طبیعی منابع ، انرژي حوزه شناسی آسیب  .30
 بازار اصالح و ها یارانه/طبیعی منابع و پایدار توسعه/مواد بازیافت و پسماند مدیریت/ها آالینده/پذیر تجدید

 ي)در اقتصاد مقاومتی قرآن محورانرژ

 پول ارزش تعیین و ارزي نظام /اسالمی بانکداري /بورس( مالی و پولی حوزه شناسی آسیب  .31
 داري بنگاه /خصوصی هايبانک /الکترونیک بانکداري /کالن اقتصاد ثبات و تورم کاهش هايسیاست/ملی

 در اقتصاد مقاومتی قرآن محورمالی)  نظام توسعه/نهادي اصطکاکات/ شرکتی حاکمیت /هابانک

 خدمات و غیرنفتی هايکاال صادرات(بازرگانی و خارجی و داخلی تجارت حوزه شناسی آسیب  .32
 و بازاریابی /خارجی بازرگانی و هاخانه خارجه، سفارت وزارت الملل، بین روابط /بازرگانی تراز و واردات/

 نسبی) در اقتصاد مقاومتی قرآن محور مزیت /تبلیغات
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) در  بیمه/نقل و حمل و ترانزیت/جهانگردي و توریسم/ شغلی رضایت( خدمات حوزه شناسی آسیب  .33
 اقتصاد مقاومتی قرآن محور

 و تکنولوژي/ سازي خصوصی و صنعت/ صنعتی توسعه هاي استراتژي( صنعت حوزه شناسی آسیب  .34
صنعت) در  در موزشآ و تحقیقات/المللی بین هاي تحریم و صنعت/خارجی و داخلی مالی تامین/صنعت

 اقتصاد مقاومتی قرآن محور

 مسکن قیمت نوسانات/بازي سفته و داللی/مسکن و زمین( سازي شهر و مسکن حوزه شناسی آسیب  .35
 سازي) در اقتصاد مقاومتی قرآن محور انبوه هاي طرح و مهر مسکن/ اقتصادي نوسانات و

 توسعه هاي برنامه/ ریزي برنامه و ریزي بودجه(آن اهداف و ریزي برنامه نظام در شناسی آسیب  .36
اشتغالزا) در اقتصاد  ،پایدارو مستمر رشد/ کلی هاي سیاست و انداز چشم سند/ اساسی قانون 44 اصل/اقتصادي

 مقاومتی قرآن محور

 تصدي و حاکمیتی وظایف/ اقتصادي تحول هاي طرح/مالیاتی نظام( دولت عملکرد شناسی آسیب  .37
 اقتصادي) در اقتصاد مقاومتی قرآن محور ویژه و ادآز مناطق عمل حوزه توسعه/گري

 سرمایه /قانون کار/بیکاري و ،اشتغال کار بازار/مالکیت حقوق( نهادي– فرهنگی شناسی آسیب  .38
 رانت و جویی رانت/توسعه سیاسی الزامات/کار و کسب فضاي/گرایی قومیت/دینی هاي آموزه/اجتماعی
 متی قرآن محورعدالت) در اقتصاد مقاو/  وري بهره/خواري

 قرار بررسی مورد نامه پایان موضوع عنوان به آموزه هاي قرآنی با نسبت در تواند می فوق موارد از یک هر(
 )گیرد

  ایران در قرآنی اقتصاد ساختارسازيتحلیل   .39

   ایران اقتصادي ساختارهاي آینده و قرآنی اقتصاد  .40

  ایران در قرآنی اقتصاد ساختارسازي هايچالش  .41

  اقتصاد قرآنی سازي ساختار در ردهارویک  .42
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  قرآنی اقتصاد هاي چارچوب با ایران اقتصادي نظام سازگاري  .48
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٤١ 

  ایران اقتصاد کارکرد و اقتصاد قرآنی هاي نظریه  .50

 اقتصاد نظریه و ایران در کننده مصرف رفتار) مسلمانان( مردم اقتصادي عملکرد و قرآنی اقتصاد  .51
  اسالمی

  قرآنی اقتصاد و ایران اقتصاد در بازار  .52

  ایران در دولت اقتصادي عملکرد و قرآنی اقتصاد در دولت  .53

 قرآنی اقتصاد نظریه و ایران در کننده تولید رفتار  .54

  اقتصاد قرآنی نظریه و ایران در کار نیروي رفتار  .55

  ایران اقتصاد کارکرد بودن سنجش قرآنی  .56

  ایران در اقتصاد قرآنی تحقق الگوي مقاومتی اقتصاد  .57

کالن در اقتصاد مقاومتی قرآن  و خرد هايحوزه در اقتصادي مقاومت گیري اندازي هاي شاخص معرفی  .58
 محور

  قرآنی الگوي با مقاومتی اقتصاد مدل اجراي و طراحی  .59

  اقتصاد سازي مقاوم در خارجی و داخلی تجربیات تحلیل و تجزیه  .60

  اقتصاد دنش جهانی و مقاومتی اقتصاد نسبت  .61

  رهبري معظم مقام و) ره(خمینی امام در اندیشه هاي مقاومتی اقتصاد  .62

 در اقتصاد مقاومتی قرآن محور مقاومتی اقتصاد در فساد با مبارزه و سازي شفاف  .63

 در اقتصاد مقاومتی قرآن محور واردات و مصرف در مقاومتی اقتصاد الگوهاي  .64

 اقتصاد مقاومتی قرآن محور بازدارنده و برانگیزاننده عوامل بررسی  .65

 اقتصاد مقاومتی قرآن محور در شهري مدیریت نقش  .66

 در اقتصاد مقاومتی قرآن محور نهاد مردم هايسازمان بیمه، بانک،  .67

 در اقتصاد مقاومتی قرآن محور بنیان عدالت و دانشی اقتصاد و مقاومتی اقتصاد تعامل  .68

  مقاومتی قرآنی اقتصاد نگفره مطالبه و ترویج در ها رسانه و دانشگاه نقش  .69

 قرآنی مقاومتی اقتصاد به نیل در محور مردم هاي بنگاه نقش  .70

  اجتماعی سرمایه صیانت و حفظ در مقاومتی قرآنی اقتصاد نقش  .71

  اقتصاد قرآنی کردن عملیاتی و مدیریت  .72

 قرآنی اقتصاد مدیریت عملیاتی اجراي بر »االداره فقه« تاثیر  .73

 در اقتصاد مقاومتی قرآن محور وري هبهر مدیریت و استاندارد  .74

 مبانی قرآنی مدیریت در اقتصاد مقاومتی قرآن محور  .75



٤٢ 

 در اقتصاد مقاومتی قرآن محور از انسانی هايسرمایه بومی مدیریت  .76

با رویکرد  بنیان دانش اقتصاد محرك موتور عنوان به بنیان دانش هايشرکت رهبري بومی الگوهاي  .77
 قرآنی

 قرآنی اقتصادي بر اساس مبانی هاي مدیریت سازمان  .78

 ایران اقتصاد بستر در قرآنی اقتصاد کردن عملیاتی و سیاسی علوم  .79

 در اقتصاد مقاومتی قرآن محور الملل بین سیاسی اقتصاد  .80

 ایران اسالمی جمهوري ملی امنیت و مقاومتی قرآنی اقتصاد  .81

 قرآنی اقتصاد و ملی امنیت  .82

 رآنیق اقتصاد و اسالمی الملل بین روابط  .83

 قرآنی اقتصاد تحقق خارجی سیاست الزامات  .84

 مقاومتی اقتصاد تحقق خارجی سیاست الزامات  .85

 قرآنی اقتصاد و خارجی سیاست  .86

 اقتصاد قرآنی و سیاسی فقه  .87

 اقتصاد قرآنی و مصلحت  .88

 ایران اقتصاد در قرآنی اقتصاد کردن عملیاتی سیاسی اقتضاءات  .89

 ایران اقتصاد بستر در قرآنی اقتصاد کردن عملیاتی و حقوق  .90

 کشور در اقتصاد مقاومتی قرآن محور بانکی و پولی نظام قانون اصالح  .91

مالی در اقتصاد مقاومتی قرآن  موسسات در شرعی عقود) صوري غیر( حقوقی احیاي هايراهکار  .92
 محور

قرآن بانکی در اقتصاد مقاومتی  فساد و خواري رانت از جلوگیري و بانکی سالمت ارتقاي هاي راهکار  .93
 محور

 بانکداري قرآنی جامع مدل استقرار و طراحی  .94

 مقاومتی قرآنی اقتصاد هايسیاست تحقق در تقنین جایگاه  .95

 مقاومتی قرآنی اقتصاد حقوقی هاي سازوکار شناسی آسیب  .96

 مقاومتی قرآنی اقتصاد تحقق راستاي در نفتی هاي قرداد حقوق بررسی  .97

 مقاومتی قرآنی اقتصاد تحقق در تجارت قانون الیحه تنبیهی و تشویقی هاي سیاست بررسی و نقد  .98

 مقاومتی قرآنی اقتصاد تحقق در اقتصادي آزاد مناطق تنبیهی و تشویقی قوانین بررسی و نقد  .99



٤٣ 

 سهم افزایش با دولت درآمدي نظام اصالح هدف با اصالح هدف با مالیاتی قوانین بررسی و نقد .100
 مالیاتی هايدرآمد

نفت) بر اساس اقتصاد مقاومتی  و زمین (خصوصا طبیعی منابع و انفال وزیعت مکانیزیم بررسی و نقد .101
 قرآن محور

 ایران اقتصاد بستر در قرآنی اقتصاد کردن عملیاتی و ارتباطات و فرهنگ .102

 اقتصاد قرآنی توسعه در فرهنگی و اجتماعی ابعاد .103

 افزوده ارزش ایجاد در خوداتکایی فرهنگ تقویت .104

 یاقتصاد قرآن فرهنگ دهی جهت .105

 فرهنگی صنعت با آن بومی و هاي قرآنی ارزش و فرهنگ ترویج چگونگی .106

 فرهنگ قرآنی در اقتصاد مقاومتی قرآن محور هاي شاخص تعیین و شناسایی .107

 فرهنگی در اقتصاد مقاومتی قرآن محور اقتصاد و اقتصادي فرهنگ .108

 اقتصادي در اقتصاد مقاومتی قرآن محور فرهنگ و جهادي مدیریت .109

 قرآنی  اقتصاد سازي عملیاتی در رسانه نقش .110

 قرآنی اقتصاد تحقق در فرهنگ نقش .111

  
  قرآن کریم و آموزش علوم .6
 در مورد علم و آموزش آنقرآن دیدگاه  .1

 قرآن و روش هاي آموزش علوم  .2

 قرآن کریمآموزش علوم در  .3

 در مورد آموزش علوم  مفسراندیدگاه  .4

 قرآن هاي تولید دانش و آموزش درشیوه .5

 قرآن و نشر آن در هاي تولید علمروش .6

  معارف قرآنمطالعات تطبیقی در حوزه آموزش  .7
 ها و آموزش علوم در دانشگاهقرآن  .8

 در تربیت و آموزش قرآنرویکردهاي  .9

  از نگاه قرآنآسیب شناسی روند آموزش علوم   .10
  هاهاي برنامه ریزي آموزش علوم انسانی در دانشگاهها و شایستهقرآن کریم و بایسته  .11
 



٤٤ 

  جامعه شناسی قرآن کریم و .7
 بایدها، نبایدها، فرصت ها و تهدیدها  تفسیر اجتماعی قرآن، .1

 زمینه هاي تئوریک و کاربردي تولید علم جامعه شناختی بر اساس قرآن کریم  .2

 گزاره هاي جامعه شناختی قرآن کریم  .3

 )اعجاز اجتماعی قرآن (با تاکید بر ابعاد جامعه شناختی .4

 یم فلسفه و خاستگاه جامعه در قرآن کر .5

 نسبت فرد و جامعه از دیدگاه قرآن کریم  .6

 انسان اجتماعی در قرآن کریم  .7

 ابعاد نظام اجتماعی در دیدگاه قرآن کریم  .8

 عوامل انسجام و همبستگی اجتماعی در قرآن کریم  .9

 تئوري نظارت و کنترل اجتماعی در منظر قرآن کریم   .10

 عوامل انحراف و انحطاط جامعه از دیدگاه قرآن کریم   .11

 نگ پذیري از دیدگاه قرآن کریم فره .12

 جامعه پذیري از دیدگاه قرآن کریم  .13

 جایگاه نظام هاي اجتماعی در قرآن کریم   .14

 جامعه شناسی تاریخی در قرآن   .15

 آداب اجتماعی در قرآن  .16

 آرمان شهر اسالمی در قرآن   .17

 عوامل تغییرات اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم   .18

 ن کریم جامعه شناسی جنگ و مبارزه در قرآ  .19

 گروه بندي هاي اجتماعی و تیپولوژي آنها در قرآن   .20

 آینده شناسی امت ها در قرآن   .21

 آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی در قرآن   .22

 جامعه شناسی خانواده در قرآن   .23

 جامعه شناسی تبلیغ در قرآن   .24

 اثرات اجتماعی قدرت، ثروت و سیاست در قرآن   .25

  



