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 بسمه تعالی
 

 ها و موضوعات پژوهشی عمومی مسابقه رشد هشتمایده
 

 نهاد خانواده های علمیه خواهران به ویژه درحوزهاجتماعی اثر بخشی الف( 
 هایجاد زمینهاها و اثر بخشی در تقویت ظرفیت

کادر سازی در حوزه تربیت اخالقی .1  اهتمام حوزه علمیه خواهران به 
 (مبلغان زن)دانش آموختگان حوزوی وسیله هدانش دینی در میان بانوان بو رواج معرفتی ترویج  .2
 ابعاد اثر بخشی حوزه های علمیه خواهران در تربیت فرزند میزان و .3
 میزان و ابعاد اثر بخشی حوزه های علمیه خواهران در معیشت خانواده .4
 مدیریت  خانواده ابعاد اثر بخشی حوزه های علمیه خواهران در میزان و .5
 کاهش تنش در خانواده ابعاد اثر بخشی حوزه های علمیه خواهران در ان ومیز .6
 الگو سازی حوزه های علمیه خواهران در ارتقای سبک زندگی خانواده .7
و نفتو  آن و   «ستالم ا  علیاتا» از ستیره حرترز زهترا ستازیدر تقویتت عوافتم مادرانته بتا الگو نقش بانوان حوزه علمیه .8

 سبک زندگی آسمانی
 حوزه های علمیه در ترویج و آسان سازی ازدواجنقش  .9
 بررسی میزان توانمندی بانوان حوزه علمیه درپاسخگویی به شبااز مربوط به خانواده و جوانان .10
 میزان توانمندی بانوان حوزه علمیه تسلط به مبانی دینی در فرای مجازی و مناظرازو نقش بررسی  .11
 نقش بانوان حوزه علمیه در پیاده سازی سبک زندگی اسالمی در جامعه و خانواده  .12
گاهی بخشی به جوانان قبل از ورود به زندگی مشترک  .13  نقش بانوان حوزه علمیه در آ
 نقش حوزه های علمیه خواهران در به روزرسانی مبانی فقای در حیطه زنان و خانواده .14
 لید محتوای دینی برای خانوادهنقش حوزه های علمیه خواهران در تو  .15
 پیاده سازی الگوی حجاب و عفاف  نقش حوزه های علمیه خواهران در  .16
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  تقویت نهاد خانوادهمورد انتظار  اثر بخشی  

گسترش دینداری در خانوادهخواهر نقش فلبه  .17  در 
 خانواده  سالمت روانیدر  حوزه های علمیه نقش  .18
 آرامش خانواده امنیت و نقش خواهران فلبه در  .19
  خویشاوندیاحیای روابط نقش خواهران فلبه در باسازی روابط خانوادگی و  .20
 اعرای خانواده  باسازی روابط خانوادگی و خویشاوندی  فکری سالمت  در نقش فالب خواهر  .21
گیری هویت معنوی فردیخواهران های علمیه نقش حوزه .22  در شکل 
کردن معنویت در خانواده .23  بررسی سبک زندگی حوزویان در ناادینه 
کرونایی  .24  نیاز به امنیت در اعرای خانواده در شرایط بحران 
 کرونایی ها و ارتبافاز تازههای عادزظرفیت یا محدودیت  .25
کاوی چالش های برآمده از نزدیکی عاففی  .26  وا
  ایام قرنطینهدر  های نوینهای همراه و فناوریوابستگی به تلفن .27
 های اجتماعی در ایام قرنطینهسیب شناسی حرور در شبکهآ  .28
 در ایام قرنطینه پیدایش تعارضاز در روابط هم شأن یا روابط خاص  .29
 غیرعادیها در شرایط های مورد نیاز خانوادهماارز .30
کرونا .31  مراقبت های باداشت روان فردی و خانواده در بحران ویروس 
کرونا مبتالی ریختگی در فعالیت های خانواده ها همپرخاشگری و به  .32  به 
کرونا در خانوادهشیوه .33  هاهای مدیریت بحران 
کرونایی ،سازی شرایط بیرونی در خانههای شبیهشیوه .34  در ایام 
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 و ارائه راهکارها  هاشناسایی آسیباثر بخشی در خصوص 

