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 بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد

 
 شناسی؛ دانشگاه مجازی علم شهر قرآن و روان

 

 

 علم شهر کجاست؟

علم شهر محلی برای آموزش و پژوهش و عملیات در حوزه انسان از منظر قرآن است. در واقع آرمان علم شهر، انسانی است که بتواند 

مسیر زندگی خود را بر اساس قرآن تغییر داده و همّ خود را بر پاسخ دادن به نیازهای انسان و کشور و جهان بر اساس قرآن معطوف کند. 

به این   1های الزم برای پاسخ دادن به مسائل خود شود و بر محور تدبر در قرآن با توجه به حیطه تخصصی وارد پژوهش  دانش پژوه بتواند

اش استفاده کرده و آنها را به کار بندد و گسترش دهد. در علم شهر هر آموزد در عرصه تخصصیمسائل پاسخ گوید یا از آنچه که می 

 کند.های الزم را دیده و پژوهش و عملیات میآن آموزشفرد ماموریتی دارد که متناسب با 

 

 ضرورت تشکیل علم شهر

  ی آموزش  یهاانقالب در ساختار  یهاارزش  یسازیدرون  یتالش برا   ،یانقالب اسالم  یروزیپس از پ  یتحوالت فرهنگ  نیاز مهمتری  کی

 ی کردی به رو  حاکم بر نظامات آموزشیغرب محور    اتیادب  رییبا هدف تغ  یانقالب فرهنگدر همین راستااست.  بوده  کشور    یو پژوهش

  است. ی  علوم انسان یهاکشور در حوزه ینظام آموزش عال یبا بازنگر یرانیا  یاسالم یزتمدن سا یهسته اصل که اقبال نشان دادهی اسالم

شناسی و  طریق بازنگری در نظام آموزش عالی در حیطه رواناین موضوع ما را بر آن داشت تا گامی در تحقق تمدن اسالمی ایرانی از  

 مشاوره برداریم. 

 

 تاریخچه علم شهر و نحوه پیدایش آن

اساتیدگروه  1390در سال   از دانشجویان و  بر قرآن در دانشکده روانبه منظور مطالعه روش  ی  مبتنی  انسان  شناسی و علوم تربیتی مند 

ی دانشگاه تهران  شناسن و روانآقر  یهسته پژوهش  ها، این گروه بها گذر زمان و با گسترش فعالیتبد.  دانشگاه تهران آغاز به فعالیت کردن 

 
در يك  .  تدبر به معناي توجه به عاقبت چيزي است. تدبر در قرآن به معناي توجه به عاقبت در نظر گرفته شده براي كلمات، آيات و مضامين سوره است  1

قبت كالم وحي را متناسب با ظرف خود متوجه شده و در راستاي آن عاقبت قرار گيرد. مهم است كه كالم مختصر، تدبر در قرآن به معناي اينست كه انسان عا

ال ممكن است  انسان بداند خداوند از او چه خواسته است. لذا در اين بررسي الزم است عاقبتي كه خداوند براي بنده در نظر گرفته است را متوجه شود. ح

ريزي براي عمل و اصالح نيز در ساحت تدبر  براي اين منظور جريان افق ديد و برنامه .  باشد  اي خاص و يا يك كلمه عاقبت مضمون و غرض كل سوره يا آيه

 جلد تنظيم شده است.  17هاي تدبر در قرآن در . روش شودوارد مي 
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 مشاوره و علوم تربیتی و  شناسی،روان نهیدر زم انیدانشجو یدکتر های رسالهارشد و   یهانامهانیپا نیبه تدوتبدیل شد که در حال حاضر 

توان ی که از آن جمله م  دهیرس  به چاپهایی نیز  کتاب  مدت از نتایج این جلسات  نیر ا. د پردازدی ماساتید دانشگاه تهران  نظر    ریز  ،قرآن

از منظر   یدرمان افسردگی،  شناسدر حوزه روان  یقرآن  یهاپژوهش  یبرا   ییالگو  شنهادیاز منظر قرآن: پ  یافسردگ  یمعناشناس   به کتب

 کردیسال با رو  ۷تا    ۲کودک    تی ترب،  سال  ۷تا    ۲کودک    تیترب  یها مهارتصول و  ، ا بر قرآن  یمبتن  یافسردگ  یدرمانگر،  می قرآن کر

های این گروه بر اساس تدبر در قرآن رد. محور فعالیتاشاره کی در سایه عفاف  جنس  تی( و ترب1: کتاب پرسش و پاسخ)ینیگز  بیط

 بوده و به لطف الهی، آثار و منابع متعددی در این زمینه عرضه شده است.

