
 فعالیت های شاخص در حوزه فرهنگی

 علمی در حوزه فرهنگی - نشست های تحلیلی 

 "مفهوم هویت از دیدگاه حضرت امام خمینی)ره("نشست  •

 "عفاف  و حجاب های حکمت" های نشست سلسله  •

  سلسله نشست های شناخت و تبیین آراء و اندیشه های حضرت امام خمینی)ره(   •

 "نقش حماسه سیاسی ایران در نهضت بیداری اسالمی"سلسله نشستهای  •

 نشست لزوم تبعیت از رهبری در اسالم  •

   "فرهنگی استحاله و اجتماعی روانشناسی"خصصی نشست ت •

 "بررسی فرهنگ عامه و روزمرگی"نشست تخصصی  •

       "داخلی اقتصاد و تولید  بر آن تاثیر و خارجی کاالی خرید فرهنگ یابی ریشه"نشست تخصصی  •

   "ایرانی سرمایه و کار از حمایت  فرهنگی ابعاد  شناسایی"نشست تخصصی •

 ه سواالت و شبهاتسلسله نشست های پاسخ ب •

 "ستارگان متغیر"نشست سراسری  •

 "(فرهنگی  شناسی آسیب) مصرف و تولید فرهنگ، " موضوع با تخصصی نشست  •

 "نقش انگیزش در کار مضاعف و بهره وری"نشست تحلیلی  •

 "زمینه های پیدایش قیام عاشورا "نشست تحلیلی پیرامون  •

 "ر عصر غیبتضرورت تشکیل حکومت اسالمی د"سلسله نشست های تخصصی  •

 به قلم شهید دکتر مصطفی چمران  "کتاب خدا بود و دیگر هیچ نبود"نشست و بررسی  •

 "اخالق از نگاه قرآن"نشست تخصصی  •

 "رفتارشناسی پیامبر اعظم)ص( از دیدگاه قرآن کریم"نشست  •

 "تحریف ناپذیری قرآن کریم"نشست پیرامون  •

 "و تفسیر نگرشی بر سیرت یهود از دیدگاه قرآن"نشست پیرامون  •

 پژوهشی پیرامون شخصیت قرآنی، روایی و سیاسی حضرت فاطمه زهرا)س( -سلسله جلسات فرهنگی •

 "(ع)رضا امام تفسیر شناسی روش" آموزشی-علمی  نشست  •

 "یادگیری زبانهای خارجی و آثار فرهنگی آن"علمی -نشست تحلیلی  •

 "مهرتابان"نشست تخصصی  •

 "نقش زن در هنر و ادبیات امروز"سلسله نشست  •

  (هرسال) دانشجویی سال کتاب  جشنواره در "برگزیده زن مولفین" با آشنایی و نشست  •

 "لباس شناسی نشانه و هویت" های نشست سلسله  •

 با حضور آقای دکتر محمود گلزاری  "هویت دختران"سلسله نشست پیرامون  •

 "مفاهیم اسالمی نقش مباحث تطبیقی در ارتقاء"نشست  •

 "پاسخ به شبهات اعتقادی"سلسله جلسات  •

 پیرامون امامت، والیت، وحدت و ...  "آیه های زندگی در قرآن کریم"سلسله جلسات  •

 "معنویت گرایی نو پدید در ایران"سلسله جلسات نقد و بررسی  •

 "کدام عرفان؟"نشست  •

 ی قرآن کریم )برنامه مشترک با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( نشست های تخصصی در حوزه علوم قرآنی در نمایشگاه بین الملل •

 "تبیین نقش عوامل فرهنگی در تحقق اقتصاد مقاومتی"نشست تخصصی •

 "بررسی هویت مجازی و شبکه های مجازی"نشست تخصصی •

 "انبررسی پیامدهای شکل گیری هویت مجازی و گسترش شبکه های اجتماعی در تعلیم و تربیت نسل جو"نشست تخصصی  •

