
 

 اسالم و ارزش های متعالی ملیسین چهارمین کنفرانس 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( – 1399تیرماه  12)

 مراسم افتتاحیه
 ی ،دکتر عبداهلل صلواتی دکتر محمد شمس اسفندآباد ی ،اهلل فضلعل ینب نیحجت االسالم و المسلمهیات رئیسه: 

 زمان برنامه ردیف

1   تالوت قرآن 

 مجتبی قربانیدکتر  

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( مدیر روابط بین الملل)دانشیار و 

 پخش سرود جمهوری اسالمی 

6  :8 – 8  

 یاهلل فضلعل ینب نیحجت االسالم و المسلمسخنرانی  2

 یمتعال هایاسالم و ارزش یمل کنفرانس نیچهارم یاستگذاریس یشورا سیرئ

 یی(شهید رجاتربیت دبیر )مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  

11  :8 –  6  :8 

یدکتر محمد شمس اسفندآبادسخنرانی  3  

 ی متعال های اسالم و ارزش یمل کنفرانس نیچهارم سیرئ

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( فناوریمعاون پژوهش و  دانشیار و)

16  :8 –  11  :8 

 سخنرانی دکتر عین اله خادمی 4

 یمتعال های اسالم و ارزش یمل کنفرانس نیچهارمدبیر علمی 

 )استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(

20  :8 –  16  :8 

 تقوی و معنای زندگی(سخنرانی سخنران اصلی ) 5

 دکتر محسن جوادی

 (استاد دانشگاه قم و معاون فرهنگی وزیر ارشاد و فرهنگ اسالمی)

40  :8 –  20  :8 

 زندگی( معنای از پرسش باب در رایج خطاهای برخی درباب تاملیسخنرانی سخنران منتخب ) 6

 علیزمانی امیرعباسدکتر 

 (دانشیار دانشگاه تهران)

9 –  40  :8 

 9  – 9: 03 1کلیپ شماره  7

 



 

 

 زندگی پنل معنای

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( – 1399تیرماه  12)

 ، دکتر اصغرییبداشتاله  یدکتر عل، دکتر عبداهلل صلواتی هیات رئیسه: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

 یعبدالرسول کشفدکتر  شناختی؟ -عاطفی یا معرفتی -معنایِ زندگی: مقوله ای احساسی 1

 دانشیار دانشگاه تهران()
20  :9 – 05  :9 

 دکتر محمدرضا بیات ارزیابی دیدگاه روبرت نوزیك درباره معنای زندگی 2

 )استادیار دانشگاه تهران(
35  :9 –  20 :9 

 بداشتیعلی اله دکتر   مبتنی بر شریعت اسالمیتاریخمندی معنای زندگیِنقدپیامدهای نظری  3

 )استاد دانشگاه قم(
50  :9 –  35  :9 

 محمد اصغریدکتر  بحران معنای زندگی کرونا و 4

 دانشیار دانشگاه تبریز()

10:05 –  50  :9 

 دکتر محسن جاهد های مالصدرامبناگرایی، هرمنوتیك و معنای زندگی با تکیه بر اندیشه 5

 دانشیار دانشگاه زنجان()
20  :10 –  05  :10 

 مهدی مطهرنیادکتر   «گوی بلورین»معنای زندگی و مدیریت آینده در  6

)استادیار دانشگاه آزاد 

 اسالمی قم و تهران(

 

10:35 –  20  :10 

  2کلیپ شماره  7

 

 

10:38 –  35  :10 

 

 

 



 

 

 پنل سبک زندگی

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( – 1399تیرماه  12)

 یدکتر جعفرشانظر، یضرغام لیدکتر اسماع، دکتر عبداهلل صلواتی هیات رئیسه: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

انسان با عالم  یارتباط متعال یبرا یاسالم یسبك زندگ یاصول معرفت 1

 عتیطب
 انیگرج یمحمدمهددکتر 

 (استاد دانشگاه باقرالعلوم)

55  :10 –  40  :10 

 یجعفرشانظردکتر  یهست تیدرواقع یوسبك زندگ یهست قتیدرحق تیمعناومعنو 2

 یو معاون فرهنگ اریدانش)

