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 :دانشگاهی - آموزشی ها و دستاوردهایفعالیت ـ2بخش 

 موضوع دوره  تیمکان فعال مقطع

  3181 - 3131 نیکان تهران دبیرستان

  3189 - 3199 تهران احسان رستانیدب

 ثیمباحث تخصصی علوم قرآن و حد 3166 - 3163 دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی

 ثیمباحث تخصصی علوم قرآن و حد 3166 - 3161 دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی

 ثیمباحث تخصصی علوم قرآن و حد 3161 - 3166 دانشگاه شهید رجایی کارشناسی

 ثیمباحث تخصصی علوم قرآن و حد 3163 - 3198 دانشگاه قرآن و حدیث کارشناسی

 مباحث تخصصی تفسیر 3166 - 3191 وفنون قرآندانشکده علوم کارشناسی ارشد

 البالغه، تفسیر و کالم مباحث تخصصی نهج 3168 - 3196 دانشگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد

 امامت و مهدویتمباحث تخصصی  3193 - 3193 بنیاد امامت سطح سه حوزه

 تفسیر و کالممباحث تخصصی   دانشگاه قرآن و حدیث دکتری
 

 زمان عنوان

 3161 هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهاستاد برگزیده 

 و ... 3169 استاد برگزیده دانشگاه قرآن و حدیث

  

  

  

 

  



 یفیو تأل یپژوهش یت هایفعال ـ3بخش 

 دفعات تجدید ناشر عنوان ردیف

  پایان نامه کارشناسی ارشد روش استدالل در قرآن کریم 3

  پایان نامه کارشناسی ارشد یتصحیح قصیده عینیه سید حمیر 6

  پایان نامه دکتری قرآن یمبنا بر یآموزش خداشناس روش 1

  کتاب قبسی از آتش طور  1

  کتاب علی علیه السالم هستی بخش ایمان  1

  کتاب بر آستانه غدیر 8

  کتاب والیت رمز حیات و جاودانگی 3

  کتاب آن سوی پنجره 6

9 

طراحی و اجرای مشارکت در طرح پژوهشی 

های جامع تعاملی روانشناختی، تربیتی و برنامه

اجتماعی برای اعتالی باورها و رفتارهای دینی 

 دانشجویان

دانشکده روانشناسی و علوم  

  تربیتی دانشگاه تهران

    

    

    
 
  



  ین متون آموزشیتدو. 4بخش 

 زمان عنوان  فیرد

  مقطع راهنماییآموزان کتاب درسی عربی برای دانش 3

  راهنمای معلم کتاب درسی عربی برای مقطع دبیرستان 6

  روش آموزش خداشناسی 

   

   

   
 

  



 یپژوهش -علمی ن مقاالت در مجالت یتدو .5بخش 

 عنوان  فیرد
ه / دائره ینام نشر

 المعارف
 ه و صفحهیشماره نشر

 خ انتشاریتار

3 
 تفسیر مستندات الهیات سلبی در روایات

 علوی علیه السالم
 31شماره  – 3191بهار  علوم حدیث

6 
شناسی و اهمیت تربیت جهادی از نگاه مفهوم

 قرآن و نهج البالغه
 3، شماره 3191تابستان کتاب و سنت

1 
بررسی تطبیقی نقش خدای متعال در عالم 

 تکوین بر اساس دیدگاه فلسفی و ادله نقلی
 11شماره  – 3191بهار  سفینه

1 
و نقد دیدگاه کالمی، حکمی و عرفانی  تبیین

قاضی سعید قمی در باره جایگاه عرش و 

 کرسی در نظام هستی

 313شماره  – 3198بهار  کالم اسالمی

1 
و نقد « من دون اهلل»بررسی معنای عبارت 

 های فارسی معاصر قرآن کریمترجمه

مطالعات ترجمه قرآن و 

 حدیث
 31شماره  – 3193پاییز و زمستان 

8 
های ی آموزهدر سنجه« حی متأله»ی نظریه

 قرآن و عترت
 81شماره  – 3198تابسنان  اندیشه دینی

3 
تاملی در تعریف کالمی معجزه بر اساس 

گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت 

 موسی علیه السالم

 69شماره  – 3193زمستان  های قرآنیپژوهش

    