 "قدرت و تاثیر اطالعات بر توسعه"نشست تخصصی  •

 "آسیب شناسی نهاد علم در ایران در فرایند تمدن سازی اسالمی"نشست تخصصی  •

 برنامه(  2) "باز خوانی ثقلین انقالب اسالمی )قانون اساسی و وصیت نامه امام("نشست تخصصی  •

 "بررسی جریان های تکفیری عمده در جهان اسالم"نشست تخصصی  •

 "وهابیت از آغاز تا کنون )با نگاهی بر آراء ابن تیمیه("نشست تخصصی  •

 "ویژگی های مطلوب زن مسلمان در روایات"نشست تخصصی  •

 



 برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه فرهنگی 

 در پروژه های فرهنگی  "مهندسی ارزش"کارگاه آموزشی  •
    "فرهنگ مهندسی و  سیستمی تفکر"کارگاه آموزشی  •
 "هوش فرهنگی و سرمایه فرهنگی"کارگاه آموزشی  •
 "برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های فرهنگی"کارگاه آموزشی  •
 "میان رشته ای قرآن کریم و نجوم"کارگاه های آموزشی  •
 "مهارت های مدیریت فردی"کارگاه آموزشی  •
 "ملی تولید از حمایت در  دانشجویان اجتماعی شبکه کارکردهای  و  نقش  ی باآشنای"کارگاه آموزشی  •
 "آشنایی با شیوه های فرهنگی ترویج حمایت از تولیدات ملی"کارگاه آموزشی  •
  "زندگی در مندی رضایت و   شادکامی  سالم های راه"کارگاه آموزشی  •

 "ایرانی- شاخصه های سبک زندگی اسالمی"کارگاه آموزشی  •
 "روش شناسی تحقیق کیفی در مطالعه پدیده های فرهنگی"وزشی کارگاه آم •

 "روش تحقیق درعلوم قرآنی وحدیث"کارگاه های آموزشی  •
 "کانون تخصصی قرآن کریم و نجوم"کارگاه های آموزشی  •
 "اصول و مهارت های مدیریت فردی"کارگاه آموزشی  •
 )استراتژی های نوآوری(  "گونه شناسی نوآوری"کارگاه آموزشی  •
 )ویژه معاونین محترم فرهنگی، مدیران فرهنگی و دبیران انجمن های علمی دانشگاه(   "مدیریت و مهندسی فرهنگی"روزه    4رگاه آموزشی  کا •
 "هوش فرهنگی با سنجش و کاربرد آن"کارگاه آموزشی  •
 "خودباوری، خوداتکایی و اعتماد به نفس"کارگاه آموزشی  •
 media education  "آموزش رسانه ای"کارگاه آموزشی  •
 "(2عصرقرانی تالوت و تدبر )"کارگاه آموزشی  •
 "تفکر سیستمی در طراحی و اجرای فعالیت های فرهنگی"کارگاه آموزشی  •
 "هوشمندی فرهنگی و برنامه ها ی فرهنگی"کارگاه آموزشی  •
 "مدیریت رویدادهای فرهنگی"کارگاه آموزشی  •
 برنامه( 2) "حفاظت از محیط زیست  مدیریت نیروهای داوطلب در برنامه های"کارگاه آموزشی  •
 "هماهنگی و تضاد در فعالیت های جمعی با استفاده از نظریه بازی "کارگاه آموزشی  •
 برنامه(  2) "تسهیل گری کار تیمی و گروهی"کارگاه آموزشی  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوره های آموزشی کوتاه مدت در حوزه فرهنگی 

 )ویژه اعضای کانون تخصصی قرآن کریم و نجوم(  "عکاسی نجومی"و    "نجوم پیشرفته"و    "نجوم مقدماتی"دوره های آموزشی کوتاه مدت   •
 "حکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیشه اسالم"دوره آموزشی  •
 پژوهش  و  آموزش بر تاکید با "عفاف و  حجاب فرهنگ" آموزشی دوره  •
 "اء و اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی)ره(آشنایی با آر"دوره آموزشی  •
 "دین و دانش"فرهنگی -دوره آموزشی •
 "روش تحقیق در علوم قرآنی و حدیث"دوره آموزشی  •
 "مبانی تفسیری حضرت امام خمینی)ره("دوره آموزشی  •
 "مهارت های حقوقی خانواده"دوره آموزشی  •
 "تربیت مربی قرآن کریم"دوره آموزشی  •