 (دانشگاه اصفهان

10  :11 –  55  :10 

و  هیالهدادر مصباح یاخالق یهابر اساس آموزه یفرد یسبك زندگ 3

 یمحمود کاشان نیعزّالدّ هیالکفامفتاح
 انیاطخی الهقدرت دکتر 

و رئیس دانشکده  اریدانش)

دانشگاه  علوم انسانی

 (سمنان

25  :11 –  10  :11 

 اسماعیل ضرغامیدکتر  یدر عمل معمار لتیو اخالق فض یسبك زندگ 4

و رئیس دانشکده استاد )

 ریدب تیدانشگاه تربمعماری 

 (ییرجا دیشه

40  :11 –  25  :11 

 3کلیپ شماره  5

 
 43  :11 –  40  :11 

 

 

 

 



 

 پنل سالمت

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( – 1399تیرماه  12)

 یدکتر نجف طهماسبمجید کاشف، دکتر ، دکتر عبداهلل صلواتی هیات رئیسه: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

کارکنان با  یبر سالمت معنو یسازمان ینقش ارزش ها نییو تب یبررس 1

 یاسالم کردیبر رو دیتاک
 یمختار نیدکتر محمد حس

دانشگاه مذاهب  استیر)

موسسه  اریدانش ؛یاسالم

امام  یپژوهش یآموزش

 ()ره( ینیخم

12 –  45  :11 

 یدکتر نجف طهماسب یمعنادرمان یکهایتکن یکاربرد عمل 2

و رئیس  اریاستاد)پور

 دانشکده علوم انسانی

 ریدب تیدانشگاه ترب

 (ییرجا دیشه

30  :12 –  15  :12 

 مانپوریمنصورادکتر  یدرد و رنج آدم لیدرتقل نینقش د 3

و معاون آموزشی  اریدانش)

 یمدن دیدانشگاه شه

 (جانیآذربا

45  :12 –  30  :12 

 و بزرگسال ، )کودک وپسران دختران در چاقی برشیوع موثر عوامل 4

 درایران ( سالم

 کاشف دیدکتر مج

استاد و رئیس دانشکده  )

تربیت بدنی دانشگاه تربیت 

 (دبیر شهید رجایی

13 –  45  :12 

 

  



 

 

 آموزش و معنای زندگیپنل 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( – 1399تیرماه  12)

 یانیدکتر فرهاد ب، دکتر عبداهلل صلواتی، یدکتر رضا ماحوزهیات رئیسه: 

 زمان سخنران عنوان مقاله ردیف

 یرضا ماحوزدکتر  یتن و ضرورت آن در تفکر قدس تیترب ،یپزشک 1

)دانشیار و معاون پژوهشی 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی 

 و اجتماعی وزارت علوم(

45  :14 –  30  :14 

های های اسالمی و انسانی در ایجاد تناسب انتخاب رشتهنقش ارزش 2

 تحصیلی دانشگاهی در ایران
 دکتر مهدی اسدی

پژوهشکده  اریاستاد)

و  یمطالعات فرهنگ

 (یاجتماع

15 –  45  :14 

 دکتر فرهاد بیانی ینسبت اسالم و اخالق در آموزش عال ؟؛یمعلّم ای یمؤسس 3

پژوهشکده  اریاستاد)

و  یمطالعات فرهنگ

 (یاجتماع

15  :15 –  15 

 سه در ابتدایی دوره در مذهبی آموزش محتوای و برنامه هدف، مقایسه 4

 اسالمی کشور

 دکتر علی خاکی

معاون طرح و برنامه و توسعه )

 (انیمنابع دانشگاه فرهنگ

30  :15 –  15 :15 

 بنی آزاد مهدوی رمضان دکتر زندگی معناداری بحران و زدگی علم 5

 دانشیار دانشگاه مازندران()

45  :15 –  30 :15 

 کرمانی افشار عزیزاهلل دکتر سهروردی اندیشه در متعالی ارزشهای و زندگی تعریف مقاله عنوان 6

 )دانشیار دانشگاه آزاد تهران(

16 –  45 :15 

 

 



 

 

 

 

 مراسم اختتامیه

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( – 1399تیرماه  12)

 زمان برنامه ردیف

 سخنرانی دکتر نجف طهماسبی پور 1

 یمتعال های اسالم و ارزش یمل کنفرانس نیچهارم دبیر

 (ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب)رئیس دانشکده علوم انسانی 

20 :16 –  05  :16 

 