    

    
 

  



 سطوح دانشگاهی س شده درین تدریـ عناو6بخش 

 محل تدریس مقطع عناوین دروس 

معارف اسالمی، علوم بالغی، مبادی فقه و اصول، آشنایی با 

ادیان الهی، ادبیات عرب، کلیات عرفان اسالمی، آشنایی با 

البالغه، تفسیر فرهنگ و تمدن اسالمی، تفسیر موضوعی نهج

 موضوعی قرآن

 دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی

اسالم، تعلیم و تربیت دینیتاریخ   دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی 

ادبیات عرب، عرفان عملی اسالم، اخالق و تربیت اسالمی، 

البالغه، تفسیر موضوعی قرآنتفسیر موضوعی نهج  
 دانشگاه شهید رجایی کارشناسی

 
 دانشگاه قرآن و حدیث کارشناسی

 
 دانشگاه قرآن و حدیث کارشناسی ارشد

شناخت نهج البالغه –فلسفه اخالق  –مهدویت   
 دانشگاه قرآن و حدیث دکتری

 بنیاد امامت سطح سه حوزه مباحث تخصصی امامت
 

  



 ریدکت یهاارشد و رساله یکارشناس یهاپایان نامه یراهنمایی، مشاوره و داور. 7بخش 

 خ دفاعیتار مکان مقطع سمت عنوان فیرد

3 
در  آملیطباطبایی و جوادیبررسی تطبیقی دیدگاه عالمه 

خصوص مباحث علوم قرآنی شامل وحی، نزول، محکم و 

 متشابه، نسخ و منسوخ
دانشکده علوم و  ارشد مشاور

69پاییز فنون قرآن تهران  

دانشکده علوم و  ارشد داور نقد و بررسی مبانی تظریه سمبلیک بودن زبان قرآن 6

69بهمن فنون قرآن تهران  

1 
ی وقوع دانشمندان علوم قرآنی در باره نقد و بررسی آراء

دانشکده علوم و  ارشد داور نسخ در قرآن

69شهریور فنون قرآن تهران  

1 
بودن پیامبر )ص( از دیدگاه مفسران و « امی»نقد و بررسی 

دانشکده علوم و  ارشد داور مستشرقان

69تیر فنون قرآن تهران  

1 
آن در  بررسی قرائات منسوب به معصومین )ع( و جایگاه

دانشکده علوم و  ارشد داور تفسیر

66دی فنون قرآن تهران  

8 
ی اعتقادی و ی یوسف در حوزههای فراعصری قصهپیام

دانشکده علوم و  ارشد داور اخالقی

69پاییز فنون قرآن تهران  

دانشکده علوم و  ارشد داور دین شناسی تطبیقی، توحید تثلیث 3

66مرداد فنون قرآن تهران  

دانشکده علوم و  ارشد داور مقایسه تطبیقی التفسیر و مفسرون ذهبی و آیت اهلل معرفت 6

66آذر فنون قرآن تهران  

9 
ترجمه و نقد مقدمه سوم کتاب فصل الخطاب فی تحریف 

دانشکده علوم و  ارشد راهنما کتاب رب االرباب

69زمستان فنون قرآن تهران  

31 
بر مسئله آموزش تربیت عقلی کودک در قرآن با تأکید 

دانشکده علوم و  ارشد داور فلسفه در مدارس ابندایی

69بهمن فنون قرآن تهران  

33 
تأثیر اعتقاد و محبت به امام زمان)عج( در زندگی فردی و 

دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور اجتماعی

63اسفند حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور نقش طهارت روحی و معنوی در کسب معرفت 36

