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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 

 

   یشناسقرآن و روان ملّی  اولین همایشبرنامه 

 

 

 
 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران دانشکده روان

 هسته پژوهشی قرآن  و روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 1399تیرماه  24-22 ،دانشگاه تهران
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 تیرماه 22یکشنبه   ؛همایش روز اولبرنامه 

 زمان عنوان برنامه محور برنامه

 
 

 8:40الی  8:30   تالوت قرآن مجید

 8:50الی  8:40  پخش سرود ملی

 8:55الی  8:50  1 پخش کلیپ

 خنرانی های کلیدیس

 افتتاحیه

  9:10الی  8:55 دانشگاه تهرانریاست محترم  ؛ نیلیمحمود دکتر  جناب آقای  سخنرانی

 ؛ خانم دکتر الهه حجازیسرکار سخنرانی 
 اسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانریاست محترم دانشکده روانشن

 9:25الی  9:10

 9:30الی  9:25 2 پخش کلیپ

 9:45الی  9:30 علمی همایشدبیر؛ احسان بهرامیهادی  سخنرانی جناب آقای دکتر 

 10الی  9:45 ریاست محترم پژوهشکده علوم رفتاری  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛غروی آیت اهلل سید  محمدسخنرانی 

 10:15الی  10 3   استراحت و پخش کلیپ 

 پنل تخصصی اول:
 چشم انداز آن روانشناسی اسالمی و

  رییس پنل:
 دکتر هادی بهرامی احسان 

 

 اعضای پنل
 ،  دکتر رضا پورحسین،  ، دکتر سید علی مرعشی دکتر سید محسن اصغری نکاح

   نقی فقیهیدکتر علیحجت االسالم 

 
 12الی  10:15

 

 12:15الی  12 4  استراحت و پخش کلیپ 

 سخنرانی
 هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ؛ کاویانی محمد  دکترحجت االسالم 

 شناسی قرآن بنیانچیستی روان
 12:30الی  12:15

ارایه های  شفاهی با حضور 

 : انرداو هیات

سید اقای دکتر 

 ، رضازادهضارمحمد

 دکتر مریم برادران، 

 گودرزی،  اکرم خانم دکتر 

 زارعیجمیله خانم دکتر 

  : 1ارایه شفاهی 
 یوسف غالمی سفر ؛شناسی قرآن کریم در دستیابی به شناخت و علم مطالعه روش

  12:40الی  12:30

 :2شفاهی ارایه 
 ؛بنیانهای قرآنشناختی در پژوهششناسی مفاهیم روانروش مفهوم

  13الی  12:45 مسعود نورعلیزاده میانجی

 14الی  13 نماز و استراحت ،پخش اذان  

 پنل تخصصی دوم:
نقد و نظر پژوهش های قرآنی در 

حوزه روانشناسی )رویکردهای 
 مختلف موجود(

 رییس پنل:
 دکتر عباس رحیمی نژاد

 

 اعضای پنل
 دکتر فهیمه فداکار،  دکتر رفیعی هنر حجت االسالم ،  دکتر سیامک طهماسبی

 

 

 16الی  14
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 زمان عنوان برنامه محور برنامه

 16:15الی  16 5 و پخش کلیپ استراحت 

 

 
ارایه های  شفاهی با حضور 

 :داوران هیات

 رضازادهسید محمدرضا دکتر 

 موسی زاده زهره دکتر 

 زارعیجمیله دکتر 

 فراهینی ندا خانم دکتر

 

 

  :3شفاهی ارایه 
  ی؛مروری برنظریات رشد در روانشناسی و مقایسه آن با منظومه رشد قرآن 

 کوثر شیروان، ناهید محتشم پارسا

 16:35الی  16:15

 :4شفاهی ارایه 
 مریم سلگی ؛خانواده تراز در اسالمبررسی مولفه های نظری مدل پیشنهادی  

 16:55الی  16:35

 :5شفاهی ارایه 
 عباس جوانشیر ؛از نظر آبراهام مزلو و بازبینی آن نظریه با توجه به مبانی اسالمی« انسان کامل» 