٤٥ 

  قرآن کریم و حقوق .8
  الم با تکیه بر آیات قرآناس حقوقی منابع .1
  اسالم با تکیه بر آیات قرآن حقوقی نظام مبانی .2
  اسالم با تکیه بر آیات قرآن حقوقی نظام هاي ویژگی و اوصاف .3
 اسالم با تکیه بر آیات قرآن حقوقی نظام اهداف .4

 قرآن دیدگاه از حاکمیت منشاء  .5

  شهروندي وحقوق قرآن .6

 معنوي هاي آزادي و قرآن .7

 اجتماعی و سیاسی ايه آزادي و قرآن  .8

 ها اقلیت حقوق و قرآن .9

 زنان حقوق و قرآن  .10

 کودکان حقوق و قرآن  .11

 در قرآن  کیفري حقوق مبانی  .12

 قرآن کیفري نظام در خواهی عدالت هاي ویژگی  .13

 قرآن در جرم عمومی عناصر  .14

 قرآن در آن اهداف و مجازات  .15

 قرآن در حدود  .16

 قرآن در مجرمان حقوق  .17

 قرآن دیدگاه از مشروع دفاع  .18

 قرآن در جنایت و جرم مسئولیت رفع عوامل  .19

 قرآن در آن حدود و خصوصی مالکیت  .20

 قرآن در اموال و مالکیت حقوق  .21

 قرآن در کیفري و مدنی مسوولیت  .22

 قرآن در آن هاي زمینه و عمومی مالکیت  .23

 قرآن در عقود و معامالت راهبردي اصول  .24

 خانواده حقوق و قرآن  .25

 قرآن کریمدر مبانی و اصول بشر دوستانه   .26

 حقوق بین الملل بشر دوستانه، قرآن و  .27



٤٦ 

 دوستانه بشر حمایت مورد اموال و افراد و دوستانه بشر الملل بین حقوق قرآن و  .28

 حقوق بشر در اندیشه قرآنی  .29

  
  قرآن کریم و دین  .9
  دین خاتم از دیدگاه قرآن .1
  اختیار در انتخاب دین از دیدگاه قرآن .2
  رب آن از منظر قرآن و روایاتسوء فهم در دین و پیامدهاي مخ .3
  کتابهاي آسمانی در قرآن کریم .4
  قرآن و ادیان  .5
  قرآن و اهل کتاب .6
  امامت در قرآن .7
 منجی آخر الزمان از دیدگاه ادیان و قرآن .8

  
  قرآن کریم و سیاست .10
  سیاست در قرآن .1
  مبانی قرآنی سیاست .2
  جدایی ناپذیري دین از سیاست از نگاه قرآن .3
  مورد آیات مربوط به سیاستبررسی دیدگاه مفسران در  .4
  حقوق سیاسی در قرآن .5
  حق حاکمیت در قرآن .6
  مردم ساالري از نگاه قرآن .7
  والیت فقیه در قرآن .8
 ارتباط با کشورهاي غیر مسلمان از نگاه قرآن .9

  
  قرآن کریم و علوم اسالمی و انسانی .11
 الهیات و معارف اسالمیقرآن و  .1

 فقه و حقوققرآن و  .2

 بیت اخالقیفلسفه اخالق و ترقرآن و  .3



٤٧ 

 و مبانی علوم انسانیقرآن  .4

  الملل بین روابط و سیاسی قرآن علوم .5
  رفتاري علوم و شناسی قرآن و روان .6
  قرآن و مدیریت .7
  اقتصاد و قرآن .8
  ارتباطات و شناسی مردم شناسی، قرآن و جامعه .9

  پرورش و قرآن و آموزش  .10
  فرهنگ و تاریخ قرآن و ادبیات،  .11
 انسانی علوم هاي رشته سازي قرآن و بومی  .12

 قرآن کریم و مطالعات اجتماعی  .13

 
  قرآن کریم و هنر .12
 بررسی زیبایی شناسانه مصادیق زیبایی حسی و طبیعی در قرآن کریم .1

 مثیل بهشت و جهنم قرآنی در زیبایی شناسی اسالمیت .2

 مقام بهشت قرآنی در هنر اسالمی .3

 ظاهريهاي مفسران به زیبایی شناسی قرآن: تطبیق تفاسیر عرفانی و  رهیافت .4

 تفاسیر عرفانی و مقام بهشت در قرآن کریم  .5

 زیبایی معقول از منظر قرآن و سنت  .6

 رابطه صدق و خیال در قرآن کریم .7

 شناسی از منظر قرآن کریم بازنمایی، تقلید و تناسب در زیبایی  .8

 رابطه مضمون و فرم هنري در قرآن کریم .9

 ی با قرآن کریمتطبیق نظریات فیلسوفان و عرفاي اسالمی در زیبایی شناس  .10

 تطبیق نظریات زیبایی شناسی متفکران غیر مسلمان با قرآن کریم  .11

 قرآن کریم  طبیق نظریات زیبایی شناسی سنت گرایان بات  .12

 ابطه اخالق و هنر از منظر قرآن کریمر  .13

  رابطه تربیت و هنر از منظر قرآن کریم  .14
   



٤٨ 

  

  محور چهارم: قرآن کریم و سبک زندگی
  اجتماعی . قرآن و سبک زندگی1
 قرآنیاخالق اجتماعی و سبک زندگی  .1

  قرآنی اخالق در کسب و کار و سبک زندگی .2
 قرآنیاي و سبک زندگی اخالق رسانه .3

 قرآنیاخالق سیاسی و سبک زندگی  .4

 قرآنی اخالق همسایگی و سبک زندگی .5

 قرآنی اخالق و آداب معاشرت و سبک زندگی .6

  قرآنیو سبک زندگی ازدواج  .7
 قرآنیزندگی  اخالق، خانواده و سبک .8

  قرآنیو سبک زندگی  ، اخالقازدواج .9
  قرآنی خویشاوندي و سبک زندگی اخالق  .10
  قرآنی ها و انحرافات اجتماعی و سبک زندگیآسیب  .11
  قرآنی اشتغال، بیکاري و سبک زندگی  .12
  قرآنی اقتصاد و سبک زندگی  .13
  قرآنی مدیریت شهري و سبک زندگی  .14
  قرآنی امر به معروف و نهی از منکر و سبک زندگی  .15
  قرآنی امنیت اجتماعی و سبک زندگی  .16
  قرآنی وقات فراغت و سبک زندگیا  .17
  قرآنی هاي تولید و سبک زندگیوري نهادهبهره  .18
 قرآنیتجمل گرایی و سبک زندگی   .19

  قرآنی تعاون اجتماعی و سبک زندگی  .20
  قرآنی علیم و تربیت و سبک زندگیت  .21
  قرآنی ها و سبک زندگیتفریحات و سرگرمی  .22
  قرآنی ، اقتصاد و سبک زندگیجمعیت  .23
 قرآنیحفظ کرامت زن و سبک زندگی   .24



٤٩ 

  قرآنی حق الناس و رعایت اموال عمومی و سبک زندگی  .25
 قرآنیرابطه پوشش و آراستگی با عفت و غیرت   .26

 قرآنی راستگویی و سبک زندگی  .27

  از نگاه قرآن کارهاي اصالح الگوي مصرفراه  .28
  آنیی قرزنان، خانواده، اقتصاد و سبک زندگ  .29
  قرآنی المت و بهداشت بدن و روان و سبک زندگیس  .30
 از نگاه قرآن هاي معماري اسالمیشاخص  .31

  قرآنی هروندان و سبک زندگیش  .32
 قرآنیصله رحم و سبک زندگی   .33

  قرآنی عدالت و مداراي اجتماعی و سبک زندگی  .34
 از منظر قرآن عوامل تأثیرگذار بر استحکام خانواده  .35

 اه قرآناز نگ فرهنگ ازدواج آسان  .36

 از نگاه قرآن فرهنگ پایبندي به قانون  .37

 از نگاه قرآن فرهنگ ساده زیستی  .38

 از منظر قرآن فرهنگ کار و وجدان کاري  .39

  قرآنی قانون مداري و انظباط اجتماعی و سبک زندگی  .40
   الگوي مصرف و اقتصاد فراغتقرآن و   .41
  توسعه اقتصاد اسالمی دربا قرآن و تحریم ر  .42
  جتماعیقرآن و سبک زندگی ا  .43
  فرهنگ کار و کارآفرینیقرآن و   .44
  قرآنی و مناسک و سبک زندگی مراسم  .45
  اجتماعی در سبک زندگی قرآننقش   .46
 قرآنیوجدان کاري و سبک زندگی   .47

  قرآنی ازدواج، خانواده، خویشاوندي و سبک زندگی  .48
انواده ر خد قرآنی زندگی سبک بر ملی ي رسانه فرهنگی –هاي اجتماعی  شناسی نقش برنامه آسیب  .49

  ها و گفتگوي خانوادگی) (فیلم، سریال
  قرآنی اشتغال، بیکاري و سبک زندگی  .50
  قرآنیي سبک زندگی  اصول و مبانی نظري نقش رسانه در ترویج و توسعه  .51



٥٠ 

  قرآنی اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی  .52
  قرآنی اقتصاد و سبک زندگی  .53
  کارها) هها، موانع و را در خانواده (بایسته قرآنی آموزش سبک زندگی  .54
  قرآنیهاي تعامالت اجتماعی در سبک زندگی  بایسته  .55
  قرآنی تولید ملی، کیفیت و رقابت و سبک زندگی  .56
  قرآنی جوان و سبک زندگی  .57
  قرآنی دوستان و همساالن و سبک زندگی  .58
  قرآنیرابطه بین هنر، معماري و شهرسازي با سبک زندگی   .59
  قرآنیهاي محرومین مبتنی بر سبک زندگی  خانوادههاي فرهنگی در  کارهاي فعالیت راهبردها و راه  .60
  قرآنی کارهاي توانمندسازي فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی راه  .61
  قرآنی رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت فرهنگی و سبک زندگی  .62
  خانواده ایرانی قرآنی روابط زناشویی و جایگاه مشاور در سبک زندگی  .63
  قرآنیریت فرهنگی خانواده مبتنی بر سبک زندگی الزامات مدی  .64
  قرآنی زنان، خانواده، اقتصاد و سبک زندگی  .65
  و اوقات فراغت قرآنیسبک زندگی   .66
  و توانمندسازي ایتام قرآنیسبک زندگی   .67
  ی و حمایت از بیماران ناتوانقرآنسبک زندگی   .68
  کارهاي مقابله با اعتیاد به مواد مخدر ی و راهقرآنسبک زندگی   .69
  رحم ي  کارهاي مقابله با ضعف در صله ی و راهقرآنسبک زندگی   .70
  کارهاي مقابله با طالق ی و راهقرآنسبک زندگی   .71
  کارهاي مقابله با کمک نکردن و عدم تکریم والدین ی و راهقرآن سبک زندگی  .72
  ی و سالمندانقرآنسبک زندگی   .73
  ی و عفت و غیرت دینیقرآنسبک زندگی   .74
  ها هاي جدید در خانواده ها و فنّاوري سازي استفاده از رسانه هنگو فر قرآنی سبک زندگی  .75
  هاي حفظ کرامت زن ی و مؤلفهقرآنسبک زندگی   .76
  ی و نقش و جایگاه مادر در خانوادهقرآنسبک زندگی   .77
  از منظر قرآن سبک زندگی و رسانه  .78
  ی خانوادهقرآنسبک زندگی و مدیریت   .79