69بهمن حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور نقش و جایگاه عقل در تحصیل معارف اعتقادی  31

91دی حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور البالغه مبانی انسان شناختی تربیت در قرآن و نهج 31

91آبان حدیث  

 



 خ دفاعیتار مکان مقطع سمت عنوان فیرد

دانشگاه قرآن و  ارشد داور ه.ق(  113بررسی اندیشه های کالمی ابوالصالح حلبی)م  31

91بهمن حدیث  

38 
بررسی تطبیقی معیارهای شناخت حق و باطل در قرآن و 

 نهج البالغه
 ارشد مشاور

دانشگاه قرآن و 

69بهمن حدیث  

33 
بررسی تطبیقی مرگ و مرگ اندیشی در نهج البالغه و  

 کتاب مقدس
 ارشد داور

دانشگاه قرآن و 

91بهمن حدیث  

36 
دهی به میزان در روز جزا از منظر قرآن و روایات و پاسخ

 شبهات
دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور

91تیر حدیث  

39 
فطرت الهی از دیدگاه آیات و روایات اسالمی و مفسرین 

 بزرگ شیعه )قدیم و معاصر(
 ارشد مشاور

دانشگاه قرآن و 

91مهر حدیث  

61 
شناسی مباحث خداشناسی با تکیه بر قرآن و روایات روش

 تفسیری آن
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91آذر حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور نقش باور توحید در اخالق اجتماعی  63

93فروردین حدیث  

66 
بررسی شبهه ناسازگاری خاتمیت و امامت بر اساس آیات 

 ائمهو روایات ناظر به تعیین نقش 
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

93اردیبهشت حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور بررسی رابطه معرفت با بصیرت در آیات و روایات 61

93خرداد حدیث  

61 
در  636م « عبد الملک بن هشام»تاثیر باورهای کالمی 

دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور « السیره النبویه»تالیف کتاب 

93شهریور حدیث  

61 
بررسی تعدد طرق تالیفات اعتقادی اصحاب ائمه علیهم 

 السالم با تاکید بر تالیفات مربوط به امامت
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

93مهر حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور های مهدویت در آثار شیخ مفیدآموزه 68

93آبان حدیث  

63 
متعال خداوند « علیت»و « تجلی و ظهور»مقایسه دو نظریه 

 در هستی و بررسی نتایج کالمی آن
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

93آبان حدیث  

66 
بررسی تطبیقی مفهوم امامت والیت و خالفت در متون 

  1تا  1کالمی شیعه و سنی از قرن 
دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور

93آبان حدیث  

 ارشد مشاور های روحی در قرآن عذاب 69
دانشگاه قرآن و 

 حدیث
93آبان  

11 
رفت از جایگاه هدایتی امام رضا علیه السالم در برون

 های اعتقادیبحران
دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور

93آبان حدیث  



 تاریخ دفاع مکان مقطع سمت عنوان ردیف

13 
بیت به بیت علیهم السالم و اهلروش هدایت قرآن به اهل

دانشگاه قرآن و  ارشد  قرآن

  حدیث

16 
 یاستشهادات اهل بیت)ع( به آیات قرآن با مسألهنسبت 

دانشگاه قرآن و  ارشد  نزولاسباب

  حدیث

دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما البالغه در اثبات امامت روش شناسی نهج 11

  حدیث

11 
جایگاه فطرت در معرفت الهی در کالم امیرالمومنین )علیه 

 السالم( 
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

  حدیث

11 
بررسی تنبلی و کسالت و روش های غلبه بر آن در کالم و 

 سیره امام علی )ع(
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

  حدیث

دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور بررسی مساله انقطاع عذاب اخروی از دیدگاه آیات و روایات 18

96دی  حدیث  

قرآن و دانشگاه  ارشد راهنما جلوه های رحمت الهی در قیامت 13

96دی  حدیث  

16 
گانه در 1روش شناسی رویارویی حضرت علی )ع(باخلفای 

 جهت اثبات حقانیت خویش
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

96دی  حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور معنا شناسی ذکر در قرآن 19