 تربیتی در خانواده  -های اخالقیعلمیه خواهران در شناسایی آسیب ها و ناهنجاری هایحوزه نقش .35
 تربیتی در جامعه  -های اخالقی علمیه خواهران در شناسایی آسیب ها و ناهنجاری های حوزه نقش .36
 های خانوادگیها و ناهنجاریآسیبارائه راه های برون رفت از  در نقش حوزه های علمیه خواهران .37
 اجتماعی هایو ناهنجاری هاآسیب ارائه راه های برون رفت ازنقش حوزه های علمیه خواهران در  .38
 خانواده  ارتقاء معرفت دینی در و اعتقادیباورهای  عمق بخشیجایگاه خواهران فلبه در  .39
 فراد خانوادهادینی در  جایگاه خواهران فلبه در عمق بخشی باورهای اعتقادی و ارتقاء معرفت .40
 خانواده ارتقاء معنویت در  جاتدستگاه های فرهنگی بخشی انسجام نقش حوزه علمیه خواهران در  .41
  نقش حوزه علمیه خواهران در انسجام بخشی دستگاه های فرهنگی جات ارتقاء معنویت در جامعه .42
کاهش میزان فالق  بررسی نقش تبلیغی فالب خواهر .43  در 
کاهش اختالفاز خانوادگیبررسی نقش تب .44  لیغی فالب خواهردر 
 آثار رعایت اصول اخالقی در خانواده های مذهبی .45
 های معاشرز های خانوادگی در ایام قرنطینهبررسی تبعاز محدودیت .46
کرونا  .47 کارکردهای خانواده دوران پسا   بازنگری در 
کرونایی .48 کردن آمارهای فالق  کم   تأملی برراه های 
 های خانگی خشونتراه های درمان   .49
کرونایی  .50  بازنگری شیوه های درمان اختالالز روانی 
کارهای مسئولیت پذیری و .51 کرونا راه  کرونا و تعاد در هنگامه بحران   پسا 
کرونا  .52  راهکارهای رسیدگی به احوال خانواده های سوگوار و مبتالیان 

 
کامحورهابرای تدوین بهتر  کمکی از جمله فایل  ،کردهای حوزهری مرتبط با  پیوا   ؛منشوور ووحایتو »به منابع 

کوووو  حهللووورت  یووو  ا  »و فایووول « بوووه  ووووح و ووحوووایتو  ؟هر؟تووواویای اموووا   متنوووی حووووزه و ووحایتووو  در 
گردد.« ای امنه  که به پیوس  موجود اس  مراجعه 
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گاهی از یقش و جایگاه حوزه های علمته   وواهرا  و ادودامات ایموا  شوده و یتور بسوترهای فعا تو  برای  
یشووووایی میوووور مراجعووووه یماییوووود.  هووووای یشوووو یه یمووووای حوووووزه بووووهشووووماره توایتوووود بووووه وووووح  ووووواهر مووووی

/2573http://public.whc.ir/content/tag/    
 

 راهکارهای ترویج الگوهای معنوی در جامعه ب(
 معنوی  -های برجسته ی اخالقی الگوسازی و بازنمایی شخصیت . 58
کودکتان، نوجوانتان و عمتوم متردمتشیوه های  .59 هتای  حتوزهتوستط  ولیدکتب و نشریاز معنوی جّذاب، در ستط  

 خواهران
توستتط حتتوزه علمیتته جامعتته  رد نتتویمع جاتتت تتترویج الگوهتتای   از رستتانه ی ملتتی استتتفادهارائتته راهکارهتتای  .60

  خواهران
 توسط خواهران فلبه خانوادهراه های برون رفت از ابتالئاز عام معنوی و اخالقی   .61
 فلبهراه های برون رفت از ابتالئاز عام معنوی و اخالقی جامعه توسط خواهران   .62
 ترویج الگوهای  معنوی در جامعهاستفاده از ابزار پرنفو  هنر در خواهران فلبه و  .63
تولیتتتد فتتتیلم، رمتتتان، داستتتتان، تابلوهتتتای نقاشتتتی، فّراحتتتی، خوشنویستتتی، پویانمایی)انیمیشتتتن( و ستتترود، بتتتا  .64

