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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اطالعیه 
برعهده  یو اجتماع یدر عرصه فرهنگ یدیجد فیوظا یو پژوهش یآموزش فیعالوه بر کارکرد و وظا یدانشگاه امروز در سطح جهان

افراد  تیدانش و ترب دیتول یاگرچه دانشگاه برا گریبه عبارت د .اشاره کرد یساز  به نقش فرهنگ توان یگرفته است که از جمله م

دانشگاه علم و صنعت  یامه چهارم توسعه راهبردبرنبر اساس  .ردیگ یشکل م یگمارد اما ارزش ها و باورها یمتخصص سمت م

در  انیآحاد دانشگاه یو تعال شرفتیمنظور پ نیشده است و هم فیتعر یو کم یفیاز نظر ک یاجتماع یدر حوزه فرهنگ ییها برنامه

و توانمند  ریپذ تیحق مدار مسئول یها انسان تیترب یبخش برا دیبا نشاط و ام یومعن یبه فضا یابیانسان و دست یابعاد وجود

 یاجتماع لهیو وس یاخالق لیفضا یارتقا ینیمعرفت د قیبه منظور تعم یساز تیراهبردها ظرف نیشده است که از جمله ا میترس

  .باشد یم انیدانشگاه

باش د و   یانی  وح یها بر آموزه یکه مبتن یخیخصوصا تار. است رگذاریتأث اریانسان بس یاسیو س یاجتماع یدر زندگ خیشناخت تار

 اءی  اب اار و ب ر مر ور انب    شرفتیحق و نه پ انیجر شرفتیبر پ یرا مبتن خیقرآن تار. انسان نسبت به صادق بودن آسوده خاطر باشد

ب ر ماس ت ک ه مباح        نیبنابرا. کندی م انیو نه صرفاً گذشته او ب یجامعه بشر ندهیو با توجه به آ انیو طاغوت نیو نه سالط یاله

امروز خ ود را در   فهیوظ میو بتوان میداشته باش یدرست لیترل ندهیتا هم از گذشته و هم از آ میریفرا بگ یرا از قرآن به خوب یخیتار

 .میبشناسبهتر  ریمس نیا

این خواسته . خواهیم خانوادۀ موفّقی داشته باشیم و فرزندانی سعادتمند تربیت کنیم هایی داریم و می همۀ ما دربارۀ خانواده خواسته

م ا معتق دیم ق رآن ک ریم ب رای س عادتمندی        یاز طرف چه کنیم خانوادۀ موفّقی داشته باشیم؟؛ کند ؤالی را در قلب ما پدیدار میس

آیا به عنوان یک پدر یا مادر یا همسر در این زمین ه ب ه ق رآن مراجع ه      :خانواده طرح و برنامه دارد بنابراین باید از خودمان بپرسیم

 !ایم؟ اگر نه، چرا؟ کرده

ای دقیق و ظریف دارد،  حقوق افراد در خانواده برنامه قرآن و روایات برای روابط خانوادگی، مهر و مربّت در خانواده، روابط اخالقی و

 .ما موظّف هستیم آنها را به خوبی بیاموزیم و به آن عمل کنیم

کنیم؟ باید ن و    مهم توجه کنیم که تاثیر بساایی در عملکرد ما دارد و آن نکته این که ما چگونه فکر می ی خوب است به یک نکته

برای مثال م ا بای د عادهن ه فک ر     . چرا؟ به این دلیل که عمل تابع فکر است. ا قرآن تطبیق دهیمفکر کردن خود را وارسی کنیم و ب

 .بنابراین ابتدا باید قرآنی فکر کنیم تا بتوانیم قرآنی عمل کنیم. کنیم تا بتوانیم عادهنه عمل کنیم

در  "مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی"و  "قرآن و عترت دانشگاه یها تیاز فعال تیو حما جیدفتر ترو"منظور  نیبه هم