هایی مجازی با عنوان علم شهر نموده های جامعه اسالمی از سوی دیگر، اقدام به اجرای دورهساله و ارزیابی ضرورت  10تجربه  اکنون با  

شناسی و مشاوره به ارتقاء معارف تخصصی های قرآن و اهل بیت علیهم السالم، و نیز دانش روز در حوزه روانگیری از آموزهتا با بهره

 . موجود در آن بپردازد

 

 اهداف و  برنامه های درسی علم شهر

 ها در علم شهر از طریق دو روش زیر قابل پیگیری هستند:آموزش

 

 مسیر اول: مسیر کارگاهی

کند تا آنها را در عرصه تخصصی خود به کار بندد و در  های ارائه شده استفاده می در این روش، مخاطب متناسب با نیاز خود از کارگاه

 های متناسب شرکت کند. ها شود یا در عملیاتهای بعدی نیز قرار گرفته و مربی همین کارگاهموزشصورت تمایل تحت آ

 

 مسیر دوم: مسیر تخصصی 

ین که هر دوره نیز به صورت مجزا  این مسیر دارای چهار دوره در سطوح مختلف است که به طور متوسط سه سال طول می کشد. ضمن ا 

تواند پاسخگوی نیازهای مخاطبین آن دوره باشد و امکان توقف در انتهای هر دوره نیز وجود دارد. برای  دارای مقصدی است که می 

 رسیدن به این مقصد، داشتن تمرکز و اختصاص زمان کافی ضروری است.  

توانند بعد از مطالعه و بررسی ی هر دوره به طور اجمالی گزارش شده است که افراد میها با زمان بندی تقریبدر ادامه، سیر آموزشی دوره

 ها، نسبت به ورود به مسیر تخصصی علم شهر، تصمیم گیری نمایند. مقاصد و برنامه

 

 ها:مقاصد دوره 

 دوره اول: 

شناسی و مشاوره ارائه  دروس مقدماتی رواندر این دوره تدبر عمومی به عالوه    :انیقرآن بنو مشاوره    یروانشناس  یمقدماتدوره   

رود در انتهای دوره، فرد بتواند موضوعات مطرح شده در این سطح را به دیگران نیز آموزش داده و در  شود. به این ترتیب انتظار میمی 

 های متناسب با آن شرکت کند.عملیات 

 دوره دوم:

شود. به این ترتیب  شناسی ارائه میدر این دوره تدبر تخصصی به عالوه دروس تخصصی انسان  ی:قرآن  یشناسانسان   یتخصصدوره  

 های متناسب با آن شرکت کند.رود در انتهای دوره، فرد بتواند علم خود را به جمع متخصصی ارائه داده و در عملیاتانتظار می
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 دوره سوم:

رود و فرد دارای تخصصی شناسی تخصصی پیش می ر به سمت روش های تدبدر این دوره آموزش  ی:تخصص  یشناسروشدوره  

هایی که انجام  رود در انتهای دوره، فرد به واسطه پژوهششود. به این ترتیب انتظار میشناسی یا مشاوره میهای روانمشخص در زمینه 

 دهد در رفع نیازهای کشور تالش کند.می 

 دوره چهارم: 

های مختلف ها و نظام سازی در حیطهاین دوره تدبر و تخصص به سمت اجرای تخصصی عملیات در    ی:و نظام ساز  ی الگوساز دوره  

 کند. علم روان شناسی و مشاوره حرکت می 

 

 دوره 
 یتخصص یجدول برنامه آموزش

 تدبر منابع پیشنهادی تخصصی تخصصی
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 ساختار وجودی انسان یانسان شناس