٥١ 

  جتماعی؛ بیمه، رفاه و تأمین اقرآنی سبک زندگی  .80
  قرآنی سالمت خانواده، سالمندي و سبک زندگی  .81
  : سالمت جسمانی، روانی و اجتماعیقرآنی سالمت و سبک زندگی  .82
  قرآنی هاي پرورش و تربیت فرزندان در سبک زندگی ها و ویژگی شاخص  .83
  قرآنی ها، بایدها و نبایدهاي سبک زندگی شاخص  .84
  قرآنی عدالت و مداراي اجتماعی و سبک زندگی  .85
  قرآنی م و فناوري و سبک زندگیعل  .86
  از منظر قرآن فرهنگ کار و کارآفرینی  .87
  برنامه ریزي رفاه اجتماعیقرآن و   .88
  پژوهشگري اجتماعیقرآن و   .89
  جامعه شناسی دینیقرآن و   .90
  جزا و جرم شناسیقرآن و   .91
  جمعیت شناسیقرآن و   .92
  کارها ها و راه ها، چالش زنان سرپرست خانوار، آسیبقرآن و   .93
  سبک زندگی زیست محیطی قرآن و  .94
  سبک زندگی سالمت محورقرآن و   .95
  سبک زندگی معنويقرآن و   .96
  سبک زندگی مصرفیقرآن و   .97
  سبک زندگی جمعیتیقرآن و   .98
 سبک زندگی اقتصاديقرآن و   .99

  علوم اجتماعیقرآن و  .100
  علوم ارتباطات اجتماعیقرآن و  .101
  مددکاري اجتماعیقرآن و  .102
  رهنگیمدیریت و برنامه ریزي امور فقرآن و  .103
  مردم شناسیقرآن و  .104
  مطالعات راهبردي فرهنگقرآن و  .105
  مطالعات زنان و خانوادهقرآن و  .106
  هاي اجتماعی حمایت و ها آسیب زندگی، سبک  قرآن و .107
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  قرآنیمدیریت الگوي مصرف صحیح در سبک زندگی  .108
فرهنگ  با خاستگاه قرآنی ها، الگوها و ابزارهاي سبک زندگیها، روشها، سنتمعرفی راهبردها، شیوه .109
  اسالمی -ایرانی 

  در خانواده قرآنیسازي الگوهاي رفتار  ي ملی در گفتمان نقش رسانه .110
  قرآنیهاي اجتماعی در سبک زندگی  نقش شبکه .111
  کودکان و نوجوانان قرآنی نقش کتاب و داستان در سبک زندگی .112
   خانواده قرآنی نقش ماهواره در تغییر سبک زندگیِ .113
  قرآنیی نقش مشاوره در تبیین سبک زندگ .114
 قرآنی ورزش، تغذیه، تندرستی و سبک زندگی .115

 .قرآنیابعاد، مولفه ها و ظرفیت هاي سبک زندگی  .116

 و طالق خویشاوندي، ازدواج،( خانواده حوزه در اسالمی زندگی سبک  هاياستخراج و تدوین مولفه .117
 قرآن اساس بر)  …

نگ کار جمعی، اقتصاد صاد (فرهاقت حوزه در قرآنی زندگی سبک  هاياستخراج و تدوین مولفه .118
 فلسفه و اخالق فقه، قرآن، اساس  بر ...)مقاومتی، اصالح الگوي مصرف، کارگریزي، رباخواري و

حقوق همسایگی، ( شهروندي حقوق حوزه زندگی قرآنی در سبک  هاياستخراج و تدوین مولفه .119
 )…فرهنگ آپارتمان نشینی، محیط زیست، رانندگی و 

 حوزه و ها دانشگاه نقش( آموزش و علم حوزه در قرآنی زندگی بکس هاياستخراج و تدوین مولفه .120
 )… و مدرسان و استادان نقش طالب، و دانشجویان نقش علمیه، هاي

 پیشرفت قرآنی رابطه سبک زندگی با الگوي .121

 قرآنیهاي فکري موجود در منابع اسالمی براي تدوین سبک زندگی ظرفیت .122

 ادیان و مکاتب فکري از دیدگاه قرآنی مفهوم شناسی سبک زندگی .123

 ها، تفریحات، اوقات فراغت و سرگرمیقرآنیسبک زندگی  .124

 هاي اجتماعی، رسانه، فضاي مجازي و شبکهقرآنی سبک زندگی .125

 ...)ها و، رسوم و آیین ها (سوگواري، جشنقرآنیسبک زندگی  .126

 ...)توکل وهاي اخالقی (صداقت، امانتداري، امیدواري، صبر، استعانت، و ارزش قرآنیسبک زندگی  .127

و آسیب شناسی اجتماعی (مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، خانه مجردي،  قرآنیسبک زندگی  .128
 ...) رفتارهاي جنسی پرخطر، تجمل گرایی و

 ...) و انضباط اجتماعی (قانون مداري و قرآنیسبک زندگی  .129
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ردگی، و بهداشت روانی و جسمی (خشونت و پرخاشگري، دروغ، غیبت، افس قرآنیسبک زندگی  .130
 ...) خودکشی، نابردباري، مدارا، آستانه تحمل، عادات غذایی، فعالیت هاي جسمی و ورزشی و

 و پوشش و عفت قرآنیسبک زندگی  .131

 ...) و روابط عاطفی و انسانی (همسر، فرزند، همنوع و قرآنی سبک زندگی .132

 و معماري و مسکن قرآنیسبک زندگی  .133

اي ارتباطی، مهارتهاي اجتماعی، شادکامی، نظم، (مهارت هاي زندگی، مهارته قرآنیسبک زندگی  .134
 و...)پوشش 

 ...) هاي موجود در آثار و میراث اسالمی (مساجد، موقوفات، بقاع متبرکه و: ظرفیتقرآنیسبک زندگی  .135

  
 
  و سبک زندگی حقوق. قرآن، 2

 براي ترویج فرهنگ صحیح مصرفقرآن استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات تشویقی و تنبیهی  .1

پیش بینی قواعد و مقررات الزم براي مهندسی شهرسازي و تهیه مسکن مناسب و منطبق با فرهنگ  .2
 قرآنی

 از منظر قرآن پیش بینی مقررات مناسب و مقتضی براي برخورد با پدیده شوم اقتصادي ربا در جامعه .3

 از طریق قانونگذاري پویا قرآنیترویج حقوق شهروندي بر اساس مبانی  .4

 هاي مختلف اجتماعیدر زمینه قرآنیقواعد و مقررات الزم براي ترویج فرهنگ صحیح تهیه و تنظیم  .5

 براي رفع مشکل قانون گریزيقرآنی راهکارهاي  .6

 قرآنیفرهنگ سازي براي سبک زندگی  .7

 تحکیم نهاد خانواده جهتدر قوانین حوزه خانواده قرآن نفوذ قواعد اخالقی  .8

 
 ت و سبک زندگیسیاس. قرآن، 3

  از نگاه قرآن ها، پیامدها و راهکارها نارسایی ؛آزادي بیان .1
  از نگاه قرآن ها، پیامدها و راهکارها نارسایی ؛آزادي مطبوعات .2
ها و نارسایی ،رفتارهاو...)؛  ها، مسئولیت پذیريها، عزل(نصب از نگاه قرآن اصول حکمرانی خوب .3

 ا)راهکاره

 )جتماعی و فرديها در دو بعد ا(نظام باورها و کنش قرآنی فرهنگ سیاسی .4

 قرآنیهاي الگوي مشارکت سیاسی بر اساس آموزه .5
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 . قرآن، مدیریت و سبک زندگی4

 از منظر قرآن اخالق مدیران و سبک زندگی .1

 از منظر قرآنچگونگی گزینش و تربیت مدیران  .2

 از منظر قرآن پیامدها و راهکارها ،هانارسایی ؛سالمت سازمانی .3

 قرآنفرهنگ سازمانی در  .4

 از منظر قرآن ريمدیریت شه .5

 از منظر قرآنمعیارهاي انتخاب مدیران  .6

  و سبک زندگی قرآنینظام مدیریت  .7
 از منظر قرآن وظایف مدیران در منشور حکومتی کارگزاراننقش و  .8

 قرآنی سبک زندگی دروظایف مدیران نقش و  .9

 
 

  . فرهنگ ایثار و شهادت در سبک زندگی قرآنی5
  در قرآن گی سیره تربیتی ایثارگرانهاجتماعی، سیاسی، اخالقی و فرهن آثار .1
  از منظر قرآنآسیب شناسی فرهنگ ایثار و شهادت  .2
  مبانی تربیتی ایثار و شهادت در کالم الهی .3

 در خانوادهو شهادت هاي فرهنگ ایثار جلوهقرآن و  .4

 در جامعه  و شهادت هاي فرهنگ ایثارجلوهقرآن و  .5

  آموزشی کشورنظام در  و شهادت هاي فرهنگ ایثارجلوهقرآن و  .6
  در آثار و وصایاي شهداي انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی تربیتی قرآنیرویکردهاي  .7
 هاي تربیتی دفاع مقدس و فرهنگ استشهاديبازخوانی ارزشقرآن و  .8

 قرآن و ترویج و نهادینه سازي فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه .9

 قرآن و ترویج و گفتمان سازي روحیه جهادي در جامعه  .10

  
 هاي اخالقی در سبک زندگی قرآنی رزش. ا6

  از منظر علوم اجتماعیقرآن اخالقی هاي ارزش  .1
  از منظر هنر قرآن اخالقیهاي ارزش  .2
  ادبیاتاز منظر  قرآن اخالقیهاي ارزش  .3
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  از منظر اقتصاديقرآن ارزش هاي اخالقی  .4
  از منظر جامعه شناسی قرآن ارزش هاي اخالقی .5
  ن شناسیاز منظر روا قرآن ارزش هاي اخالقی .6
  و نهادها قرآن ارزش هاي اخالقی .7
  از منظر قرآن آموزش و ارزش هاي اخالقیاهمیت و ضرورت  .8
  از منظر قرآن ارزش هاي اخالقی اهمیت و ضرورت پژوهش در .9

  با تکیه بر آیات قرآن آسیب شناسی آموزش ارزش هاي اخالقی  .10
   با تکیه بر آیات قرآن ارزش هاي اخالقیدر آسیب شناسی پژوهش   .11
  از منظر قرآنپژوهشی اخالقی تهدیدها و فرصت هاي   .12
  از منظر قرآن جایگاه و نقش اخالق در پژوهش  .13
  از منظر قرآن جایگاه و نقش آموزش در اخالق  .14
  قرآن خانواده و ارزش هاي اخالقی  .15
 قرآن رسانه ها و ارزش هاي اخالقی  .16

  رآنی در جامعهق سهم دو نهاد حوزه و دانشگاه در نهادینه کردن ارزش هاي اخالقی  .17
  آموزش و ارزش هاي اخالقیقرآن،   .18
  پژوهش و ارزش هاي اخالقیقرآن،   .19
  علوم و ارزش هاي اخالقیقرآن،   .20
  قرآن نهادهاي فرهنگی و ارزش هاي اخالقی  .21
  قرآن هنر و ارزش هاي اخالقی  .22
  علمیه در حوزه قرآن وضعیت ارزش هاي اخالقی  .23
  در دانشگاه قرآن وضعیت ارزش هاي اخالقی  .24
  
  . زن، خانواده و سبک زندگی قرآنی 7
  زندگی قرآنی سبک مفهوم و اهمیت جایگاه، .1
  خانوادگی سالمت و تعامل زندگی قرآنی، سبک نبایدهاي و بایدها .2
  طالق از منظر قرآن عوامل بررسی .3
  زندگی قرآنی سبک با آن ارتباط و زن روانی بهداشت .4
  زندگی قرآنی سبک الگوسازي در )اینترنت و... ماهواره، سیما، و صدا( ها رسانه تاثیر .5
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  اجتماع از منظر قرآن و کار خانه، محیط در جنسی تقواي .6
  از منظر قرآن خانواده زندگی سبک در آسان ازدواج جایگاه .7
  زندگی قرآنی سبک در زنان اشتغال و آموزش جایگاه .8
  قرآنی زندگی الگوي در فرزندان تعداد جایگاه .9