نشست گفتمانی تاریخ  با عناوینرا  ییهاناریوب لهسلس بهره گیری هرچه بیشتر از معارف قرآنی و کاربرد آن در زندگی یراستا

نشست گفتمانی  و همچنین دی ماه 22و  31دوشنبه ،  در روزهای   33:11تا  31ساعت ، ویژه اساتید/ انسان در قرآن 

 یبرگااردی ماه  8و  3در روزهای دوشنبه ،    33:11تا  31،  ساعت ویژه خانواده های اساتید و کارکنان/ قرآن و خانواده 

 .می نماید

ماه در صورت ثبت نام پیش از  دی 22و  51ویژه اساتید، دوشنبه ها، / اساتید حاضر در نشست گفتمانی تاریخ انسان در قرآن 

 .ردو جلسه از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی گواهی حضور دریافت می نمایندشرو  دوره و حضور در ه

  خواهد بود 9911 آذر 62 چهارشنبه روز تاجهت اخذ گواهی نشست ویژه اساتید مهلت ثبت نام.  
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 فرم ثبت نام: 
 فرم مشخصات همکار گرامی

 

 فرم مشخصات خانواده گرامی

 ⃝استاد   نسبت نام همکار کدملی نام خانوادگی نام

 ⃝کارمند       

  :تلفن همراه

  :ایمیل

 

 :جلسه مجازی ورود به نکیل -

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rsql4i9burbb/ 

بر روی کامپیوتر یا سیستم  Adobe connectجهت ورود به جلسه پس از نصب برنامه  -

و تایپ نام ( guest)اندروید خودتان با درج لینک باه در مرورگر خود و انتخاب گاینه مهمان 

 .می شوید( جلسه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی)خود وارد کالس 

 .لطفاً فرم پیوست را با توجه به مشخصات فرد شرکت کننده تکمیل نمایید -

ف رم پیوس ت را ب ه ایمی ل م دیریت ارتباط ات فرهنگ ی و اجتم اعی          می توانندعالقه مندان  -

(ir.ac.iust@csc )دارسال نماین 49458385440ه واتساپ و یا شمار. 

 نام نام خانوادگی کد ملی محل خدمت ⃝استاد  

     ⃝کارمند  

 :ثابتتلفن  

 :تلفن همراه 

 :ایمیل 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rsql4i9burbb/
mailto:csc@iust.ac.ir
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  (ویژه اساتید )نشست گفتمانی تاریخ انسان در قرآن معرفی بیشتر: 

باش د و   یانی  وح یها بر آموزه یکه مبتن یخیخصوصا تار. است رگذاریتأث اریانسان بس یاسیو س یاجتماع یدر زندگ خیشناخت تار

 اءی  اب اار و ب ر مر ور انب    شرفتیحق و نه پ انیجر شرفتیبر پ یرا مبتن خیقرآن تار. انسان نسبت به صادق بودن آسوده خاطر باشد

ب ر ماس ت ک ه مباح        نیبنابرا. کندی م انیو نه صرفاً گذشته او ب یجامعه بشر ندهیو با توجه به آ انیو طاغوت نیو نه سالط یاله

امروز خ ود را در   فهیوظ میو بتوان میداشته باش یدرست لیترل ندهیتا هم از گذشته و هم از آ میریفرا بگ یرا از قرآن به خوب یخیتار

 .میبهتر بشناس ریمس نیا

وج ود   ای  ورود انسان ب ه دن  یحق و باطل که از ابتدا یها انیرج .خواهد شد تیما تقو یقرآن -یاسیس نشیدوره ب نیبا فرا گرفتن ا

 .شناخت میداشته را خواه

 .ادامه خواهد داشت( عج) یظهور حضرت مهد شرو  شده و تا (  )آموخت که از حضرت آدم  میانسان خواه خیکامل از تار یریس

ک ه   یتیخصوصاً با توجه به روا د؛یایب شیپ یمردمان هر یکه ممکن است برا یآموخت، عوامل میرا خواه لیاسرائی انرراف بن عوامل