 (1)  تدبر در قرآن

 طهارت با قرآن

 تدبر یمبان
 تدبر، چیستی، چرایی، چگونگی 

 ( ۲و   1)فصل 

 زمان تیریمد
 های برنامه ریزیمهارت

 ساختار برنامه ریزی

 اوقات صحیفه فاطمیه

 مقدماتی -انسان و شناخت 

 تفکر نفس 

 تفکر شنیداری 

 ایتفکر مشاهده

 نقش سوال در برانگیختن تفکر 

 تفکر بنیادی 

 (۲)  تدبر در قرآن

 تفکر در قرآن  یهاروش

 زبان و شناخت 

 تفکر نفس 

 تفکر شنیداری 

 نقش سوال در برانگیختن تفکر 

 تفکر بنیادی 

 ساختار انسان کالم در 

 هم کالمی بلوغ با هم بودن

 (3)  تدبر در قرآن

 یا تدبر کلمه

 ی اجتماع یروانشناسمبانی 

 تفکر اجتماعی: 

 هنر خوب زیستن با دیگران 

 موانع خوب زیستن با دیگران 

 ساختار وجودی جامعه

 (4ن )تدبر در قرآ

 یا تدبر سوره

 
 حسن گزيني به عنوان كتاب عملي اين دوره به مرور مطالعه و عمل شود.  2

 زمان آموزشي به منظور در نظر گرفتن زمان پژوهشي است. تفاوت زمان كلي با  3
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 دوره 
 یتخصص یجدول برنامه آموزش

 تدبر منابع پیشنهادی تخصصی تخصصی
 تعقل اجتماعی

 بلوغ با هم بودن

 ی عناصر ساختار هست آشنایی با  مقدماتیی  شناس یهست

 (5)  تدبر در قرآن

 تدبر قرآن به قرآن

 رشد یمبان
 معناشناسی رشد 

 فرایندشناسی رشد

 مراحل رشد 

های اول تا چهارم رشد و کتب مهارتی آن  دوره

 تربیت جنسی در سایه عفاف

 سند تعلیم و تزکیه 

 کالم در ساختار انسان 
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  شروع پژوهش مبتنی بر قرآن 
 (6)  تدبر در قرآن

 یسور مک نی تدبر ب یهاروش

 ادراک و شناخت 

 تفکر نفس 

 عناصر ساختار وجودی عقل

 علم و تعلیم 

 یقین و شک

 ی چگونگ ،ییچرا ،یستیتدبر چ

 ( 5و  4و   3)فصل 

 (۷)  تدبر در قرآن

 یسور مدن نی تدبر ب یهاروش

 انسان و عواطف 

 

 معناشناسی ایمان

 تفکر امی 

 

 یاریو هوش انسان
 توجه نفس 

 ساختار ذکر 

 (8)  تدبر در قرآن (6ی)فصل چگونگ ،ییچرا ،یستیتدبر چ

 1 یتدبر ادب
 انسان و رفتار 

 فعل

 عمل 

 ی چگونگ ،ییچرا ،یستیتدبر چ

 
 بلوغ با هم بودن به عنوان كتاب عملي اين دوره به مرور مطالعه و عمل شود. 4
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 دوره 
 یتخصص یجدول برنامه آموزش

 تدبر منابع پیشنهادی تخصصی تخصصی
 ( 8و   ۷)فصل 

 فضل شناسی و استعداد شناسی استعداد
 (9)  تدبر در قرآن

 ۲ یتدبر ادب
 شاکله معنا و فرایند، شاکله نفس، صفت  و شاکله تیشخص

 نیاز در ساختار انسان از یو ن زشیانگ

 ی اختالل شناس
 فلق طلوع اثر 

 ناس؛ مواجهه انسان با لقاء و القاء اثر 

 تیاستعاذه، طلوع اثر عبود

 (10)  تدبر در قرآن

 یی تدبر روا  یهاروش

  سالمت و درمان

 1اختالل شناسی -روان شناسی

 معناشناسی افسردگی 

 درمان افسردگی

 گری افسردگی درمان

 اضطراب زیر آستانه

 استرس رزم 

 استحکام درونی 

 های شادکامی مهارت

در  تیترب یمبان -علوم تربیتی

 رستانیدبستان و دب
 فهم قرآن در دبستان و دبیرستان

 زمان تیریمد -علوم تربیتی

 پیشرفته 

 های برنامه ریزیمهارت

 ساختار برنامه ریزی

 اوقات و ایام از صحیفه فاطمیه 

 نماز و عفاف  -علوم تربیتی

 