  اسالمی زندگی کسب الگوي در زندگی قرآنی سبک جایگاه  .10
  از نگاه قرآن زنان سازگاري و قناعت جایگاه  .11
  خانواده با تکیه بر آیات قرآن بنیان در آن نقش و فمنیسم  .12
  دیدگاه قرآن از دینی خانواده مشخصات  .13
  در ابعاد فردي و خانوادگی)(غربی زندگی سبک با قرآنی زندگی سبک مقایسه  .14
  نوادگی از منظر قرآنخا هاي بحران و مشکالت حل در خانواده نقش  .15
  قرآنی زندگی سبک گیري شکل و جامعه در خانواده و زن نقش  .16
  زنان اجتماعی و فردي زندگی سبک در نقش قرآن  .17
 خانواده و سبک زندگی قرآنی اقتصاد در زنان خانگی کارهاي نقش  .18

 مرد از نگاه قرآن و زن حقوق تساوي و جنسیتی عدالت بررسی  .19

وخانوادگی از  اقتصادي سیاسی، فرهنگی، هاي عرصه در جنسیتی ابريبر با جنسیتی عدالت تفاوت  .20
 منظر قرآن

 از منظر قرآن جنسیتی عدالت بهبود در قانون و حکومت جایگاه  .21

 جنسیتی عدالت مورد در تبیین دیدگاه قرآن  .22

 از منظر قرآن جنسیتی مسائل حوزه در اجتماعی هاي آسیب کاهش کارهاي راه  .23

 از منظر قرآن  زنان روانی و جسمی بهداشت و سالمت و جنسیتی عدالت  .24

 جنسیتی عدالت در اجتماعی و فرهنگی اجرایی، هاي دستگاه ها، رسانه قرآنی بودن قانون، نقش  .25

 مبانی قرآنی انسان شناختی خانواده  .26

 از منظر قرآن تربیتی خانواده -مبانی اخالقی  .27

 از منظر قرآن مبانی جامعه شناختی خانواده  .28

   از منظر قرآن شناختی خانواده مبانی روان  .29

 هاي آسمانیه از منظر قرآن و سایر کتاباي مبانی انسان شناختی خانواد مطالعات مقایسه  .30

 ی و تعالی خانوادهقرآنآموزه هاي   .31

 قرآنی جایگاه خانواده در سبک زندگی  .32
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 تی و ...)هاي اقتصادي، اخالقی، اجتماعی، بهداش (شاخصه قرآن شاخصه هاي خانواده متعالی در  .33

 (ازدواج، اشتغال، مسکن و ...) قرآني مطلوب در  سبک زندگی خانواده  .34

 خانواده ناظر به مؤلّفه هاي بنیادین سبک زندگی قرآن و سایر کتابهاي آسمانی مطالعات مقایسه اي  .35

 ، حیات طیبه، معناي زندگی و فرهنگ ایثار و شهادتقرآنیخانواده   .36

 از منظر قرآن پوشش و عفاف خانوادهاقتضائات جهان معاصر و فرهنگ   .37

 از منظر قرآن اخالقی خانواده -هاي اعتقادي آسیب  .38

از  اجتماعی خانواده (ازدواج گریزي، بیکاري، طالق، اعتیاد، عفت زدایی و ...) -هاي فرهنگی آسیب  .39
 منظر قرآن

 از منظر قرآن هاي حقوقی خانواده آسیب  .40

 از منظر قرآن ها و چالش ها هاي اجتماعی، فرصت فضاي مجازي، شبکه  .41

 از منظر قرآن ها ها و چالش اي، خانواده، فرصت سواد رسانه  .42

 از منظر قرآن هاي نظام خانواده ها و آسیب بندي و اولویت سنجی چالش دسته  .43

 از منظر قرآن هاي متقابل خانواده و نظام اسالمی رسالت و مسؤولیت  .44

 ها چالش ها و ، رسالتقرآنیرسانه ملی، الگوي خانواده   .45

 نظام اسالمی، تکوین و استحکام خانوادهقرآن و   .46

 از منظر قرآن آموزشی -آموزش خانواده و نهادهاي علمی  .47

 قرآنیي  هاي کلی خانواده هاي سیاست تبیین مؤلفه  .48

 از منظر قرآن گانه ایرانی، رسالت و عملکرد قواي سه -ي اسالمی خانواده  .49

 (سالمت جسمی، روانی، معنوي، اجتماعی) رآنیقهاي  جایگاه سالمت خانواده در آموزه  .50

 از منظر قرآن نقش والدین در تأمین سالمت فرزندان (سالمت جسمی، روانی، معنوي، اجتماعی)  .51

 از منظر قرآن جایگاه تغذیه و ورزش در تأمین سالمت خانواده  .52

 از منظر قرآن  محیط زیست، منابع طبیعی و رسالت خانواده  .53

 از منظر قرآن اء سالمت خانوادههنر و معماري و ارتق  .54

 از منظر قرآن تحکیم بنیان خانواده از منظر قرآن روابط خویشاوندي و امنیت روانی خانواده  .55

 ي با تکیه بر آیات قرآنوالد  خانواده تکها و تهدیدهاي آسیب  .56

 فرزندي با تکیه بر آیات قرآن  خانواده تکها و تهدیدهاي آسیب  .57

 نظر قرآناز م خانواده و اقتصاد  .58

 از منظر قرآن هاي شهدا و ایثارگران خانواده  .59
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 با تکیه بر آیات قرآن زن و مدیریت خانواده  .60

 از منظر قرآن معنویت و خانواده متعالی  .61

 از منظر قرآن سرمایه اجتماعی و زن  .62

 از منظر قرآن هاي افزایش جمعیت، سیاست  .63

 از منظر قرآن نقش عدالت جنسیتی در استحکام خانواده  .64

  از منظر قرآن ي سالم، سرزنده و با نشاط در پیشرفت فرهنگی کشورایگاه و نقش خانوادهج  .65
  الگوهاي قرآنی اهکارها و موانع ازدواج ساده با الهام گیري ازر  .66
  با رویکرد قرآنی لل و ریشه هاي خانواده ستیزي در دنیاي غربع  .67
 از منظر قرآن شاطي نمونه و با نش زنان مؤمن و فهیم در شکل گیري خانوادهنق  .68

 قرآنی جنسیت و سبک زندگی  .69

 قرآنی جوانان و سبک زندگی  .70

 قرآنی دینداري و سبک زندگی  .71

 قرآنی رسانه هاي جمعی و سبک زندگی  .72

 هاآسیب ها و چالش قرآنی؛ سبک زندگی  .73

 قرآنی سالمت (جسمی و روانی ) و سبک زندگی  .74

 رهادر ایران و دیگر کشو قرآنی مطالعه تطبیقی سبک زندگی  .75

 اندیشمندان و رهبري معظم مقام فرمایشات بر تاکید با قرآنیهاي سبک زندگی مولفه  .76

مبانی و روش شناسی حقوق زن ( نقد رویکرد غیر الهی بودن حقوق زن، نقد نظریه هاي   .77
ن) پوزیتیویستی، بررسی رویکرد الهی، نقد رهیافت هاي فمینیستی، بررسی تقابل سنت و مدرنیته در حقوق زنا

  ا تکیه بر آیات قرآنب
 ) از منظر قرآنمبانی تفاوت هاي حقوق زن (حقوق مالی، حقوق معنوي، حقوق کیفري، حقوق سیاسی  .78

اسناد، رویکردها و رهیافت هاي بین المللی حقوق زن (کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه  قرآنیبررسی 
  ...) قاهره و زنان، اعالمیه جهانی حقوق بشر، اعالمیه حقوق بشر اسالمی

  
  . سبک زندگی قرآنی و خانواده پایدار8
  از منظر قرآن صالح هنجارهاي اجتماعی و خانواده پایدارا .1
  از منظر قرآن افزایش سن ازدواج و تزلزل در خانواده پایدار .2
  از منظر قرآن امنیت قضایی و خانواده پایدار .3
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  از منظر قرآن چارچوب حقوقی و خانواده پایدار .4
  از منظر قرآن دار و تغییر در سنت هاي مربوط به روابط خانوادگی در زندگی نوینخانواده پای .5
ضعف آموزش (نظام آموزش عمومی و کوتاه مدت دوره اي در مهارت هاي زندگی) و تزلزل در  .6

  از منظر قرآن خانواده پایدار
  از منظر قرآن طالق و تزلزل در خانواده پایدار .7
  از منظر قرآن تزلزل در خانواده پایدار عدم معیارهاي مناسب جهت ازدواج و .8
  از منظر قرآن عوامل مؤثر در ایجاد و توسعه خانواده پایدار .9

  از منظر قرآن الگوي فرزندپروري و خانواده پایدار  .10
  از منظر قرآن مدرنیته و تزلزل در خانواده پایدار  .11
  از منظر قرآن معنویت و خانواده پایدار  .12
  از منظر قرآن ایدارمهارت هاي زندگی و خانواده پ  .13
  از منظر قرآن ایجاد خانواده پایدار در رسانه هاي جمعینقش   .14
  از منظر قرآن نقش نهادها در خانواده پایدار  .15
  از منظر قرآن خانواده پایدار راهبردها و الزامات  .16
  از منظر قرآن اصالح و بازنگري چارچوب حقوقی و قانونی خانواده  .17
  منظر قرآن از پژوهش ها و خانواده پایدار  .18
  از منظر قرآن مشاوره و خانواده پایدار  .19
  از منظر قرآن ویژگی ها و الگوهاي عملی خانواده پایدار  .20
  از منظر قرآن انواع خانواده  .21
  از منظر قرآن خانواده پایدار و تغییر الگوهاي ازدواج  .22
  از منظر قرآن سبک هاي تربیتی و خانواده پایدار  .23
  از منظر قرآن دارسبک هاي زندگی و خانواده پای  .24
  از منظر قرآن الگوي ازدواج و انتخاب همسر  .25
  از منظر قرآن الگوي تغذیه و خانواده پایدار  .26
  از منظر قرآن الگوي خواب و خانواده پایدار  .27
 از منظر قرآن الگوي فراغت و خانواده پایدار  .28

  در سبک زندگی قرآنیتراز مطلوب خانواده   .29
  ویژگی هاي آنو  یقرآن خانواده الگوهاي ترسیم  .30
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  قرآنی هاي خانواده سالم تبیین ویژگی  .31
) در سبک زندگی بررسی الگوهاي ارتباطی در خانواده (والدین و فرزندان، همسران و خویشاوندان  .32
  قرآنی
   در سبک زندگی قرآنی شاخص هاي زن و شوهر مطلوب و مهارت هاي دست یابی به آن  .33
   در سبک زندگی قرآنی ت یابی به آنشاخص هاي پدر و مادر مطلوب و مهارت هاي دس  .34
   در سبک زندگی قرآنی شاخص هاي دختر و پسر(فرزندان) مطلوب و مهارت هاي دست یابی به آن  .35
  در سبک زندگی قرآنی  هاي بهبود آن در خانوادهکیفیت زندگی و روش  .36

  در سبک زندگی قرآنی تدوین شاخص هاي رضایتمندي و پویایی خانواده  .37
هاي صیانت از خانواده در برابر آسیب هاي روانی، اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، تها و مهارروش  .38

  از منظر قرآن ... اقتصادي و
  از منظر قرآن بررسی عوامل مؤثر بر تحکیم خانواده  .39
   در سبک زندگی قرآنی آگاهانه و پایدار هاي ازدواج آسان،شرایط ومالك  .40
   در سبک زندگی قرآنی انانهاي تشویق وتسهیل ازدواج جوخانواده و راه  .41
   در سبک زندگی قرآنی انتخاب درست براي ازدواج  .42
  در سبک زندگی قرآنی هاي پیش از ازدواجآموزش  .43
  در سبک زندگی قرآنی هاي پس از ازدواج و برقراري ارتباط صحیح با همسرآموزش  .44
سایر  ندان وهاي الزم جهت پیشگیري از طالق (به تفکیک نقش همسران، فرزها ومهارتروش  .45

  ) در سبک زندگی قرآنیاعضاي فامیل
   در سبک زندگی قرآنی حقوق وتکالیف متقابل زن و شوهر  .46
  در سبک زندگی قرآنی فرزندان حقوق و تکالیف متقابل والدین و  .47
  قرآنی فرزندان در مدیریت خانواده جایگاه شوهر، همسر و  .48
  ر سبک زندگی قرآنید زن ساالري وفرزند ساالري مرد ساالري،بررسی و نقد   .49
   در سبک زندگی قرآنی اشتغال زنان و سالمت خانواده  .50
   در سبک زندگی قرآنی مدیریت اقتصادي ومدیریت تربیتی خانواده  .51
  در سبک زندگی قرآنی محیط کار تعادل خانه و  .52
  در سبک زندگی قرآنی میزان اثر گذاري رشد رفاه عمومی بر پایداري خانواده  .53
  قرآنی ادي براي مدیریت بهینه هزینه در خانوادهارائه یک مدل اقتص  .54
  ) در سبک زندگی قرآنیمدیریت زمان اعضاي خانواده (بیرون منزل ودرون منزل  .55
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) با تکیه بر آیات هاي مختلف خانواده (همسران، والدین، فرزندانتدوین نظام تربیتی دینی براي نقش  .56
  قرآن