 .کرد دیرفتار خواه لیاسرائ ینقل شده که شما بعد از من همچون بن( ص)اکرم  امبریاز پ

، ظه ور  ( ) نیامام حس امیغصب خالفت، ق·  یماجرا: شد، مانند میآگاه خواه یجهان و جامعه اسالم ندهیقرآن از آ یخبرها درباره

 .(عج) یحضرت مهد

 این کارگاه برای شما مناسب است: 

 . اگر به تفسیر موضوعی قرآن کریم عالقه دارید 

 . اگر تا کنون مطالعهای در زمینه تاریخ قرآنی نداشتید

 . اگر عالقه دارید با برخی آراء جدید در تاریخ قرآنی آشنا شوید

 .های تازه درباره تاریخ و جریان شناسی قرآن کریم هستید خود و یا آشنایی با دیدگاه اگر به دنبال تکمیل دانش

 . مندی از بهترین اساتید برای شما مهم استه اگر بهر

 . علمی هستید اصطالحات خاصِ اگر به دنبال درسی با زبان ساده و به دور از

 . اگر میتوانید به طور منظم برای آن زمان بگذارید

 . اگر به آموزش از طریق فضای مجازی عالقه دارید

 پاسخ به سواالت پر تکرار

 آیا کسی که هیچ پیش زمینه دروس دینی ندارد میتواند از این دوره استفاده کند؟ -

د اصطالحات خاص و تخصصی به کار نرفته است و مطال ب ب ا زب انی بس یار س اده و روان      بله، چرا که در این درس جا در چند مور

 .بیان شده است

 آیا در این درس نوآوری وجود دارد؟  -

ادامه ( عج)هم از نظر سیری که تاریخ انسان را از عالم ذر شرو  میکند و تا ظهور حضرت مهدی ، بله، این درس دارای نوآوری است

 .میدهد
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 .برخ  ی مباح    ت  اریخی و ترلیله  ا ک  ه مختص  به اس  تاد هس  ت ک  ه احتم  ال دارد ت  ا ب  ه ح  ال نش  نیده باش  ید     ه  م از نظ  ر

که جنبه خبر از آینده دارد در این درس مطرح میش ود، مانن د غص ب خالف ت در     ( ص)همچنین حوادث بعد از رحلت پیامبر اکرم 

 .ان و ظه    ور حض    رت مه    دی در ق    رآن و موض    وعاتی درب    اره آخ    ر الام      (  )ق    رآن، قی    ام ام    ام حس    ین  

نویسیهای مشهور بر مرور پیشرفت جریان هدایت و نه پیشرفت اباار و بر مرور انبی اء و ن ه س الطین و     تاریخ قرآن بر خالف تاریخ

 .مبتنی بر آینده و نه صرفاً گذشته انسان طرح شده است

 این درس تا چه حد قرآنی است؟  -

ن بیان شده است و حتی ترلیل بسیاری از وقایع در آن نیا بر اساس آیات قرآن است به کامال بر مرور آیات قرآ تاریخ در این درس

 .حدی  در تبیین مباح  استفاده شده است 04آیه قرآن و بیش از  334طوری که در این درس بیش از 

س خواهد شد که کارگاه جلسه ای و آنالین و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم تدری 2این درس در این دوره به صورت کارگاهی 

 .جلسه مبسوط بوده است که استاد گرامی مباح  را به صورت فشرده در دو جلسه بیان خواهند نمود 21آفالین و به صورت 