 توسط خواهران فلبه معنوی محوریت شناساندن الگوهای
 آموزش و پرورش از فریق بازآموزی معنوی پدران، مادران و مربیان  حوزه علمیه خواهران با مشارکت فّعال .65
و ستایر  زارز ورزش و جوانتانوبه اوقاز فراغت جوانان بتا همکتاری  حوزه علمیه خواهران جات دهی معنوی .66

 سازمان ها و ناادهای مرتبط
بلیغتتاتی بتترای از فنتتون روانشناستتی اجتمتتاعی و تکنیتتک هتتای تحتتوزه علمیتته ختتواهران  گیتتریباتتره شتتیوه هتتای  .67

 الگوهای معنویترویج 
کز رسمی آموزش و پترورش از ماتدکودک نقش حوزه های علمیه خواهران در  .68 غنی سازی برنامه های معنوی مرا

کز آموزش عالی و حوزه های علمّیه  تا مرا
کز مطالعاتی حوزه علمیه خواهران و  .69  جات شناسایی و معرفی الگوهای معنوی تأسیس مؤّسساز و مرا
 الگوهای معنویز و مراسم مذهبی برای ترویج ائهای بی نظیر مساجد، هیگیری از ظرفیت باره .70
 الگوهای معنوی توسط خواهران مبّلغ ی سلوکبیان شیوه .71
کتاب خوانی، مقاله نویسی، عکاسی، شعر و ... با  .72  معنوی محوریت معرفی الگوهایاجرای مسابقاز 

http://public.whc.ir/content/tag/2573/
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کتاب و اسالید و نرم افزارتایه  هایشیوه .73 -( با مرمون تجربته هتای عینتی و قصتهی سبد فرهنگی )مشتمل بر 

 و ترویج آناا در میان نوجوانان و جوانانتوسط فالب خواهر معنوی  الگوهایهای مستند و معتبر در رابطه با 
کاتتن فارستتی بتته زبتتان روز الگوهتتایبتتازآفرینی و انتشتتار  .74 توستتط حتتوزه هتتای علمیتته  معنتتوی موجتتود در ادبیتتاز 