96بهمن  حدیث  

11 
بررسی چگونگی تحقق شرک در عقاید وهابیان بر مبنای 

 روایاتقرآن و 
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

96بهمن  حدیث  

13 
ساله امیرالمؤمنین علیه السالم بر  61تحلیل کالمی سکوت 

 مبنای احتجاجات حضرت
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

96بهمن  حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور جایگاه قرآن و روش استفاده از آن در مناظرات امام رضا )ع( 16

96خرداد  حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما آسیب شناسی تربیت فرزند از منظر امام علی )ع( 11

91اسفند حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور تبیین رضا و غضب الهی در آیات و روایات 11

91اسفند حدیث  

11 
السالم در عرصه حقوق نقش تمدنی امیر المومنین علی علیه

دانشگاه قرآن و  ارشد داور خود اجتماعی در دوران حکومت

91اسفند حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور السالم(مبانی انسان شناسی رفتار سیاسی امیرالمومنین )علیه 18

91اسفند حدیث  



 تاریخ دفاع مکان مقطع سمت عنوان ردیف

13 
بررسی نقدهای متکلمان اصولی مکتب میرزایی نائینی 

وجیه در ت« مسبوقیت فعل به اراده»نسبت به کفایت مالک 

 اختیاری بودن فعل

دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91اسفند حدیث  

16 
های تربیت جهادی از نگاه امیرمومنان )علیه اصول و روش

 السالم(
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91اسفند حدیث  

19 
السالم( در عوامل و موانع موفقیت امیرالمومنین )علیه

 فرهنگ عمومیاصالح 
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91اسفند حدیث  

11 
نقد و بررسی انتقادات فالسفه به تعریف کالمی قدرت )با 

 تکیه بر نقص و امکان(
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91اسفند حدیث  

13 
ها و مقابله با تهدیدهای مندی از فرصتهای بهرهروش

 السالم()علیهدوران جوانی از نگاه امیرالمومنین 
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91اسفند حدیث  

16 
بررسی انتقادی جایگاه نص و اختیار در مبانی امامت 

 ابومحمد غزالی 
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91اسفند حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور ساله خلفاء بر مبنای نهج البالغه 61تحلیل عملکرد  11

91شهریور حدیث  

11 
های تنبه دادن مخاطب با توجه به موقعیت در بیانات روش

 السالم(امیرمومنان )علیه
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91شهریور حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور (396اعراب و بالغت خطبه قاصعه در نهج البالغه )خطبه  11

91شهریور حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور حدیث  فقر ذاتی انسان آثار و ابعاد آن در قرآن و 18

91شهریور حدیث  

13 
های ترغیب به مجاهدت در قرآن و بررسی تطبیقی روش

 نهج البالغه
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91شهریور حدیث  

16 
های شخصیتی و رفتاری کارگزاران بر اساس رابطه ویژگی

 البالغههای نهجآموزه
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91شهریور حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور نقش کار در توسعه رفاه خانواده با توجه به سبک زندگی  19

91شهریور حدیث  

81 
های تربیتی دو پیامبر برگزیده الهی )حضرت بررسی روش

ابراهیم )علیه السالم( و حضرت محمد )صلی اهلل علیه و 

 های توحیدی از منظر قرآنآله( مبتنی بر آموزه

 ارشد راهنما
دانشگاه قرآن و 

91مهر  حدیث  

 ارشد راهنما شناسی دعا در کالم امیرالمومنین علی )علیه السالم(گونه 83
دانشگاه قرآن و 

91آبان  حدیث  
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دانشگاه قرآن و  ارشد داور گانه اهل سنتتحلیل سیمای اصحاب کساء در منابع هشت 86

91دی  حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور 311تا 3البالغه حکمت بررسی و تحلیل واژگان دشوار نهج 81