  پیش روي آنهاي ی خانواده در عصر حاضر وچالشقرآنتربیت   .57
صبور  ي اخالقی در خانواده (عقالنیت، شکر گزار بودن،هاي تربیت صفات پسندیدهمهارت ها وروش  .58
  .) با تکیه بر آیات قرآن..توکل، حسن خلق و امانتداري، حیا، صداقت، بودن،
انحرافات جنسی  پرخاشگري، وسواس، افسردگی، درمان اضطراب، هاي پیشگیري ومهارت و هاروش  .59

  با تکیه بر آیات قرآن ...و
  از منظر قرآن مرگ باوري و تأثیرات تربیتی آن در خانواده  .60
  از منظر قرآن راهکارهاي تقویت دین باوري و دین داري در خانواده  .61
   با تکیه بر آیات قرآن اجتماعی در فرزندان هاي زندگی فردي وپرورش مهارت  .62
   در سبک زندگی قرآنی والدین و فرزنداندر رشد و بهبود روابط آن نقش سازنده  بازي و  .63
در سبک  هاي نامطلوب فرزندان و حل تعارضات بین والدین وفرزنداني برخورد والدین با رفتارنحوه  .64

   زندگی قرآنی
   قرآنی انقالبی در خانواده ها وحفظ شعائر دینی ومناسبت  .65
با تکیه  در قبال آن هارسانه و دنیهاي منهاد دولت، نوجوان و وظایف خانواده، حقوق تربیتی کودك و  .66

  بر آیات قرآن
  تأثیرانس با قرآن در صیانت درونی اعضاي خانواده .67
  از منظر قرآن سالمت روحی و روانی خانواده  .68
  با تکیه بر آیات قرآن روانی خانواده پیشگیري ومدیریت تعارضات ومشکالت روحی و  .69
  در سبک زندگی قرآنی اییاي ورژیم غذتغییر باورهاي نادرست الگوهاي تغذیه  .70
  در سبک زندگی قرآنی جمعیت در ابعاد اقتصادي و فرهنگی خانواده کاهشپیامدهاي   .71
  در سبک زندگی قرآنی آسیب شناسی سیاست هاي کاهش جمعیت بر خانواده  .72
   در سبک زندگی قرآنی سیاست هاي الگوي مطلوب رشد جمعیت و تاثیر آن بر سالمت خانواده  .73
  در سبک زندگی قرآنی جتماعی و باورهاي دینی در رشد جمعیتهاي انقش نگرش  .74
  از منظر قرآن عوامل و انگیزه هاي مؤثر در افزایش جمعیت  .75
  ي قرآن کریمهاحمایت از خانواده در نظام اسالمی با تأکید بر آموزه  .76
ها، آموزش  هاي حمایتی نهادهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی(رسانهالگوها، فرایندها و برنامه  .77

  از منظر قرآن عالی، آموزش و پرورش) از خانواده



٦٢ 

و  هاي خاص (بی سرپرست، بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، سالمندان بدون فرزند و ...)نوادهخا  .78
 در سبک زندگی قرآنی پاسخ به مسائل آنها

  
  . زندگی شهري و سبک زندگی قرآنی9
  يدر زندگی شهروند قرآنی مداري به سبک اخالق .1
  از منظر قرآن اسراف و تبذیر در زندگی شهري و راهکارهاي کاهش آن .2
  اصول مدیریت و منش مدیران در شهر اسالمی .3
  از منظر قرآن »اسالم شهر«ابزارهاي ایجاد امنیت در  .4
  از منظر قرآنآموزش و پرورش دینی در شهر اسالمی  .5
  از منظر قرآن» اسالم شهر«انسجام ملی و مشارکت اجتماعی در  .6
  از منظر قرآند و نبایدهاي ساختار مالی و اعتباري و بانکداري بای .7
  از منظر قرآنتعریف بهداشت شهري، فردي، روانی،  .8
  و شیوه اجراي آن در شهر، نقش و جایگاه شوراهاي اسالمی قرآنی تعریف عدالت .9

  از منظر قرآن تغذیه شهروند مسلمان  .10
  از منظر قرآن جایگاه زن مسلمان در زندگی شهري  .11
  قرآنییگاه محیط زیست در قاموس اندیشه جا  .12
  با تکیه بر آیات قرآن جایگاه و کار ویژه قانون و قضا در شهر  .13
  با تکیه بر آیات قرآن رسانه ملی در شهر اسالمی  .14
  از منظر قرآنسبک و سیاق معیشت در شهر   .15
  با تکیه بر آیات قرآن هاي بازار شایسته شهر اسالمی شاخصه  .16
  از منظر قرآن »اسالم شهر«هاي مجازي در تراز  رسانه هاي مطبوعات و شاخصه  .17
  با تکیه بر آیات قرآن هاي نیروي انتظامی شایسته شهروندان مسلمان شاخصه  .18
  قرآنی اصول شهرداري در اندیشه  .19
   در زندگی شهريقرآنی فقه نقش   .20
  با تکیه بر آیات قرآن کم و کیف طراحی و ترویج نمادهاي اسالمی در فضاهاي شهري  .21
  با تکیه بر آیات قرآن »اسالم شهر«عماري اسالمی در م  .22
  قرآنی در زندگی شهري نقش و جایگاه هنر متعهد و متعالی  .23
  از منظر قرآننقش امر به معروف و نهی از منکر در زندگی شهري   .24
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  از منظر قرآن نقش و منش کاسب مسلمان  .25
  هنر اسالمی در زندگی شهريجایگاه   .26
  از منظر قرآن » اسالم شهر« ازدواج آسان و طالق سخت در  .27
  از منظر قرآن هاي شهروند مسلمان ویژگی  .28
 با تکیه بر آیات قرآن» اسالم شهر«هاي دانشگاه مطلوب  ویژگی  .29

 قرآنیهاي هنر اصول و معیار  .30

  
  . تربیت قرآنی و فضاي مجازي10
  قرآنیدر حوزه تربیت  صدا و سیماهاي آموزشی  بررسی و تبیین اثربخشی شبکه .1
  قرآنی هاي تصویري، متنی و گفتاري در تربیت ین جایگاه رسانهتبی .2
  هاي فضاي مجازي  با توجه به ویژگی قرآنی تبیین جایگاه مربی و معلم در تربیت .3
  با توجه به ویژگی هاي فضاي مجازي قرآنیبیین جایگاه یادگیرنده در تربیت ت .4
  فضاي مجازي ی با توجه به ویژگی هايقرآنیین جایگاه خانواده در تربیت تب .5
  با توجه به ویژگی هاي فضاي مجازي قرآنییین جایگاه مدرسه در تربیت تب .6
  در فضاي مجازي قرآنیهاي فراروي تربیت  ها و چالش تبیین فرصت .7
  قرآنی تربیت  ها و کارکردهاي فضاي مجازي در ساحت ها، چالش بیین فرصتت .8
  ه بر آیات قرآنبا تکی تبیین اثرات و پیامدهاي فضاي مجازي بر سبک زندگی .9

  از طریق فضاي مجازي قرآنیتبیین راهکارهاي تعمیق تربیت   .10
  قرآنی تبیین روشهاي استفاده مناسب از امکانات و قابلیت هاي فضاي مجازي در تعمیق تربیت  .11
  در فضاي مجازي قرآنیشناسایی راهکارهاي تعمیق تربیت   .12
رسمی  ستی و برنامه هاي درسی رسمی و غیرو فضاي مجازي در اسناد باالد قرآنیتبیین نسبت تربیت   .13

  جمهوري اسالمی ایران
(نیازسنجی مخاطبان، فرهنگ پژوهی، افکار  با رویکرد قرآنی  مخاطب شناسی در فضاي مجازي  .14

  قرآنی) سنجی، آسیب پژوهی، فراغت پژوهی و باور پذیري مخاطبان نسبت به آموزه هاي تربیت
المللی، نهادهاي تربیتی و دینی، مدارس و مراکز  سازمان هاي بینشناسایی و تبیین تجارب و ابتکارات   .15

  قرآنی گیري از فضاي مجازي در تعمیق تربیت آموزشی اسالمی در بهره
  هاي فضاي مجازي با توجه به ویژگی قرآنیتبیین چگونگی تحقق اهداف تربیت   .16
  در فضاي مجازي قرآنیتبیین چگونگی تولید محتواي تربیت   .17



٦٤ 

 در فضاي مجازيقرآنی  هاي تربیتی مدیریت و نظارت بر انواع رسانهتبیین چگونگ  .18

  در فضاي مجازي قرآنی هاي روز آمد کردن روش ها و محتواي تربیت تبیین شیوه .19
 قرآنیهاي بهره گیري از ارتباطات بین فرهنگی به منظور جهانی سازي فرهنگ و تربیت  شناخت روش .20

  ی در آموزش و پرورشقرآنربیت ها با رویکرد ت تاثیرات تولید فرارسانه .21
 بر اساس قرآن کریم هاي آموزشی در تدوین منابع آموزشی و تربیتی گیري از رسانه تبیین چگونگی بهره .22

 گیري از فضاي مجازي براي تربیت تبیین چگونگی تعامالت حوزه هاي علمیه با آموزش و پرورش در بهره
  قرآنی
 دهی استفاده از فضاي مجازي در تربیت انیون در جهتهاي علمیه و روح تبیین جایگاه و نقش حوزه .23
  قرآنی
  قرآنی گیري از فضاي مجازي در تربیت هاي علمیه در بهره شناسایی و تبیین کارکردهاي حوزه .24
  ی و فضاي مجازيقرآنهاي علمیه در نظریه پردازي پیرامون تربیت  تبیین نقش حوزه .25
  زي ی در فضاي مجاقرآنتربیت هاي علمیه در عرصه سیاست گذاري  تبیین نقش حوزه .26
  با رویکرد قرآنی شناخت نظریه ها و دیدگاه هاي تربیت اسالمی در فضاي مجازي .27
  از منظر قرآن فهوم شناسی فضاي مجازي و ابعاد تربیتی آن در آموزش و پرورشم .28
  با رویکرد قرآنی هاي تربیتی حاکم بر فضاي مجازي تبیین انگاره .29
 هاي تربیت اسالمی در فضاي مجازي باتاکید بر مخاطب دانش آموزي تبیین تصویر، مختصات و مولفه .30

  از منظر قرآن
  قرآنیفضاي مجازي با تربیت   نسبت تبیین .31
 یقرآنتربیت  اهدافقد وضعیت موجود سیاستگذاري در فضاي مجازي از نظر تحقق ن .32

  
  
  . توانمند سازي جامعه در حوزه مشاوره ، خانواده و تعلیم و تربیت قرآنی11

 . توانمند سازي جامعه در حوزه مشاوره و خانواده:الف

  اخالق در آموزش و ارتقاء سالمت بر اساس دیدگاه قرآن .1
  آموزش الکترونیک با تکیه بر آیات قرآن .2
  آموزش و بهسازي منابع انسانی بر اساس دیدگاه قرآن کریم .3
  آموزش و پرورش تطبیقی از منظر قرآن .4
  آنبرنامه ریزي درسی منطبق با تعالیم قر .5
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  برنامه ریزي درسی و روش تدریس نوین منطبق با دیدگاه قرآن .6
  قرآن و روانشناسی آموزش کودکان استثنایی  .7
  سالمت معنوي و روانی از منظر قرآن .8
  هاي ازدواج با تکیه بر آیات قرآنها و چالشفرصت .9

  مددکاري اجتماعی و سالمت روان بر اساس دیدگاه قرآن  .10
  ات قرآنمدیریت آموزشی با تکیه بر آی  .11
  مشاوره و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی) بر اساس دیدگاه قرآن  .12
 مشاوره مدرسه از منظر قرآن  .13