 17:15الی  16:55

 :6شفاهی ارایه 
 مریم برهمن و زینب آقائی ؛بررسی مؤلفه های تربیت در خانواده قرآنی

 17:40الی  17:15

 17:50الی  17:40 6 پخش کلیپ

 : 7ارایه شفاهی 
آیا وراثت و محیط کافی است؟ تاملی بر عوامل موثر بر رشد و شکل گیری شخصیت از 

 هماذاکری فر، سید محسن اصغری نکاح ؛منظر قرآن و روایات

 18:05الی  17:50

 : 8ارایه شفای 
نرگس  ؛نقش و جایگاه آن در درمان بیماری های روانیمفهوم رنج و پذیرش آن در زندگی، 

 ناصری زاده

  18:20الی  18:05

  :9ارایه شفاهی 
  ؛تیپ شخصیتی حضرت مریم )س( در قرآن کریم بر اساس تحلیل ایناگرام  

 فاطمه مجرب، فاطمه سادات طاهری، مریم برادران، رقیه سادات مومن

 18:35الی  18:20

  :10ارایه شفاهی 
 حمیده عسکری،  قدسیه پائینی ؛مطالعه تیپ شخصیتی شهید چمران از منظر قرآن کریم

 
 18:50الی  18:35

 

 : 11ارایه شفاهی 

 زاده، سارا شهیدزادهمریم کوچک ؛ماهیت نقش اجتماعی زنان از منظر قرآن
 

 19:05الی  18:50

 پایان روز اول همایش
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 99تیرماه  23برنامه روز دوم همایش؛ دوشنبه 

 زمان عنوان برنامه محور برنامه

 

 8:10الی  8 تالوت قرآن مجید

 8:20الی  8:10 سورد ملی

 8:30الی  8:20 7  پخش کلیپ

 

 سخنرانی های کلیدی

  ؛ دکتر عباس رحیمی نژادجناب آقای 

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانمعاونت پژوهشی دانشکده روان
 «روانشناسینگاهی متعالی به »

 8:45الی  8:30

  ؛ احمدرضا اخوت جناب آقای 

 دانشگاه تهرانعلیهم السالممدیر و مدرّس مجمع مدارس دانشجویی  قرآن و عترت 
 «اصالح نگرش به  قرآن  کریم»

 9:15الی  8:45

ارایه های  شفاهی با حضور 

 : داوران هیات

 رضازاده،سیدمحمدرضا دکتر

 برادران،  میمر دکتر  

 گودرزی، اکرم دکتر 

 موسی زادهزهره  دکتر

 :12ارایه شفاهی  
هادی بهرامی احسان،  حمیده عسکری،  ؛ها از منظر قرآن کریمشخصیت، انواع و ویژگی

 فریبا حسنی،  احمدرضا اخوت

 9:30الی  9:15

 :13ارایه شفاهی 
ریحانه  ؛مدل مفهومی آسیب شناسی روانی مبتنی بر رشد نایافتگی از منظر قرآن کریم

 بهرامی احسان ، احمدرضا اخوت ، فاطمه فیاضفیاض ، هادی 

 9:45الی  9:30

 10الی  9:45 و استراحت  8 پخش کلیپ 

 

 پنل تخصصی سوم:
مطالعات ش شناسی پنل رو

 قرآنی در حوزه روانشناسی

 اعضای پنل

 دکتر فاطمه فیاض، استاد احمدرضا اخوت، دکتر هادی بهرامی احسان
 

 12الی 10

 12:30الی  12 (دانشگاه تهران )معرفی هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی 9 و پخش کلیپ استراحت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :14ارایه شفاهی 
 قرآن؛  منظر از( دیسترس) مخرب نگرانی و( یوسترس) سازنده نگرانی  میان تمایز

 چنگ فوالد سمیرا

 12:45الی  12:30

 :15ارایه شفاهی 
معرفی نویسندگی بیانگر بر مبنای الگوی دعاهای قرآن کریم و ارزیابی تأثیر آن بر 

 هدی پوررضائیان ؛اندیشه های وسواسی

 13الی  12:45

 13:45الی  13 نماز و استراحت ، پخش اذان 

 :16سخنرانی  شفاهی 
 دکتر محمد علی  اسالمی معرفی شبکه اشراق؛

 14الی  13:45
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 زمان عنوان برنامه محور برنامه