91اسفند  حدیث  

81 
بررسی شرایط و روشهای اعمال قدرت حاکمیت از دیدگاه 

دانشگاه قرآن و  ارشد داور البالغهالسالم(با تاکید بر نهجامام علی)علیه

91اسفند  حدیث  

81 
السالم( های امام علی )علیهدین در آموزه های شناختروش

 البالغهبا تاکید بر نهج
دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور

91اسفند  حدیث  

83 
مفهوم شناسی عرش و کرسی و ارتباط آن با دیگر مباحث 

 اعتقادی
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91اسفند  حدیث  

86 
السالم در علیهتبیین و تحلیل قرآنی احتجاجات امیرالمومنین 

 موضوع امامت در مواجهه با جریان سقیفه
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91اسفند  حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما های نهفته در آیات امامتی سوره نساءاستدالل 89

91اسفند  حدیث  

31 
عوام فریبی و تاثیر آن در جهت دهی سیاسی طبقات جامعه 

دانشگاه قرآن و  ارشد داور السالم(امام علی)علیههای بر پایه آموزه

 حدیث
شهریور 

91 

33 
بن مایه های قرآنی احتجاجات خطبه حضرت زهرا سالم 

 اهلل علیها در موضوع امامت
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91مهر  حدیث  

36 
با محوریت "تاثیر اخالق مدیران در تعالی سازمانی 

 "البالغهنهج
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91مهر  حدیث  

31 
حقوق بعد جسمانی و جایگاه آن در تعالی انسان با استناد 

 السالم(به فرمایشات حضرت علی)علیه
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91مهر  حدیث  

31 
تطبیق مکانیزمهای دفاعی روانی )مطالعه مقایسه ای دفاعهای 

 مبانی اعتقادیروانی ( در قرآن و روانشناسی با تکیه بر 
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91مهر  حدیث  

31 
السالم( در شناخت و معنای وسیله بودن اهل بیت )علیه

 پرستش خدای متعال
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91مهر  حدیث  

38 
های امام علی های تربیتی مدیریتی در نامهآموزه

تربیت در های السالم( به کارگزاران و نقش آموزه)علیه

 مدیریت
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91مهر  حدیث  

33 
بررسی نسبت تربیت با قضا و قدر الهی بر اساس آموزه 

 های امام علی)ع(
دانشگاه قرآن و  ارشد راهنما

91مهر  حدیث  
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36 
تحلیل اصول انسانی حاکم بر نبرد از منظر 

 السالم( و مقایسه آن با عصر مدرنامیرالمومنین)علیه
دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور

91بهمن  حدیث  

39 
رویت( در معرفت شهودی -معاینه-بررسی مفاهیم )لقاء

 خداوند متعال بر پایه قرآن کریم و روایات
دانشگاه قرآن و  ارشد مشاور

91اسفند حدیث  

دانشگاه قرآن و  ارشد داور السالم از منظر قرآنعلیهکارکرد اجتماعی حضرت ابراهیم  61

91اسفند حدیث  

63 
بررسی تطبیقی میان آراء کالمی عالمه طباطبایی و آیت اهلل 

 ملکی میانجی در باب معناشناسی صفات الهی
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91اسفند حدیث  

66 
های نقد و بررسی انتقادات ناصر القفاری پیرامون آموزه

ی کتاب اصول مذهب الشیعه االمامیه االثنی رجعت بر پایه

 عشریه

دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91اسفند حدیث  

61 
های الهیات سلبی و بررسی تفسیرهای مختلف از نظریه

 مبانی روایی آنها
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

 حدیث
شهریور 

91 

61 
تاثیر آن روش شناسی منهاج البراعه قطب الدین راوندی و 

 بر شروح پسین
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

 حدیث
شهریور 

91 

61 
های ابراز اعتقادات مذهبی با رویکرد بررسی محدودیت

حفظ وحدت مسلمین در سیره حکومتی امام علی 

 السالم()علیه

دانشگاه قرآن و  ارشد داور

 حدیث
شهریور 

91 

68 
در  تیمیهبررسی تطبیقی آرای کالمی شیخ صدوق و ابن 

 "لسنهمنهاج ا"و  "التوحید"باب توحید با تکیه بر دو کتاب 
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