  و سبک زندگی قرآنی  هاي قبل از ازدواج و سالمت خانوادهآموزش  .14
  از منظر قرآنباورها، عقاید، فرهنگ و رفتارهاي اجتماعی   .15
  ناز منظر قرآ خانواده پایدار و مهارت هاي زندگی  .16
  از منظر قرآن روش هاي نوین یاد دهی و یادگیري در جامعه  .17
  از منظر قرآنلزوم آموزش و توانمندسازي کودکان استثنایی   .18
  قرآنی لزوم برنامه ریزي درسی و روش تدریس نوین در جامعه  .19
  قرآنی لزوم بکارگیري آموزش و پرورش  در جامعه  .20
  قرآنی لزوم توسعه روانشناسی بالینی در جامعه  .21
  از منظر قرآن مدیریت، تحقیقات و تکنولوژي آموزشی  .22
  از منظر قرآن مطالعات رفتاري در بخش ازدواج و خانواده  .23
  از منظر قرآن نقش اخالق اسالمی در مطالعات رفتاري  .24
  از منظر قرآننقش تعلیم و تربیت در مطالعات رفتاري   .25
  از منظر قرآن نقش روانشناسی در مطالعات رفتاري جامعه  .26
  قرآنی و راهنمایی در مطالعات رفتاري جامعه همشاورنقش   .27
  از منظر قرآن نقش و جایگاه برنامه ریزي آموزشی در جامعه  .28
  روان شناسی شهري و محیطقرآن و   .29
  روانشناس خانوادهقرآن و   .30
  روانشناسی اجتماعیقرآن و   .31
  روانشناسی احساس و ادراكقرآن و   .32
  روانشناسی تعلیم و تربیتقرآن و   .33
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  روانشناسی فیزیولوژیک قرآن و  .34
  روانشناسی کودك و نوجوانقرآن و   .35
  روانشناسی هوش و سنجش هوشقرآن و   .36
  و راهنمایی( شغلی، خانواده، توانبخشی ) همشاورقرآن و   .37
  یافته هاي نوین علوم تربیتی و روانشاسیقرآن و   .38
  از نگاه قرآن تغییر در سبک زندگی و تاثیر آن بر سالمت روان  .39
  در خانواده هاقرآنی یج فرهنگ توسعه و ترو  .40
  از نگاه قرآن راهکارهاي مقابله با آسیب هاي اجتماعی در جامعه  .41
  قرآن و سبک زندگی سالم  .42
   قرآنی نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در سبک زندگی  .43
  نقش بهزیستی و وزارت کشور در سبک زندگی قرآنی   .44
  نی نقش حوزه هاي علمیه و دانشگاه در سبک زندگی قرآ  .45
  نقش روانشناسی در سبک زندگی قرآنی   .46
   قرآنی نقش سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد در سبک زندگی  .47
  قرآنی  نقش شهرداري و وزارت ورزش و جوانان در سبک زندگی  .48
  نقش صداو سیما و اصحاب رسانه در سبک زندگی قرآنی   .49
  نقش کمیته امدام امام خمینی(ره) در سبک زندگی قرآنی   .50
   ی قرآنینقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سبک زندگ  .51
  

  ب. توانمند سازي جامعه در حوزه تعلیم و تربیت قرآنی:
  اخالق اسالمی از منظر قرآن .1
  مختصات آموزش بزرگساالن با تکیه بر آیات قرآن  .2
  هاي آموزش عالی با تکیه بر آیات قرآنبایسته .3
  تانی، دبستانی و...) منطبق بر تعالیم قرآنیهاي آموزش و پرورش (پیش دبسشاخص .4
  قرآن و برنامه ریزي آموزشی .5
  تعلیم و تربیت دینی از منظر قرآن .6
  تعلیم و تربیت صحیح از منظر قرآن .7
  اصول جامعه شناسی با تکیه بر آیات قرآن  .8
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  علم اطالعات و دانش شناسی با تکیه بر آیات قرآن .9
  علوم ارتباطات از منظر قرآن  .10
  م و تربیت از منظر قرآنفلسفه تعلی  .11
    فلسفه و حکمت اسالمی از منظر قرآن  .12
 مدیریت تحقیقات و تکنولوژي آموزشی از منظر قرآن  .13

  از منظر قرآنارائه الگوي صحیح کسب و کار و رزق حالل   .14
از منظر لگوي صحیح تفریحات و سرگرمی ها و استفاده بهینه از فناوري هاي ارتباطی و اطالعاتی، ا  .15
  قرآن

  از منظر قرآنح الگوي مصرف و پرهیز از تجمل گرایی و غرب زدگی، اصال  .16
 از نگاه قرآن  بهبود روابط همسایگی و فرهنگ آپارتمان نشینی  .17

  از منظر قرآنترویج عفاف و ارتقاء عزت و کرامت زنان در خانواده و اجتماع،   .18
  منظر قرآن از تعادل جمعیتی با تکیه بر ازدواج آسان و جلوگیري از افزایش طالق،  .19
  در جامعه قرآنی راهکارهاي اجرایی کردن اخالق و تربیت  .20
  از منظر قرآنراهکارهاي حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی،   .21
  از منظر قرآن علل پرخاشگري و خشونت و راهکارهاي برقراري امنیت روانی و اجتماعی،  .22
 بر سیره عملی اهل بیت(ع)  و مقابله با قانون گریزي و کارگریزي با تکیه قرآنی مدیریت  .23

  قرآنیجایگاه محیط زیست در قاموس اندیشه   .24
  و محیط زیست در ارتباط با طبیعتقرآنی سبک زندگی   .25
  کشاورزي قرآن و   .26
  قرآن و گیاهان  .27
  قرآن و حیوانات  .28
  

  . روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی قرآنی12
 الف. روانشناسی

  اعتیاد از منظر قرآن .1
  ريپرستاقرآن و  .2
  خانواده درمانیقرآن و  .3
  روان پرستاريقرآن و  .4
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  روانپزشکیقرآن و  .5
   روانشناسی بالینیقرآن و  .6
  روانشناسی بالینی کودك و نوجوانقرآن و  .7
  روانشناسی تربیتیقرآن و  .8
  روانشناسی سالمتقرآن و  .9

  روانشناسی شخصیتقرآن و   .10
  روانشناسی صنعتی و سازمانیقرآن و   .11
  روانشناسی عمومیقرآن و   .12
  روانشناسی و آموزش کودکان استثناییرآن و ق  .13
  روانشناسی ورزشقرآن و   .14
  سنجش و اندازه گیري (روان سنجی)قرآن و   .15
  علوم اعصابقرآن و   .16
 مشاورهقرآن و   .17

  
  تربیتی ب. علوم

  قرآنتعلیم و تربیت در  .1
  قرآنی تعلیم و تربیت .2
  آموزش الکترونیکقرآن و  .3
  آموزش پیش دبستانیقرآن و  .4
  پرورش ابتدایی وآموزش قرآن و  .5
  برنامه ریزي درسیقرآن و  .6
  تحقیقات آموزشیقرآن و  .7
  تکنولوژي آموزشیقرآن و  .8
  فلسفه تعلیم و تربیتقرآن و  .9

  مدیریت آموزشیقرآن و   .10
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  . سبک زندگی پیامبر اسالم از منظر قرآن13
 سبک زندگی پیامبر در ارتباط با دیگرانالف. 

  پیامبر از نگاه قرآنمدیریت  .1
  دي پیامبر از نگاه قرآنمدیریت اقتصا .2
  پیامبر از نگاه قرآنسیاست  .3
  پیامبر و ایجاد اتحاد از نگاه قرآن .4
  از نگاه قرآن تشکیل زندگی و خانوادهپیامبر و  .5
  پیامبر از نگاه قرآن صله رحم .6
  از منظر قرآن مقام و منزلت زندیدگاه پیامبر در مورد  .7
  ان از منظر قرآنجواندیدگاه پیامبر در مورد  .8
  یامبر در مورد کودکان از منظر قرآندیدگاه پ .9

  دیدگاه پیامبر در مورد همسایه از منظر قرآن  .10
  از نگاه قرآن و نفوذ در قلوبعلل موفقیت پیامبر در تبلیغ   .11

  از نگاه قرآن شاد زیستنپیامبر و   .12
  از نگاه قرآنمشورت با دیگران پیامبر و   .13
 

 رآناز منظر ق سبک زندگی پیامبر در ارتباط با خویشتنب. 
  پیامبر از منظر قرآن خالق فردي و تهذیبا .1
  پیامبر از منظر قرآن هداشت فرديب .2
  پیامبر از منظر قرآن وشش و آرایشپ .3
 پیامبر از منظر قرآن کار و کوشش ،نظم و انضباط .4

  
 از منظر قرآن سبک زندگی پیامبر در ارتباط با طبیعتج. 

  از منظر قرآن محیط زیست پیامبر و .1
  از منظر قرآن گیاهان کشاورزي وپیامبر و  .2
  از منظر قرآن حیوانات چگونگی برخورد پیامبر با .3
 

 قرآناز منظر  در برخورد با دیگران پیامبرد. سبک زندگی 
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  در برخورد با مؤمنان از منظر قرآن پیامبر زندگی سبک .1
  در برخورد با همسران از منظر قرآن پیامبر زندگی سبک .2
  ن از منظر قرآندر برخورد با منافقا پیامبر زندگی سبک .3
 در برخورد با دشمنان از منظر قرآن پیامبر زندگی سبک .4

  از منظر قرآن دشمنان، براي) ص( رحمت پیامبر جنگی اخالق .5
  دشمنان از منظر قرآن با مقابله   تبین سجایاي اخالقی پیامبر رحمت(ص) در .6
  از منظر قرآن جایگاه نفرت در سیره پیامبر رحمت(ص) با مخالفانش .7
  از منظر قرآن در سیره پیامبر رحمت(ص) جذب دشمنان .8
  از منظر قرآن ص)،( رحمت پیامبر دیپلماسی .9

  از منظر قرآن مسلمانان، غیر با) ص( رحمت پیامبر اخالقی رفتار .10
  از منظر قرآن یهودي، و مسیحی ادیان پیروان با) ص( رحمت پیامبر رفتار .11
  از منظر قرآن مخالفان، با) ص( رحمت پیامبر رفتار .12
  از منظر قرآن دشمنان توهین تعامل در) ص( رحمت امبرپی رفتار .13
  از منظر قرآن رفتار پیامبر رحمت(ص) با پیروان ادیان مسیحی و یهودي .14
  ص) از منظر قرآن( رحمت پیامبر سیره در مدارا و رفق .15
  از منظر قرآن روش پیامبر رحمت (ص) در مبارزه با مفاسد اجتماعی .16
  از منظر قرآن رمت شکنان و مرتدانسیره پیامبر رحمت(ص) در مواجهه با ح .17
  ص) از منظر قرآن( رحمت پیامبر جویانه صلح سیره .18
  ص) از منظر قرآن( رحمت پیامبر نظامی اخالق و سیره .19
  از منظر قرآن مخالفانش، با) ص( رحمت پیامبر روش و سیره .20
  از منظر قرآن شاخص هاي رفتار پیامبر رحمت(ص) با گنهکاران .21
  از منظر قرآن ص) با اهل کتابشیوه تعامل پیامبر رحمت( .22
 از منظر قرآن صلح دوستی و خشونت ستیزي پیامبر رحمت(ص) .23

 
  

  . سبک زندگی قرآنی حضرت زهرا(س)14
  )استشهاد به آیات قرآن، در کالم حضرت فاطمه زهرا (س .1
 از نگاه قرآن با نگاهی به زندگانی حضرت زهراء (س) بانوي برترهاي شاخصه .2
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 (س) با قرآنپیوند حضرت فاطمه زهرا  .3

 )تجلی قرآن در رفتار حضرت فاطمه (س .4

 تعابیري از قرآن کریم درباره حضرت فاطمه زهرا (س) با تکیه بر سوره کوثر .5

 جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در کتاب و سنت .6

 در آیات و روایات (س) جایگاه حضرت فاطمه زهرا .7

 )سیره قرآنی حضرت زهرا (س .8

 ن از منظر تفاسیر اهل سنتشخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) در قرآ .9

 نگاهی به جایگاه فاطمه زهرا (س) در آیه مباهله از نظرگاه اهل سنّت فاطمه(س) در قرآن؛  .10

 تجلی تمام زنان مقدس قرآنی ؛فاطمه زهرا(س)  .11

  )اقتصادي حضرت فاطمه زهرا (س -نگرشی قرآنی بر حماسه هاي سیاسی  .12
  )حضرت فاطمه زهرا (س بصیرت در سیره  .13
  )حضرت فاطمه زهرا (س ی در سیرهدشمن شناس  .14
 )حضرت فاطمه زهرا (س والیت پذیري در سیره  .15

 
 

  . سبک زندگی قرآنی، نظم و امنیت15
 آنها رابطه و امنیت و نظم زندگی قرآنی، سبک  چیستی و چرایی مفاهیم الف. 