 :بعضی از ریز موضوع های این کارگاه عبارتند از 

 امتیازهای بنی اسرائیل -

 نقاط ضعف بنی اسرائیل -

 بررسی عوامل گمراه شدن بنی اسرائیل -

 و دین اسالم( ص)های پیامبراکرم  ویژگی -

 (ص)سیر کلی زندگی پیامبر اکرم  -

 اراده خداوند در سرانجام تاریخ انسان -

 جریان طهارت و نفاق در قرآن -

 (ص)خبرهای قرآن درباره وقایع پس از رسول اکرم  -

 آخر الامان در قرآن -

 در قرآن( عج)ظهور حضرت مهدی  -
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  (:خانواده هاویژه  )و خانواده نشست گفتمانی قرآن معرفی بیشتر 

این خواسته . خواهیم خانوادۀ موفّقی داشته باشیم و فرزندانی سعادتمند تربیت کنیم هایی داریم و می همۀ ما دربارۀ خانواده خواسته

 :کند سؤالی را در قلب ما پدیدار می

 داشته باشیم؟ چه کنیم خانوادۀ موفّقی •

 :ما معتقدیم قرآن کریم برای سعادتمندی خانواده طرح و برنامه دارد بنابراین باید از خودمان بپرسیم یاز طرف

 !ایم؟ اگر نه، چرا؟ آیا به عنوان یک پدر یا مادر یا همسر در این زمینه به قرآن مراجعه کرده •

ای دقیق و ظریف دارد،  خانواده، روابط اخالقی و حقوق افراد در خانواده برنامهقرآن و روایات برای روابط خانوادگی، مهر و مربّت در 

 .ما موظّف هستیم آنها را به خوبی بیاموزیم و به آن عمل کنیم

کنیم؟ باید ن و    مهم توجه کنیم که تاثیر بساایی در عملکرد ما دارد و آن نکته این که ما چگونه فکر می ی خوب است به یک نکته

برای مثال م ا بای د عادهن ه فک ر     . چرا؟ به این دلیل که عمل تابع فکر است. ن خود را وارسی کنیم و با قرآن تطبیق دهیمفکر کرد

 .بنابراین ابتدا باید قرآنی فکر کنیم تا بتوانیم قرآنی عمل کنیم. کنیم تا بتوانیم عادهنه عمل کنیم

 دوره قرآن و خانواده چه ماایایی برای ما دارد؟ 

 .آشنایی با طرح و برنامه قرآن برای خوشبختی و سعادت خانواده •

 .اصالح اندیشه و رویکرد خود درباره خانواده بر اساس معارف قرآنی •

 .شناخت حقوق و وظایف شوهر ، زن و فرزندان در خانواده •

 .کارهای آن آشنایی با نگاه قرآن در موضو  تربیت فرزند و راه •

 .وثر در ترکیم و تعالی خانوادهشناخت عوامل مهم و م •

 .های زندگی افاایش توانایی حل چالش •

 این دوره برای شما مناسب است: 

 .اگر مایلید با طرح و برنامه قرآن برای خانواده آشنا شوید •

 .ای در زمینه خانواده در قرآن نداشتید اگر تا کنون مطالعه •

 .های تازه خصوصاً در سیر تربیتی فرزندان هستید دیدگاهاگر به دنبال تکمیل دانش خود و یا آشنایی با  •

 .اگر بهرمندی از بهترین اساتید برای شما مهم است •

 .اگر به دنبال درسی با زبان ساده و به دور از اصطالحات خاصِ علمی هستید •

 .گرفتید اگر تا کنون به دلیل تکراری بودن این نو  مباح  از آن فاصله می •

 

  سواهت پر تکرارپاسخ به 

 تواند از این دوره استفاده کند؟ های دینی ندارد می ای در درس آیا کسی که هیچ پیش زمینه • 

البت ه  . بله، چرا که در این دوره اصطالحات خاص و تخصصی به کار نرفته است و مطالب با زبانی بسیار ساده و روان بیان شده اس ت 

 .های دینی دارد ست که انگیاهروشن هست که این درس برای کسی مناسب ه
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 ایم؟ های عمومی دانش خانواده در دانشگاه خوانده آیا مطالب این دوره همان است که در درس • 