 با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی  "نغمه های قرآنی"ه مدت دوره آموزشی کوتا •
 "شناخت آراء و اندیشه های حضرت امام خمینی)ره( "دوره آموزشی  •

 "مبانی درک و ترجمه تخصصی"دوره آموزشی  •
 "حکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیشه اسالم"دوره آموزشی کوتاه مدت  •
 همکاری استادان دانشکده الهیات  با "تعامل عقل و دین"سلسله جلسات هفتگی  •
 محرم ماه  ایام  در "رهبری و  ( ره)خمینی امام حسینی، والیت اسالمی،  انقالب"سلسله جلسات پیرامون  •
 "اهم مباحث مطرح در علوم قرآنی"دوره آموزشی کوتاه مدت  •
 "رفتار شناسی پیامبر اعظم )ص("دوره آموزشی  •
الس های مختلف در جهت ارتقاء علمی دانشجویان و دانش آموزان مناطق محروم استان  و برگزاری ک   "دانش های کاربردی"دوره های   •

  تهران
 "مبانی و تکنیک های آینده پژوهی در فرهنگ"دوره آموزشی  •
 "نظام حکومت اسالمی در عصر غیبت"دوره آموزشی کوتاه مدت  •
 "تماعی ایراننظریه های معمای عمل جمعی و کاربرد آن در تحلیل مسائل اج"دوره آموزشی  •
 "حقوق و مسئولیت های زن در خانواده"دوره آموزشی  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقاالت در حوزه فرهنگی 

 آسیب شناسی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگ و ارائه مقاله در کنفرانس ملی تحول فرهنگی •
 مقاله نقش نماز جماعت در همگرایی و همبستگی مسلمانان در هفدهمین اجالس سراسری نماز  •
 وحی قرآنی و شبهات وارده بر آن  •
  تحریف ناپذیری قرآن کریم  •
 سخن عاشورایی 72 •
 حکومت اسالمی و والیت فقیه در اندیشه اسالم  •
 فرهنگ حجاب و عفاف  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ی برگزاری همایش ها و سمینار ها در حوزه فرهنگ 

 همایش سراسری پایداری خانواده، تعالی جامعه  •
 پانل های تخصصی مرتبط با همایش با عناوین ذیل برگزار شد:  •

o  مسئله شناسی دختران دانشجو 
o  نقش زنان دانشگاهی در تولید علم 

o خانواده و رسانه های نوین 

o  خانواده، جامعه و نظام آموزشی 

 "تهای فرهنگیجایگاه ابزارهای روابط عمومی در فعالی"سمینار  •

 "بررسی ابعاد اعجاز علمی قرآن با تکیه بر کیهان شناسی"سمینار  •
 "آشنایی با منظومه شمسی، سیارات، دنباله دارها"سمینار  •
 "ایده"سمینار  •
 "فرهنگ، ارتباطات و اطالع رسانی نوین فرهنگی"سمینار  •
 آبان ماه  13بررسی الگوی وحدت و امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران )در سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی(  •
 "شناختی جامعه و  روانشناختی منظر از ایرانی فرهنگ الگوهای کهن بررسی" سمینار  •
 "ستـارگان متـغیر"همایش  •
 "نجوم و کیهان شناسی"همایش  •
 "هویت مجازی فرهنگی شهروند دیجیتالی و "همایش  •
 "هنر دینی در پرتو تجربه انقالب اسالمی"سمینار  •
 "فرآیند جنبش دانشجویی در ایران"سمینار  •
      "مناظره و  نقد"کرسی های  •
 "نقد آراء و اندیشه های تفسیری ابن تیمیه ) موسس اصلی مکتب وهابیت("سمینار  •
 ")س(ءتجلیل از قرآن پژوهان دانشگاه الزهرا"همایش  •

 

 