  خواهران
 فالب خواهر و ترویج معادباوری جات ارتقاء معنویت در جامعه .75
 فالب خواهر و ترویج آموزه های اخالقی جات ارتقاء معنویت در جامعه  .76
 نقش خانواده های فالب در ارتقاء معرفت دینی در جامعه .77
 فلبه در تثبیت هویت معنوی در فرزندان از منظر اسالمنقش مادران  .78
 فالب خواهر و ترویج آموزه های اخالقی جات ارتقاء معنویت در خانواده  .79
 نقش خانواده های فالب در ارتقاء معرفت دینی در جامعه .80
 از منظر اسالم همسردر تثبیت هویت معنوی فالب خواهر شقن .81
کیدهدفمند سازی آموزش  .82  بر الگوهای موفق های دینی با تا
گرایش  نقش فالب .83  یخانواده به فام مفاهیم دین یعرااخواهر در 
گرایش ا نقش فالب .84  یخانواده به انجام فرائض دین یعراخواهر در 
گرای نقش فالب .85  یدین یخانواده به فام آموزه ها یش اعراخواهر در 
کن مذهبخانواده به حر ینقش فالب خواهر در ترغیب اعرا .86  یور در اما
 خانواده یدر بین اعرا ینمودن احکام الا یواهر در عملیاتنقش فالب خ .87
 خانواده یدر بین اعرا یعلم یبا پیشرفت ها یسب احکام الاخواهر در تبیین تنا نقش فالب .88
 جامعهدر  یعلم یبا پیشرفت ها یواهران در تبیین تناسب احکام الانقش حوزه های علمیه خ .89
کید بر منابع فقابین حقوق مرد تمایز  ینقش فالب خواهر در تبیین چرای .90  یان و زنان با تأ
کاهش میزان فالق در بین زوجین نقش تبلیغی فالب خواهر .91  در 
کاهش اختالفاز خانوادگی  نقش تبلیغی فالب خواهر  .92  در 
گرایش به  .93  ازدواج در بین جوانانرابطه بین ترویج الگوهای معنوی با 
کاهش ارتبافاز نا مشروع در جامعه .94  رابطه بین ترویج الگوهای معنوی با 
 در تقویت دانش دینی نوجوانان و جوانان  میزان اثربخشی حوزه های علمیه خواهران .95
 نقش حوزه های علمیه خواهران در توجه دهی مسئولین، به مسائل فرهنگی  .96
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کاهش اختالفاز قومیتی و مذهبی در جامعهنقش تب .97  لیغی فالب خواهردر 
ک .98  اهش اختالفاز قومیتی و مذهبی در بعد سیاسینقش حوزه های علمیه خواهران در 
 اهش اختالفاز قومیتی و مذهبی در جامعهکنقش اجتماعی فالب خواهر در  .99
 یج الگوهای معنوی در جامعهنقش حوزه های علمیه خواهران در فرهنگ سازی و ترو .100
 های قرآنی در جامعه اشاعه آموزه میزان اثربخشی حوزه های علمیه خواهران در .101
کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه .102  رابطه بین ترویج الگوهای معنوی با 
کاهش اختالفاز مذهبی در جامعه  .103  رابطه بین ترویج معنویت با 
 های دینیدر تعالی ارزش نقش تبلیغی فالب خواهر .104
 نقش ترویج الگوهای معنوی در امیدبخشی به نوجوانان و جوانان .105
 راهکارهای ترغیب نخبگان به ترویج الگوهای معنوی در جامعه .106
 میزان اثربخشی حوزه های علمیه خواهران در افزایش سرمایه اجتماعی .107
گرایش  نقش تبلیغی فالب خواهر .108  باائیت وهابیت وبه در جلوگیری از اشاعه و 
 ترویج فرهنگ فرزندآوری در خانواده ها در نقش تبلیغی فالب خواهر .109
کاهش چالش های دین داری در جامعه مدرن نقش تبلیغی فالب خواهر .110  در 
کاهش فالق  نقش تبلیغی فالب خواهر .111  در 
کاهش اختالفاز خانوادگی  نقش تبلیغی فالب خواهر .112  در 
گرایش به ازدواج در بین جوانان .113  بررسی رابطه بین ترویج الگوهای معنوی با 
کاهش ارتبافاز نابررسی رابطه بین ترویج ال .114  مشروع در جامعه گوهای معنوی با 
 در تقویت دانش دینی نوجوانان و جوانان  بررسی میزاز اثربخشی حوزه های علمیه خواهران .115
 به مسائل فرهنگی  توجه دهی مسئولین بررسی نقش حوزه های علمیه خواهران در .116
 بررسی نقش حوزه های علمیه خواهران در اختالفاز سیاسی، فرهنگی، قومیتی و مذهبی .117
 های علمیه خواهران در ترویج الگوهای معنویحوزه نقش  .118
 به جامعه «لیام السالمع»در معرفی و شناساندن سیره اهل بیت  ثرگذاری حوزه های خواهرانابررسی میزان  .119
کاهش اضطراب و معرالز اجتماعی در جامعه .120 گذاری حرور بانوان حوزوی در   بررسی میزان تاثیر 
 تبیین سیره ائمه در ترویج معنویت در جامعه .121
گفتاری ترویج الگوی معنوی در جامعه  .122  راهکارهای 
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 راهکارهای رفتاری ترویج الگوی معنوی در جامعه .123
 جامعه نقش رسانه در ترویج الگوی معنوی در .124
 جایگاه معنویت در پاسخگویی به نیازهای جامعه  .125
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 کرونا ج(
کرونا  مباحث پیشینی 

