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   و متخصصانبا حضور اساتید 

 کشور  و مشاوره روان شناسی

 لامیاس  روانشناسی فصلیدرسه م دومین

 (با رویکرد دینیپروتکل های درمانی و  مداخلات روان شناختی با تمرکز بر )

 مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی 
 آستان قدس رضوی

 مشهد مقدس

 98 شهریور 29لغایت،26 تا جمعهسه شنبه،

 مشاوران و دانشجویان تحصیلات تکمیلیاساتید، ویژه دوره آموزشی حرفه ای 



 

  

 بسمه تعالی

 روانشناسی اسلامینه تابستامدرسه 

 (با رویکرد دینیپروتکل های درمانی و  مداخلات روان شناختی با تمرکز بر )
 (98مقدس، شهریورمشهد – میمدرسه ملی روان شناسی اسلا دومین )

 مقدمه

است و از منظر  حرفه ای -موسسات پژوهشیمدارس فصلی یکی از فعالیت های دانشگاه ها و 

تخصصی و حرفه ای فرصتی است برای تعامل علمی و حرفه ای متخصصان در مسایل روز یک رشته 

لاقمند عبرجسته و سوی دیگر آن متخصصان  یا موضوع تخصصی، که یک سو ی آن حضور اساتید

، مسایل و چالش برنامه های تخصصیارایه و  یآموزشکارگاه و با انگیزه است که در طی چند روز 

 تخصصی در حوزه علمی و حرفه ای خاص را مورد کندوکاو قرار می دهند . های

هدایت زمینه های  توانمندسازی متخصصان ونقش مهمی در در آن است که مدارس فصلی اهمیت 

 اسان مدارس فصلینروان شو در مورد مشاوران و ایفا می کند  مطالعاتی و پژوهشی افرادحرفه ای و 

کمک به  در حوزه کار مشاوره ای به توانمندسازی و مهارت ورزی و فعالیت های حرفه ای افراد

 سزایی می کند.

طی چند دهه اخیر تلاش ها و ایده ورزی هایی مختلفی در راستای تدوین و توسعه روان شناسی 

اخیر  ر سال هایداسلامی توسط اندیشه ورزان و متخصصان دغدغه مند انجام پذیرفته است، لیکن 

اهمیت و ضرورت ویژه ای یافته است زیرا همزمان با گسترش و  پرداختن به روان شناسی اسلامی

های با نیازروانشناسی به نوعی  ، روان شناسی و مشاوره در ساحت جامعه توسعه روز افزون خدمات 

یز ن اده ها و سازمانهاجمله با فضای معنوی و دینی افراد، خانو فرهنگی و جامعه شناختی مردم و از

و دغدغه های مناسب سازی روان شناسی و درخواست های به جای مراجعان پیوند خورده است 

برای بهره مندی از خدمات روان شناختی برخاسته از بستر ارزشهای معنوی و باورهای اصیل دینی 



 

ناسی به روان شیک نیاز و تقاضای رو به رشد است که متخصصان روان شناسی را بیش از گذشته 

 اسلامی سوق می دهد و ترغیب می نماید.

در همین راستا مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی پس از چند دهه فعالیت 

فق اولین مدرسه ملی روان شناسی و پس از ارایه مو مشاوره با رویکرد دینیعلمی و تخصصی 

 (99بهمندر  –با تمرکز بر ایده ورزی در ماهیت و روش شناسی روان شناسی اسلامی  اسلامی )

، فضای مناسبی را برای هویت بخشی خدمات مشاوره ای بر آن است که اینک در عرصه ملیاینک 

ن دومیزشی حوزه روان شناسی و مشاوره بپردازد و ارایه متخصصان ارمشاوران و و توانمندسازی 

 برداردو ارزشمند این مسیر خطیر دیگری گام مدرسه فصلی روان شناسی اسلامی 

روتکل پو  مداخلات روان شناختی با تمرکز بر ) روان شناسی اسلامی ر فصلیدرسه دومین م  بدین جهت

که با همراهی اساتید و صاحب نظران برجسته کشوری و با دعوت از (با رویکرد دینیهای درمانی 

در جوار بارگاه قدس ثامن الائمه  98شهریورمشاوران فعال در دانشگاهیان و دانشجویان دکتری و 

 علیه الاف التحیت و الثنا ، برگزاری می شود.

 

 :یاسلام یروان شناس بستانهتامدرسه سرفصل های  

 اسلامیالگوی زوج درمانی  

 معنوی -مداخلات خانواده درمانگری سیستمی 

 یاسلام یروانشناسماهیت مفهوم شناسی و  

 یاسلام یروانشناس یرو شیپ یها و فرصت هاچالش  

 یروانشناس یکردهایرومکاتب و  ریو سا یاسلام یروانشناس 

 یاسلام یاسنروانش یروش شناخت یمبان 

 یاسلام یدر روانشناس ینیروش برداشت از متون د 

 و جهان رانیدر ا یاسلام یروانشناسسیرتحول  

  یاسلام یروان شناس یمنبع شناس 

 معاصر یروانشاس یتامل و نقاد یمهارتها 

  



 

 اهداف مدرسه فصلی روانشناسی اسلامی ارائه کرد:

 مداخلات و پروتکل های مشاوره ای با رویکرد دینیآشنایی با  

 تعامل و هم اندیشی متخصصان و اساتید حوزه روانشناسی اسلامی 

 روانشناسی اسلامی مشاوره ایو دست آوردهای تجارب ارایه آخرین  

 عالان حوزه روان شناسی اسلامی توانمندی حرفه ای مشاوران و فارتقا  

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی در روانشناسی اسلامیظرفیت های سازی  فعال 

 روان شناسی اسلامی و دانش پژوهان و پژوهشگران  و مشاوران شبکه سازی 

روان شناسی مشاوره و پژوهشی حوزه -مداخله ایک تعریف پروژه های مشتر 

 .اسلامی

کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی  تداوم زمینه یابی و برنامه ریزی  

 روانشناسی اسلامی.