 امنیت و نظم ، زندگی قرآنی سبک چیستی و چرایی مفاهیم  .1

 ایرانی سنت در امنیت   و نظم ، دگی قرآنیزن سبک   مفاهیم چرایی  چیستی و  .2

 
  قرآنیسبک زندگی  فرهنگی، اقتصادي و سیاسی و نهادهاي تأثیرگذار بر اجتماعی، يوزه هاب. ح

 با رویکرد نظم و امنیت قرآنی روابط اجتماعی و سبک زندگی .1

 امنیت و نظم رویکرد با زندگی قرآنی سبک و تربیت و تعلیم  نظام  .2

 با رویکرد نظم و امنیت قرآنیو سبک زندگی  رابطه دولت و مردم .3

 و نظم و امنیت قرآنی رابطه تولید و مصرف، سبک زندگی .4

 و نظم و امنیت قرآنی هاي مردم نهاد و تاثیر آنها بر سبک زندگیسازمان .5

 و رابطه آنها با نظم و امنیت قرآنی سرمایه اجتماعی و سبک زندگی .6

 و تاثیر آن بر نظم و امنیت قرآنی امر به معروف، نهی از منکر و سبک زندکی .7
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 ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت قرآنی فرصت ها، تهدیدها و آسیب هاي موجود در سبک زندگیج. 

 با رویکرد نظم و امنیت قرآنیدین و سبک زندگی  .1

 با رویکرد نظم و امنیت قرآنی خانواده و سبک زندگی .2

 م و امنیتبا رویکرد نظ قرآنی قانون گریزي و سبک زندگی .3

 با رویکرد نظم و امنیت قرآنیها و سبک زندگی رسانه .4

 و نظم و امنیت قرآنیاقتصاد مقاومتی، سبک زندگی  .5

 جامعه ایرانی قرآنی آسیب شناسی تاثیر الگوهاي زندگی در کشورهاي همسایه مسلمان برسبک زندگی .6

جامعه  قرآنی برسبک زندگیآسیب شناسی تاثیر الگوهاي زندگی کشورهاي منطقه و جامعه بین المللی  .7
 ایرانی

  
 در نظم و امنیت قرآنی جایگاه الگو هاي سبک زندگی د. 

 و نظم و امنیت قرآنی (ص) و سیره اهل بیت (ع)، سبک زندگی پیامبر اسالمسنت  .1

 آرمانی اسالمی و ایرانی و تاثیر بر نظم و امنیت قرآنی مؤلفه هاي سبک زندگی .2

 و نظم و امنیت آنیقر فرهنگ دفاع مقدس، سبک زندگی .3
  
 قرآنی جایگاه و نقش پلیس در ارتقاء سبک زندگی .ـه

 قرآنی پلیس جامعه محور و سبک زندگی .1

 قرآنی قانون مداري پلیس و سبک زندگی .2

 قرآنی لیس، ارتقاي حقوق شهروندي و سبک زندگیپ .3

 زندگی قرآنی سبک و اخالقی امنیت  پلیس،  .4

 قرآنی پلیس، امنیت سیاسی و سبک زندگی .5

 قرآنی امنیت اجتماعی و سبک زندگی پلیس، .6

 قرآنی پلیس، امنیت اقتصادي و سبک زندگی .7

 قرآنی پلیس، اعتماد و احساس امنیت و سبک زندگی .8

   
 و نظم و امنیت قرآنیارتقاي سبک زندگی  هدفبا  مختلفآینده پژوهی در حوزه هاي . و

 سیاسیقرآن و سبک زندگی  .1

 اجتماعیقرآن و سبک زندگی  .2

  زندگی فرهنگیقرآن و سبک  .3
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 قرآن و سبک زندگی اقتصادي .4

 
 و نظم و امنیت قرآنی نقش مدیریت، برنامه ریزي و طراحی شهري در سبک زندگی. ح

 و نظم و امنیت قرآنی تحوالت اجتماعی درون شهري، سبک زندگی .1

 و نظم و امنیت قرآنی حاشیه نشینی، سبک زندگی .2

 و نظم و امنیت قرآنی شهر نشینی، سبک زندگی .3

 و نظم و امنیت قرآنی یگري شهري، سبک زندمعما .4

  
  . سالمت روان از منظر قرآن16
  معنوي سالمت ارتقاي و رشد در کریم قرآن حفظ و تالوت روانشناختی اثرات .1
  کریم قرآن دیدگاه از سالم شخصیت و سالم انسان .2
  روان سالمت در کریم قرآن تاثیر .3
  کریم قرآن در آن شناسی آسیب و عقالنی حیات .4
  کریم قرآن منظر از یتخالق .5
  روانشناختی سالمت در آن اثرات و کریم قرآن در معنوي دلبستگی .6
  روانی – جسمی هايبیماري درمان در قرآنی هايروش کاربرد .7
  اجتماعی و فردي سالمت در آن اثرات و کریم قرآن در نفس معرفت .8
  کریم قرآن دیدگاه از روان سالمت در الهی صفات و اسما نقش .9

  کریم قرآن منظر از نفس به اعتماد ایجاد در توکل نقش  .10
  روانشناختی دیدگاه از سالمت در قرآنی هايمثال و هاداستان نقش  .11
  کریم قرآن ویژه آیات و ها سوره درمانی نقش  .12
  کریم قرآن منظر از سالمت در نشاط و شادي نقش  .13
  هیجانات و عواطف مدیریت در کریم قرآن نقش  .14
  انسان تحول و رشد مراحل به قرآن نگاه  .15
  کریم قرآن نگاه از عواطف و هیجان  .16
  

  اسالمی زندگی سبک و تمدن الگوي . فرهنگ قرآن،17
  امام خمینی(ره) قرآنی ررسی سبک زندگیب .1
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  مقام معظم رهبري قرآنی ررسی سبک زندگیب .2
  الگوي مدیریت اسالمی قرآن و .3
  و احیاي هویت تمدن اسالمی قرآن .4
  تمدن اسالمیدر  و سبک زندگی قرآن .5
  الگوي تربیت نیروي انسانی رآن وق .6
  و الگوهاي سبک زندگی اسالمی قرآن .7
  قرآنالگوهاي سبک زندگی در پرتو فرهنگ  .8
  )تمدن اسالمی از منظر امام خمینی (ره در و الگوي سبک زندگی قرآن .9

  (زید عزه)ايتمدن اسالمی از منظر امام خامنهدر و الگوي سبک زندگی  قرآن  .10
  ی و تربیتی الگوي تمدن اسالمیو آموزه هاي مدیریت قرآن  .11
  گفتمان انقالب اسالمیتمدن اسالمی و  در الگوي سبک زندگی قرآن،  .12
  تمدن اسالمی قرآنی درزندگی  قرآن وپاسخ به تهدیدهاي سبک  .13
  در تمدن نوین اسالمی و احیاي حقوق اسالمیقرآن   .14
  علیهم السالم) در تمدن نوین اسالمیو الگوهاي رفتاري اهل بیت ( قرآن  .15
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  محور پنجم: قرآن کریم و وقف

   قرآن و مدیریت در وقف .1
 هاي آموزشی و پژوهشیراهکارهاي توسعه وقف با بهره گیري از ظرفیتقرآن و  .1

 جایگاه وقف در نظام مدیریت اسالمیقرآن و   .2

 نقش وقف در توسعه و گسترش تمدن اسالمیقرآن و  .3

 از نگاه قرآن ي موقوفاتهاي وقف و ادارهروش .4

  قرآنین رابطه وقف با سبک زندگی تبیی .5
 نقش و کارایی وقف در جهت تحقق اهداف مدیریتی و پیشرفت و عدالتقرآن و  .6

 وقف و راهکارهایی براي توسعه حفظ محیط زیست و منابع طبیعیقرآن و  .7

 از نگاه قرآن ابعاد اجتماعی و فرهنگی وقف .8

 از نگاه قرآن ابعاد تربیتی و روانشناسی وقف .9

 از نگاه قرآن تحقق عدالت اجتماعی و فرهنگ عمومی تاثیر وقف بر   .10

 راهکارهاي ترویج فرهنگ وقف در جامعهقرآن و    .11

 راهکارها و چالشهاي احیا ، عمران و بازسازي موقوفات درمانیقرآن و    .12

 مورد نظر قرآن نقش وقف در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی   .13

 آن از نگاه قرآننقش وقف و کارایی    .14

 پژوهشی و آموزشی هاي ظرفیت از گیري بهره با وقف هتوسع راهکارهاي   .15

 )پروري جانشین(انسانی نیروي عملکرد بر مدیریتی هاي پست براي مستعد نیروهاي بکارگیري تأثیر   .16

 امـور  و اوقـاف  سـازمان  در نگهبـانی  و انتظامـات  امـور  سپاري برون نحوه) بهینه( مطلوب مدل تدوین  .17
 خیریه

 خیریه امور و اوقاف سازمان خدماتی و رفاهی امور سپاري برون حوهن) بهینه( مطلوب مدل تدوین   .18

 متبرکه بقاع امناء هاي هیأت عملکرد ارزیابی هاي شاخص بندي اولویت   .19

 خیریه امور و اوقاف سازمان عملکرد ارزیابی هاي شاخص بندي اولویت   .20

 آن ارزیابی يها شاخص و خیریه امور و اوقاف سازمان به مردم اعتماد افزایش راهکارهاي   .21
 

  قرآن و وقف و اقتصاد .2
 ارائه الگوي شایسته مدیریت موقوفات با رویکرد قرآنی .1
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 ارتباط وقف و اقتصاد مقاومتی با رویکرد قرآنی .2

 آثار اقتصادي وقف در جامعه اسالمی از منظر قرآن .3

 آسیب شناسی مدیریت و بهره وري موقوفات اقتصادي از نگاه قرآن .4

  ف و ارتقاء بهره وري موقوفات از نگاه قرآنآسیب ها و موانع کارآیی وق .5
 پویایی اقتصادي وقف از نگاه مفسران اهل سنت .6

 پویایی اقتصادي وقف از نگاه مفسران شیعه .7

 تبیین الگوي اقتصادي وقف از منظر قرآن .8

 چالش ها، موانع و آسیب هاي اقتصاد وقف بنیان از نگاه قرآن .9

 قرآنی راهکارهاي احیاي اقتصاد موقوفات با رویکرد   .10

 شاخصه هاي بهره وري مطلوب موقوفات از منظر قرآن   .11

 قرآن و تاثیر موقوفات بر شاخصه هاي پیشرفت فردي و رفاه اجتماعی     .12

 تبدیل به احسن نمودن موقوفات سنتیقرآن و    .13

  قرآن و مصرف موقوفات   .14
 مبانی اقتصادي وقف از منظر قرآن   .15

 قرآن نقش و جایگاه وقف در رفع رکود اقتصادي از منظر   .16

 نقش و جایگاه وقف در قرآن   .17

 هاي اشتغال و کارآفرینی با رویکرد قرآنینقش وقف در ایجاد زمینه   .18

 نقش وقف در پیشرفت اقتصادي تمدن اسالمی از منظر قرآن     .19

 مورد نظر قرآن نقش وقف در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی   .20

 مورد نظر قرآنینقش وقف در تحقق اهداف اقتصاد    .21

 تحول نظام اقتصادي از دیدگاه قرآن نقش وقف در   .22

 نقش وقف در تحول نظام سالمت با رویکرد قرآنی   .23

 نقش وقف در شکوفایی و توسعه اقتصاد اسالمی با رویکرد قرآنی   .24

 نقش وقف در مبارزه با فقر اقتصادي با رویکرد قرآنی   .25

 ي قرآندر احیا آن نقش وقف و کارایی   .26

 رویکرد قرآنیها با وقف مشارکتی؛ تهدیدها و فرصت   .27

 سنتی موقوفات نمودن احسن به تبدیل و ارتقاء جهت نقدي درامدهاي سازي بهینه   .28

 کشور صنعتی توسعه در وقف نهاد اثربخشی افزایش مدل طراحی   .29
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 کشور کشاورزي توسعه در وقف نهاد  مطلوب جایگاه ترسیم   .30