 کرونا و مباحث علم و دین .126
 کرونا و تصرف معصومین در امور دنیوی .127
کرونایی .128  قرا و قدر و رضایت از زندگی در شرایط 
 در بحران های موثر بر سالمت جایگاه تغییر مصال  دینی .129
 تروریسمکرونا و مباحث بیو  .130
گیر و تحقق اضطرار حقیقی .131  بیماری های وا
کاهش آالم جسمی در سبک زندگی اسالمی .132    تاثیر آرامش در 
 مدیریت درمان بیماری های مسری در تاریخ اسالم  .133
 مدیریت قرنطینه بیماری های مسری  در اسالم  .134
 قرنطینه در ناج البالغه  مدیریت درمان بیماری های مسری و .135
 مدیریت درمان بیماری های مسری و قرنطینه از منظر احادیث .136
کیفی نجاز باوریأتمیزان سنجش  .137 کرونا در ارتقای  گذاری  بحران   ثیر 
کرونا .138  انگاره خدا و بیماری 
 کرونا، شرور و عدل الای .139
 ابطه معنویت و ابتالی به بیماری ها در سبک زندگی اسالمیر .140
 مدیریت بحرانجایگاه حوزه در  .141
کرونا .142 کرونا و پسا گرایی در شرایط   مادویت و موعود 
کردنومتد .143 کروناییئابتال آناا در لوژی حل مسایل به جای تحمل   از 
 سبک شناسی مدیریت اهل بیت در مواجاه با بحران های مشابه .144
کرونایی فراحی و .145  ارایه الگوی  مطلوب مدیریت بحران در مواجاه با شبااز 
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کرونابررسی مسائل و شبهات   مرتبط با بیماری 
 )متناسب با بیاناز مقام معظم رهبری در نیمه شعبان( انتظار پایان شدز، مصداق انتظار فرج .146
 تاثیر قرنطینه در روابط خانواده ها .147
گیر .148  تاثیر خداباوری )اعتقاداز دینی( در مدیریت  بیماری های همه 
کشورهای اسالمی و غیر مقایسه همدلی و .149  اسالمیکمک به هم نوعان در 
کرونایی    .150  عادز زدایی در رفتارهای دینی در شرایط 
 رابطه معنویت و ابتالء به بیماری ها در سبک زندگی اسالمی .151
کرونا .152 گونه های امنیت از دیدگاه فقه و حقوق در عصر   اولویت بندی 
کرونا .153  جایگاه تبلیغ مجازی در تسکین معنوی جامعه در مواجاه با 
 تفاهم میان اعرای خانواده در ایام قرنطینه خانگیراهکارهای ایجاد همکاری و  .154
 ایرانی –کرونا واحیای فرهنگ اسالمی  .155
کرونا .156 کاهش اضطراب در شرایط بحرانی و از جمله   نقش خداباوری در 
کرونا .157 کاهش اضطراب در شرایط بحرانی و از جمله   نقش دعا و توسل در 
کروناییراهکارهای مدیریت فعال در مقابله با شبااز و چالش  .158  های 
کرونایی  .159  کاربست مدیریت فعال رسانه ای در مقابله با چالش های شبه 
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 کرونا پسا
کرونا .161  پیامدهای اقتصادی 
کرونا .162  پیامدهای سیاسی 
کروناپیامدهای   .163  فرهنگی 
کرونا  .164  دستاوردهای مادی و معنوی 
گذار از دینداری مناسکی  .165 گرایش به خداباوری تا  کرونا بر باورهای دینی از   تاثیراز 
 کرونا و وظایم سلبی و ایجابی حوزه ها  .166
کرونا  .167  آسیب شناسی اقداماز دولت ها در مقابله با 
کرونا  .168 کشور در وضعیت   آسیب شناسی نظام حقوقی 
گرایی .169 کرونا، مادویت و موعود   پسا
کرونا .170  نقش حوزه و حوزویان در پسا 
 کرونا و همبستگی ملی .171
 کرونا و همبستگی جاانی .172
کرونا بر سبک زندگی .173  تاثیراز مثبت 
کرونا بر اعتقا .174  از مردمدبررسی تاثیراز 
کرونایی .175  را ه های جلوگیری ازشیوع رفتارهای وسواسی 
 کوویدی آسیب شناسی فالق    .176
کرونایی هایبحراندر نوین تدوین الگوی جامع مدیریت  هایروش .177  شبه 
کروناییژوهی با رویکرد به چالشپساحت شناسی مادویت  .178  های 
کرونا  .179  مطالعاز تطبیقی منجی پژوهی با رویکرد به بحران 
کالمی  .180 کجروی در مواجاه با شبااز  کرونایی هایبحران در آسیب شناسی   شبه 
یابی سیاست .181 کرونا براسارز  اس مکعب بحرانهای ملل در شرایط 
کرونا در حوزه اعتقادازبررسی شیوه  .182 گذاری بحران   های اثر 
کرونا در حوزه اخالقبررسی شیوه  .183 گذاری بحران   های اثر 
کرونا در حوزه فرهنگبررسی شیوه  .184 گذاری بحران   های اثر 
کرونا در حوزه اقتصادبررسی شیوه  .185 گذاری بحران   های اثر 