 

 :مدرسه فصلی ویژه امتیازات  

 فرصت حضور در جواربارگاه ملکوتی عالم آل محمد امام رضا علیه السلام  -1

 کشوری ی و مشاوره بهره گیری از اساتید و روان شناس  -2

 علاقمند به رویکردهای دینیمجرب و و مشاوران  تعامل با درمانگرانآشنایی و  -3

دریافت گواهی از معاونت علمی آستان قدس رضوی و مرکز جامع مشاوره ، رشد و توانمندسازی  -4

 آستان قدس رضوی.

اولویت عضویت در کانون خادمیاری علمی مشاوره و روان شناسی ) خادمی افتخاری آستان  -5

 مقدس رضوی (

شرکت کنندگانی که  بر اساس پروتکل برای  :ثبت نام ( ویژه ) هدیه تالیف و  استرداد وجه امتیاز  -6

موزشی آمدرسه فصلی مقاله علمی پژوهشی و یا علمی ترویج یا جزوه ها و مداخلات مشاوره ای 

 ارزیابی و توانمندسازی پژوهشیرش کارشناسان تخصصی اداره تدوین یا تولید نمایند و مورد پذ

و در صورت انتخاب آثار به عنوان برتر هدیه ویژه مرکز جامع قرار گیرد، وجه کارگاه مسترد 

 دریافت می نماید

 

  



 

 

 جامع مرکززمینه های فعالیت و همکاری با 

 ر بهره مندی بیشتر علاقه مندان درمشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی، به منظو مرکز جامع

آموزشی را در قالب های مختلف اعم از  حوزه مشاوره و روانشناسی، این آمادگی را دارد که دوره های مختلف

کرسی های اندیشه ورزی، جشنوار های پژوهش روانشناسی، کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی فراگیر، 

طرح های و تولید بسته های آموزشی و ترویجی چند رسانه ای مشاوره و توانمندسازی روانشناختی مشاوران 

ت مددکاری اجتماعی و مشاوره پناه آوردگان، تربیت مشاور یاوران مدارس مناطق محروم و حاشیه شهر، خدما

 را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. روانشناختی نوجوان-با هدف آسیب زدایی و بهسازی اجتماعی

 

 :اینترنتی ثبت ناملینک 

WWW.bit.ly/2k5N53E 

 

  

  
 دومین مدرسه فصلی روانشناسی اسلامی یبرنامه کارگاه ها

 (پروتكل های درمانی و مداخلات روانشناختی با رویكرد دینی)
 جایگاه علمی نام استاد آموزشیعنوان کارگاه  

 روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استادیار دکتر محمدرضا سالاری فر الگوی زوج درمانی اسلامی 1

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  استاد تمام کتر مسعود جانبزرگید ی(معنو یستمیس یمداخلات خانواده درمانمدل مهر و قدرت) 2

 کترمسعود آذربایجانید (یمعنو یستمیس یمداخلات خانواده درمان) آشكارسازی–مدل رها  3
 پژوهشكده حوزه وروان شناسی دانشیار 

 دانشكاه

 دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث کتر عباس پسندیدهد (یمعنو یستمیس یمداخلات خانواده درماننفوذناپذیری ) -مدل انعطاف 4

5 
  با رویكرد دینی پروتكل درمانی مشاوره غم و اندوه

 ) تجربه شده در بیمارستان رضوی آستان قدس(

 خانم دکتر زینب دلیا 

 )باربارا جین (  
  با رویكرد معنویمشاور  – دکتری روانشناسی

 پروتكل درمانی ارتباط بر مبنای سهم گذاری 6
خانم دکتر معصومه 

 اسماعیلی
 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 دانشگاه شهید چمران استادیار دکتر سید علی مرعشی بیماران صعب العلاجبسته درمانی آشفتگی های روانشناختی  9

 شهاب قم دانشگاهاستادیار  انم دکتر محبوبه داستانیخ مذهبی CBTپروتكل  8

9 
 الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد

 ) پروتكل آموزش خانواده مبتنی بر آموزه های دینی( 

دکتر سید محسن اصغری 

 نكاح
 مشهد فردوسی دانشگاهاستادیار 

آشكارسازی، انعطاف نفوذ ناپذیری،  سه مورد از مداخلات خانواده درمانی سیستمی معنوی هستند که توسط هیات علمی  -مدل های سه گانه : مهر و قدرت، رهاتوضیح: 

 بردی شده اند.کارو اجرا و ه آستان قدس  طراحی و تدوین ، راندیشه ورز مرکز جامع مشاو

http://www.bit.ly/2k5N53E


 

 