 موقوفات از وري بهره يحداکثر افزایش منظور به موقوفات هاي درآمد مدیریت بهینه مدل تدوین   .31

 سـرمایه  جدیـد  هاي شیوه پیشنهاد ارائه و وقفی هاي زمین از استفاده میزان  و موجود وضعیت بررسی  .32
 وقف هاي زمین عرصه در گذاري

 روستاهها عمران و توسعه در وقف نهاد بخشی اثر افزایش راهکارهاي   .33

 کشور در مسکن بخش نیاز تأمین به بخشیدن رونق در وقف نهاد  بخشی اثر افزایش راهکارهاي   .34

 کشور در معادن توسعه در خیریه امور و وقف نهاد  بخشی اثر افزایش  راهکارهاي   .35
 
  قرآن، وقف و توسعه علم و فناوري .3
 آسیب شناسی مراکز علمی وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه با رویکرد قرآنی .1

 لمی با رویکرد قرآنیبررسی تاریخی نقش وقف در تاسیس و حمایت از مراکز ع .2

 جایگاه وقف در پیشرفت جامعه از نگاه قرآن .3

هـا و  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به عنوان مرکز آموزش عـالی وابسـته بـه نهـاد وقـف؛ فرصـت       .4
 تهدیدها با رویکرد قرآنی

 راهکارهاي ارتقاء مدیریت و بهره وري موقوفات از منظر قرآن .5

 جدید در حوزه علم و فناوري قرآن و راهکارهاي ایجاد موقوفات .6

 ها با رویکرد قرآنیموقوفات حوزه علم و فناوري؛ تهدیدها و فرصت .7

 هاي وقف دانش بنیان از منظر قرآنها و شاخصهمولفه .8

 وري موقوفات با رویکرد قرآنینقش علم  و فناوري در ارتقاي مدیریت و بهره .9

 قرآنی نقش وقف در تاسیس و حمایت از مراکز علمی با رویکرد   .10

 نقش وقف در تحول نظام آموزشی کشور از منظر قرآن   .11

 نقش وقف در توسعه و گسترش علم و فناوري با رویکرد قرآنی   .12

 نقش وقف در حمایت از تولید علم و فناوري با رویکرد قرآنی   .13

 هـا،  قابلیـت  بایـدها، ( فنـاوري  و علـم  توسـعه  در خیریـه  امـور  و وقف مطلوب جایگاه و نقش ترسیم  .14
 )ها جذابیت

 و اطالعـات  فنـاوري  حـوزه  بـا  مـرتبط  هـاي  فعالیـت  سـپاري  بـرون  نحوه) بهینه( مطلوب مدل تدوین  .15
 خیریه امور و اوقاف سازمان ارتباطات

 اوقاف سازمان در اطالعات فناوري حوزه هاي فعالیت مطلوب الگوي ارائه   .16
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  قرآن و ترویج و توسعه فرهنگ وقف .4
 نظر قرآناز م ابعاد تاریخی ، هنري و ادبی وقف .1

 اصول و مبانی ترویج فرهنگ وقف با استفاده از آیات قرآن    .2

 آسیب شناسی کاهش اقبال عمومی به مقوله وقف با رویکرد قرآنی .3

  آسیب شناسی مصارف موقوفات از نگاه قرآن .4
 آسیب شناسی، چالش ها و موانع ترویج فرهنگ وقف از منظر قرآن .5

 زه هاي قرآنیوقف بر اساس آموتدوین و تحلیل مبانی نظري  .6

 با استفاده از آموزه هاي قرآنیراهکارها و چالشهاي احیا ، عمران و بازسازي موقوفات  .7

 از منظر قرآن راهکارهاي ترویج فرهنگ وقف در جامعه .8

  وقف از نگاه قرآن   ها و موانع شناسایی چالش .9
 ضرورت جهت دهی نیات واقفان به وقف هاي مبتنی بر نیاز روز با رویکرد قرآنی   .10

 عوامل، زمینه ها و راهکارهاي ترویج وقف از منظر قرآن   .11

 قرآن و ترویج فرهنگ وقف از بستر توجه به آثار و برکات فردي و اجتماعی آن     .12

 وقفدر توسعه فرهنگ قرآن و فرهنگ سازي    .13

 قرآن و لزوم تحول در نگرش به مقوله وقف   .14

 ه قرآنماهیت وقف مشارکتی و نقش آن در ترویج و توسعه وقف از نگا   .15

 نقش رسانه هاي قرآنی در توسعه و ترویج فرهنگ وقف   .16

 نقش قرآن و اهل بیت علیهم السالم در ترویج فرهنگ وقف   .17

 نقش مفسران شیعه در ترویج فرهنگ وقف   .18

 نقش موسسات قرآنی در توسعه و ترویج فرهنگ وقف   .19

 رآنینقش موقوفات در تأثیر بر شاخصه هاي پیشرفت فردي و اجتماعی با رویکرد ق   .20

 قرآنی سبک زندگینقش وقف در تحقق    .21

 نقش وقف در ترویج فرهنگ قرآنی   .22

 نگ احسان و نوع دوستی از منظر قرآننقش وقف در توسعه فره   .23

 نقش وقف در دستیابی فرد و جامعه به حیات طیبه    .24

 نقش وقف در گسترش فضاهاي قرآنی   .25
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 اجتماعی و فرهنگی حوزه .5

 راهکارهاي ارائه با حوزه این هاي چالش شناسایی و وقف جایگاه ارتقاء در عالی آموزش نقش بررسی .1
 آنها حل براي عملیاتی

 درکشور) عالی آموزش و پرورش و آموزش(  آموزش و وقف متقابل تأثیرات افزایش براي مدلی ارائه .2

 زیست محیط توسعه در خیریه امور و وقف تأثیر افزایش مدل طراحی .3

 خیریه امور و اوقاف سازمان فرهنگی امور سپاري رونب نحوه) بهینه( مطلوب مدل تدوین .4

 نیازهاي با متناسب وقف توسعه و ترویج راهکارهاي و مردم جدید نیازهاي بندي اولویت و شناسایی .5
 روز

 فرهنگی قطب به بقاع تبدیل مطلوب مدل تدوین .6

 کشور اجتماعی و فرهنگی توسعه در مساجد تأثیر و نقش افزایش مدل طراحی .7

 جامعه فرهنگی وجایگاه نقش ارتقاء در متبرکه بقاع تأثیر راهکارهاي .8

 سطح در قرآنی مسابقات اجراي در کشور فرهنگی و اجرایی دستگاههاي و مردم مشارکت راهکارهاي .9
 المللی بین و ملی

 کشور مختلف مناطق دینی فرهنگی هویتی ارتقاي و حفظ در متبرکه بقاع نقش  .10

 کشور در بیکاري رفع و اشتغال توسعه در خیریه امور و وقف نهاد نقش افزایش راهکارهاي  .11

 راهکارهاي و سالمت وحوزه نظام در وقف نهاد نقش و راهبردها و ها ضرورت و نیازها شناسایی  .12
 حوزه این در وقف ترویج

 وقف فرهنگ ترویج جهت در وسیما صدا تبلیغات اثربخشی افزایش راهکارهاي  .13

 جمعیت توسعه در خیریه امور و وقف نهاد  نقش افزایش راهکارهاي  .14

 مدرن هاي شیوه به دین ترویج در خیریه امور و وقف نهاد  هاي قابلیت بررسی  .15

 )آینده حال، گذشته،( سالمت نظام در خیریه امور و وقف نقش  .16

 مختلف هاي حوزه بر آن آثار و فرهنگی قطب به متبرکه بقاع و امامزادگان تبدیل در الرضا میقات نقش  .17

 موانع آن رفع راهکارهاي و نیکو عمل بعنوان اموال فوق موانع  .18

 متبرکه بقعه اطراف در موجود مشاغل بر نظارت مدیریتی - اجتماعی - فرهنگی - حقوقی راهکارهاي  .19
   بقعه معنوي فضاي با آن همخوانی و امامزادگان

 آن حاصال راهکارهاي و خیریه امور و اوقاف سازمان در وقف ترویج و تبلیغ شناسی آسیب  .20

 )راهکارها-ها چالش( اسالمی تربیت و تعلیم در بقاع جایگاه و نقش  .21

 کشور پرورش و آموزش در خیریه امور و وقف نهاد  نقش افزایش اهکارهاير  .22



٨٠ 

 اجتماعی هاي حمایت توسعه در خیریه امور و وقف نهاد نقش افزایش راهکارهاي و موانع  .23
 
 قرآنی حوزه .6

 خیریه امور و اوقاف سازمان قرآن مسابقات سپاري برون هنحو) بهینه( مطلوب مدل تدوین .1

 کشور) عالی آموزش و پرورش و آموزش( آموزشی نظام در قرآنی فرهنگ توسعه مطلوب مدل تدوین .2

 کشور در کریم قرآن حفظ فراگیري و گسترش در خیریه امور و وقف توسعه مطلوب مدل تدوین .3

 مکتوب هاي رسانه مختلف، سطوح تعیین( قرآنی قاتمساب ترویج و تبلیغ نحوه بخش اثر مدل طراحی .4
 ...) و ها محیط ،...و

 بین و ملی مسابقات به سنی مختلف هاي رده در بیشتر مخاطبان جذب و سازي جذاب راهکارهاي .5
 قرآنی المللی

 قرآنی فرهنگ حوزه در وقف به مردم ترغیب و قرآنی موقوفات ترویج راهکارهاي .6

 آن روي پیش هاي چالش و ها آسیب و رآنیق مسابقات مختلف کارکردهاي .7

 کریم قرآن در تدبر و حفظ توسعه و تأمین در خیریه امور و وقف سهم ارتقاء راهکارهاي .8

  
 حقوقی و اوقافی حوزه .7

 به مطلوب مدل تدوین و غیرمتصرفی و متصرفی موقوفات نحوه بر نظارت وضعیت شناسی آسیب .1
 آنها بر صحیح نظارت منظور

 و متبرکه بقاع موقوفات، مدیریت و وقف خصوص در حقوقی و قانونی هاي خالء و لمسائ شناسایی .2
 آنها حل براي قانونی راهکارهاي و مساجد

 خیریه امور و اوقاف سازمان در اداري فساد از پیشگیري سیستمی مدل طراحی .3

 خیریه امور و اوقاف سازمان حقوقی امور سپاري برون نحوه) بهینه( مطلوب مدل تدوین .4

 خیریه امور و اوقاف سازمان امالکی امور سپاري برون نحوه) بهینه( مطلوب مدل دوینت .5

 خیریه امور و اوقاف سازمان اسنادي و ثبتی امور سپاري برون نحوه) بهینه( مطلوب مدل تدوین .6

 قضایی مراجع در وقفی هاي پرونده کاهش و جرایم وقوع از پیشگیري راهکارهاي .7

 دستگاهها سایر با تعامل در خیریه امور و  اوقاف نسازما مطلوب جایگاه تدوین .8

 مناطق زراعی موقوفات در زیرزمینی آبهاي کاهش و خشکسالی پدیده با مبارزه مطلوب مدل تدوین .9
 ایران کویري

 موقوفات احیاء و ثبت منظور به آنها با مقابله راهکارهاي و خواري موقوفه پدیده علل شناسایی  .10
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 و اوقاف سازمان در حوزه این نفعان ذي با تعامل و موقوفات مستغالت و امالك مطلوب مدل تدوین  .11
 خیریه امور

 دریایی زمینه در موقوفات توسعه و ایجاد راهکارهاي  .12

 مسائل حل راهکارهاي و موقوفات اعیانی فروش و خرید به مردم عمومی اقبال عدم علل شناسایی  .13

 مستاجرین از موقوفات وقعم به پذیره و االجاره مال وصول راهکارهاي بررسی  .14

 زراعی هاي زمین اراضی تسطیح و سازي یکپارچه در وقفی زراعی هاي زمین نقش  .15

 ...)ها حمام/انبارها اب(المنفعه مسلوب رقبات آوري روز به منظور به نوین هاي شیوه ارائه  .16

  
  

  محور ششم: نقد شبهات قرآنی
  

  مطالعات زبان شناختی قرآن کریم  محور هفتم: 
  

  الم علی من اتبع الهدي)(والس
  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم پژوهشمعاونت 

 1396 -شهریور 