 لذت یخواهعفاف؛ جاودانه 

 نماز شاکله ذکر

 تر شدن برای خداخاص

 پله پله تا مالقات خدا
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بعد از اتمام تهلیل انتخاب 

تخصص و پژوهشی مبتنی بر  

 تخصص

 ی سینو لیتهل 

کودک   -روانشناسی رشد پیشرفته

 سال اول  ۷

 اول و چهارمرشد   یهادوره

 طیب گزینی 

 سند تعلیم و تزکیه

 (11)  تدبر در قرآن

 کالم  یادب ی هاتدبر در قالب

 
 صالح سازي اعمال به عنوان كتاب عملي اين دوره به مرور مطالعه و عمل شود. 5
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 دوره 
 یتخصص یجدول برنامه آموزش

 تدبر منابع پیشنهادی تخصصی تخصصی

 بلوغ با هم بودن 

 فرایندشناسی خیر 

 معناشناسی طیب 

 فرایندشناسی طیب

 طیب سخن

 سند تربیت کودک

کودک   -رشد پیشرفته روانشناسی

 سال  1۲تا  ۷

 و چهارم  مدورشد اول و  یهادوره

 طیب گزینی 

 خیر گزینی 

 بلوغ با هم بودن 

 سند تعلیم و تزکیه

 فرایندشناسی طیب

 طیب سخن

 سند تربیت کودک

 معناشناسی خیر 

 فرایندشناسی خیر 

نوجوان  -رشد پیشرفته روانشناسی

 سال  18تا  1۲ -و جوان

 سند تعلیم و تزکیه

 و چهارم  سومرشد  یهادوره

 حسن گزینی 

 بلوغ با هم بودن 

 معناشناسی خیر 

 فرایندشناسی خیر 

 معناشناسی حسن 

 فرایندشناسی حسن

 -جوان -شرفتهیروانشناسی رشد پ 

 سال  30تا  18

 سند تعلیم و تزکیه

 رشد سوم و چهارم  یهادوره

 حسن گزینی 

 بلوغ با هم بودن 

 معناشناسی حسن 

 فرایندشناسی حسن
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 دوره 
 یتخصص یجدول برنامه آموزش

 تدبر منابع پیشنهادی تخصصی تخصصی

 معناشناسی ایمان 

 فرایندشناسی ایمان

 مبانی خانواده پیشرفته 

 سند تعلیم و تزکیه

 معناشناسی ایمان 

 فرایندشناسی ایمان

 ساختار جامعه 

 تدبر در ساحت بیت

 خانوادهسند 

 سند لباس

 بلوغ با هم بودن 

 ای متصل به خانه رسولخانه

 روانشناسی اجتماعی

 سند تعلیم و تزکیه

 معناشناسی ایمان 

 فرایندشناسی ایمان

 ساختار جامعه 

 تدبر در ساحت بیت

 تدبر در ساحت جامعه

 شاکله جمع 

 تدبر در ساحت بیت

 سند خانواده

 سند لباس

 بلوغ با هم بودن 

 ای متصل به خانه رسولخانه

 ۲اختالل شناسی -روان شناسی
 سحر 

 سرزنش، شاکله سیئات

 شاکله بخل

 (1۲تدبر در قرآن  )

 ی نیقی یهابه گزاره یابیدست وهیش
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 دوره 
 یتخصص یجدول برنامه آموزش