خیر، مرور این مباح  خصوصاً در فصل اول و دوم قرآن کریم است و نظام خانواده و سیر تربیتی فرزند در آن بر مرور آی ات اله ی   

چنین در فصل سوم که درباره ترکیم و تعالی خانواده است عوامل موثر در ترکیم خانواده مبتن ی ب ر   هم. تنظیم و تبیین شده است

 .آیات و روایات و به دور از مباح  روانشناسی غربی مطرح شده است

 آیا در این درس نوآوری وجود دارد؟ 

فصل دوم نگاهی ن و درب اره س یر      خصوصاً .های اصلی دوره و همچنین مرتوای تدریس شده بر مبنای قرآن و احادی  است سرفصل

شود و آیا مبنای تربیت ، آداب اجتماعی است یا موضوعی  دهد ، این که در نگاه قرآن تربیت از کجا آغاز می تربیتی فرزندان ارائه می

 .تر مهم

ریس خواهد شد که اص ل  جلسه ای و آنالین  و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم تد 2این درس در این دوره به صورت کارگاهی 

 .ساعت بوده است که استاد گرامی مباح  را به صورت فشرده در دو جلسه بیان خواهند نمود 53کارگاه آفالین و در 

  بعضی از ریا موضو  های این کارگاه عبارتند از: 

 تشکیل و تکمیل خانواده -

 قرآندهی  پاسداری از سازمان: عامل اول)  ترکیم خانواده و بررسی عوامل آن -

 پذیری مسئولیت: عامل دوم -

 حسن معاشرت: عامل سوم -

 تفاهم: عامل چهارم -

 صبر و سازش: عامل پنجم -

 غیرت و وفاداری: عامل ششم -

 (شرم و حیا: عامل هفتم -

 



 قرآن وخانواده /  تاریخ انسان در قرآن گفتمانی  های  نشست
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 معرفی استاد: 

 سید محسن میرباقریدکتر 

 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی 

 دکترای تخصصی در علوم قرآن و حدی : آخرین مدرک دانشگاهی •

 (5304)سال  38: سابقه تدریس در دانشگاه •

دانشگاه تهران، عالمه طباطبایی، تربیت دبیر شهید رجایی، تربیت مدرس، قرآن و ح دی ، اص ول دی ن،    : های تدریس در دانشگاه •

 .معارف، جامعۀ المصطفی و غیره

 شناس، عراقچی و استاد مرمد باقر بهبودی آیات عظام جاودان، خسروشاهی، حق: اساتید علوم حوزه، اخالق و قرآن •

 ادکتاب های است

 (مباحثی پیرامون خانواده موفق)به رنگ آسمان  •

 (مباحثی پیرامون آیه وهیت)انما  •

 جبر و اختیار یا سیمای مختار انسان در قرآن کریم •

 ظاهر و باطن قرآن •

 معارف دینی •

 (مباحثی پیرامون اخالق بندگی)به رنگ مربوب  •

 مقاالت

 (بررسی چهارده آیه)عالم ذر در قرآن  •

 ارتباط آیات در قران کریم با نگاهی به سوره ترریم •

 سیر تاریخ در قرآن کریم •

 ملک کبیر، تفسیر سوره دهر •

 نرن اسماء اهلل الرسنی؛ تفسیر آیه نور •

 شاهد بر اعمال( ص)پیامبر اکرم •

 (مقاله 50) سلسله مقاهت درباره معاد  •

 ها و سوابق اجرایی سمت

 .تربیت معلم شهید رجاییعضو هیأت علمی دانشگاه  •

 .عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسالمی •

 .کارشناسی امور حج و تدریس در کالس های آموزشی کارگااران حج •

 .سردبیر مجله رشد آموزش قرآن •

 .مسئول گروه دینی در مرکا تربیت معلم •

 .سال 24صدا و سیما در طول  های مختلف برنامه کارشناسی قرآن و حدی  از شبکه 5444بیش از  •