 حدیث
شهریور 

91 

63 
بررسی تطبیقی آراء آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل ملکی 

میانجی در باب چیستی عقل و نقش آن در قلمرو 

 خداشناسی

دانشگاه قرآن و  ارشد داور

 حدیث
شهریور 

91 

66 
های امام حفاظت از محیط زیست در آموزه

دانشگاه قرآن و  ارشد داور السالم(علی)علیه

 حدیث
شهریور 

91 

69 
تطور تاریخی تعریف علم کالم و پیامدهای آن از آغاز تا 

 دوران معاصر
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

 حدیث
شهریور 

91 

91 
علل گرایش به شرک در ربوبیت از منظر امام علی 

 السالمعلیه
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

 حدیث
شهریور 

91 

93 
گستره آزادی سیاسی، اجتماعی در اندیشه و سیره امام 

 علی)ع( با تکیه بر نهج البالغه
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91مهر  حدیث  
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96 
 های تحقق عدالت اقتصادی از دیدگاه امامزمینه

 البالغهالسالم( با تکیه بر نهجعلی)علیه
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91مهر  حدیث  

91 
معانی و مصادیق خلیفه اهلل از نظر قرآن و حدیث و آراء 

 متکلمان و مفسران امامیه
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91مهر  حدیث  

91 
 السالم( و نقدتعامل انسان با خود در دیدگاه امام علی )علیه

 نظریه اومانیستی سارتر در پرتو آن
دانشگاه قرآن و  ارشد داور

91آذر  حدیث  

      

 

  



 تی و آموزشییترب ـ مشاورۀ 8بخش 

 خیتار عنوان فیرد

3 
ران مؤسسات فرهنگی یی به شورای مدی مشاورهت و ارائهیریمد

 کان، احسان و حامد(ی)ن
 تا کنون 3161از 

 3191 نگاه ژرفس موسسه فرهنگی ارمغان یتاس 6

 3166 شمس الضحیس موسسه فرهنگی تاسی 

   

   

   

   

   

 

  



 ییو شورا ییـ اجرا یعلم یت هایـ فعال 9بخش 

 زمان مکان فعالیت

  دانشگاه قرآن و حدیث معاون پژوهشی

  دانشگاه قرآن و حدیث رئیس/معاون گروه کالم

 یثین جامع حدی، اجرا و نظارت بر تدویطراح

 مستدرک بحاراالنوار

  

ت در گروه ترجمه قرآن در مرکز طبع و نشر یعضو

میقرآن کر  

  

   

   
 

 

  



 یو آموزش یتیترب ینارهایکارگاه ها و سم یـ برگزار11بخش 

 

  

 زمان محل برگزاری عنوان

ت معلم مشاوریترب  

ینیر دیدب تربیت  
نیکانمؤسسه فرهنگی  3161تا  3181از سال    

نییر دیآموزش دب  

ت معلم مشاوریترب  
3161تا  3131از سال  مؤسسه فرهنگی احسان  

مندی با قرآن کریمانس و بهره    

گویی به شبهات نوجوانانروش پاسخ    

   اصول خانوادۀ موفق

های روش تربیت کودکان بر اساس آموزه

 قرآن و روایات

 
 

   اخالق اجتماعی در قرآن و روایات

پیشگیری و درمان نقش ایمان به خدا در 

 اضطراب

 
 

   آموزش زبان عربی به عنوان زبان دوم

   روش تفسیر قرآن

   

   

   

   

   



 ویرایش علمی کتابارزیابی و ـ  11بخش 

 خیتار ناشر عنوان کتاب

موسسه شمس الضحیی از کتاب های تعداد    

   

   

   
 