 

 

ارایه های  شفاهی با 

 : داوران حضور هیات

 رضازاده سیدمحمدرضادکتر

 دیالمهنیکو دکتر 

 فیعیشصغریفاطمهدکتر

 طباطباییمحسن دکتر  

 بادیآمزد

 

 

 

 

 

 

 

 :17ارایه شفاهی 
-ای تحلیل نامه امام هادیمبن بر روانی شناسیتدوین الگوی نظری آسیب

 محسن عزیزی ابرقوئیاهواز؛  مردم به -السّالم¬علیه

 14:15الی  14

 :18ارایه شفاهی 
 ؛مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم عفو، شکر و امیدالگوی زمان

 سیدمهدی خطیب،  محمدصادق شجاعی

 14:30الی  14:15

 :19ارایه شفاهی 
 زاده، مرضیه مکاری امیریاطمه قنادانف  ؛مشاوره در قرآن و روایات

 14:45الی  14:30

 :20شفاهی ارایه 
هاجر  ؛والیت تکوینی الهی باور بنیادین قرآنی در برون رفت از افسردگی و اضطراب

 ذبیحی

 15الی  14:45

 :21ارایه شفاهی 
بررسی مقایسه ای سبک زندگی متکبرین و شاکرین از دیدگاه سوره مبارکه جاثیه 

ابوالحسنی، احمدرضا منصوره  ؛ارایه الگوی سبک زندگی سالم از منظر سوره مبارکه جاثیه
 اخوت

 15:15الی  15

 :22ارایه شفاهی 
اعظم  ؛نقش آموزه های دینی در افزایش هوش هیجانی همسران در معرض طالق

 زادهرحمتی،  محسن یوسف

 15:30الی  15:15

 :23ارایه شفاهی 
زینب سادات  ؛مقایسه تطبیقی مفهوم شناسی روان و نفس ازمنظر روان شناسی و قرآن

 روحانی،  هادی بهرامی احسان

 15:45الی  15:30

 16الی  45/15 10  استراحت و پخش کلیپ 

 :چهارمپنل تخصصی 
روانشناسی معنویت در قرآن؛ 

 اصول و روش ها

 اعضای پنل
 ، دکتر عباس پسندیده حجت االسالم ، دکتر مسعود آذربایجانیحجت االسالم 

 بزرگیدکتر مسعود جان

 
 18الی  16

 ختتامیها

 ، جمع بندی و  تبیین دستاوردهای همایشتقدیر و تشکر

 دبیر علمی همایش ؛ دکتر هادی بهرامی احسان

 همایش دبیر اجرایی دکتر فاطمه فیاض ؛

 18:30الی  18
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 سوم همایشروز 

  99تیرماه   24شناسی؛ ههای همایش ملی قرآن و روانبندی کارگاجدول زمان

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

 شناسی از منظر قرآنانسان

 زهرا خراسانی خانم 

       

استحکام روابط در  

 خانواده

مریم خانم 

 زادهکوچک

اصالح نگرش نسبت 

 به قرآن

احمدرضا    استاد

 اخوت

رونمایی از منظومه 

 تفکر

 مریم پسیان خانم

 رونمایی از منظومه رشد

 سارا  شهیدزاده خانم

ندا  دکتر ی ؛ رانیماندگار دختران و پسران ا یو خوشبخت تیعشق، زوج 

 فراهینی

   

فرزندپروری و   

 های قرآنیآموزه

سید محسن  دکتر 

 اصغری نکاح

نظریه شخصیت  

 توحیدی در قرآن

سید علی   دکتر

 مرعشی

 یشناسموضع روان 

نسبت به نقش  یاسالم

عوامل 

( کیولوژی)بیشناختستیز

 یدر اختالالت روان

 سید علی مرعشی دکتر 

 شناسی اسالمینگ سبز: کارگاهها با رویکرد روانر  /شناسیدر حوزه روان نآدر قر روشهای تدبررنگ نارنجی: کارگاهها با رویکرد 

 

 

 : شتر در بیاطالعات 
/https://qpsy.ir/fa 

https://qpsy.ir/fa/