 تدبر منابع پیشنهادی تخصصی تخصصی

انسان و شناخت  -علوم تربیتی

 پیشرفته 

 تفکر شنیداری 

 ایتفکر مشاهده

 تفکر بنیادی 

 نقش سوال در برانگیختن توجه 

 قرآنی تفکر 

 تفکر امی 

 مثل

 قصص

 بر  یمبتن یپژوهش  یکارورز

 ها دهی در پد تدبر
 هادهیکتب تدبر در پد

 (13)  تدبر در قرآن

 یرجوع به کتاب برا  یها وهیش

 ه علم ب یابیدست
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 پیشرفته -مبانی تدبر

 ی چگونگ ،ییچرا ،یستیتدبر چ

 تدبر در ساحت بیت 

 تدبر در ساحت جامعه

 فرایندشناسی حجت 

 فرایندشناسی حکمت 

 (14)  تدبر در قرآن

 هیبر پا یسازادهیپ یهاوهیش

 قرآن، دفتر اول: عمل

 نظام سازی یمبان
امت نازل کننده  ی و استقرار و شکوفاییریگشکل

 رحمت، فضل و احسان 

 خودشکوفایی

 های رشد پنجم و ششمدوره

 معناشناسی صدق 

 فرایندشناسی صدق 

 معناشناسی والیت 

 فرایندشناسی والیت 

 های رشدنظام سازی

 (15)  دبر در قرآنت

قرآن:  هیبر پا یسازادهیپ یهاوهیش

 یساز اتیدفتر دوم: عمل

 مبانی مدیریت
 تقدیر و تدبیر

 تفکر اجتماعی 
 (16)  تدبر در قرآن

 هیبر پا یسازادهیپ یهاوهیش

 هستی تدبر در کتب  شرفته یپ یشناس یهستمعرفی  یسازقرآن، دفتر سوم: عرصه
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 دوره 
 یتخصص یجدول برنامه آموزش

 تدبر منابع پیشنهادی تخصصی تخصصی

 بر  یمبتن یپژوهش  یکارورز

 صحیفه فاطمیه  ادعیه
 صحیفه فاطمیه و کتب مرتبط 

 (1۷)  تدبر در قرآن

 هیبر پا یسازادهیپ یهاوهیش

 ی قرآن، دفتر چهارم: نظام ساز

 

 چگونه در علم شهر ثبت نام کنیم؟ 

های آموزش)کارگاهی/تخصصی( را انتخاب کرده های آموزش تخصصی در صورت تمایل، یکی از مسیرمطالعه شرایط و برنامه  از  بعد 

 فرمایید:  ثبت خود را در نشانی زیر و مشخصات

 شرایط:  •

 هم مقصد بودن با مقاصد علم شهر  .1

 شناسی و مشاوره روان های ها و گرایشدانشجو یا فارغ التحصیل در یکی از رشته .2

 ساعت برای مسیر کارگاهی 5ساعت زمان در هفته برای مسیر تخصصی و  15حداقل  .3

 

 تماس با ما:  •

 https://ble.ir/elmshahrqouranravan بله رسانپیام کانال در

 https://chat.whatsapp.com/CvyMqnpReey8YunJJu8Kkb کانال در پیام رسان واتس آپ
 

 /https://www.instagram.com/elmshahrravantarbiat نشانی صفحه اینستاگرام

 elmshahrqouranravan@gmail.com ایمیل

 

 https://ble.ir/z_sarmast مسئول آموزش علم شهر، سرکار خانم سرمست

 

های دریافتی و تالش برای اصالح و ارتقای  آموزششود و هزینه آن، گسترش  صورت مجازی برگزار میه  دوره ب

 .علوم تربیتی است مشاوره و جامعه در حیطه های روان شناسی و  ی ازهایهای علمی جامعه و رفع ن پایه

 **  .ستندین یها فوق برنامه هستند و معادل مدرک دانشگاهدوره  نی ا دیلطفا توجه داشته باش** 

 

 

 و من اهلل التوفیق  

https://ble.ir/elmshahrqouranravan
https://chat.whatsapp.com/CvyMqnpReey8YunJJu8Kkb
https://www.instagram.com/elmshahrravantarbiat/
mailto:elmshahrqouranravan@gmail.com
https://ble.ir/z_sarmast

