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 هاعنوان مقالهفهرست 

                                                                  ملی نماز کنگره سومینمقاالت  مجموعه                                                        

 صفحه عنوان کد

 1 هوش معنوی در دانشجویان مقید به نماز اول وقت  2

  اکرم اقدسی، آتنا اصفهانی خالقی، رقیه عبدی 

 6 های معنوی نماز جماعت در زندگی انسانویژگی 1

  سورشجانی خدابخشی ، علییریدزهرا جا 

 9 معنوی و روانی بهزیستی سرمایه مثابه به نماز 3

  زادهمحمود حمید حامل، البنینام 

 11 هوش معنوی و سبک زندگی در دانشجویان 4

  هانیه خضری 

 16 آموزاندانشنشاط حاصل از نماز و سالمت روان در  5

  امیرحسین خلیلی، رقیه اصغری قاجاری 

 19 انسان عبادی رفتار ترین عالی پدیدآیی خوف از خدا به مثابه هیجان مثبت و در نقش عاملی انگیزشی برای 6

  آبادیمحمود خلیلیان شلمزاری، حمیدرضا حسن 

 12 معنوی زوجیننقش برنامه تعاملی تحلیل گفتگو مبتنی بر قول سدید در نشاط  7

  ابوذر دهداری، ساناز اشکان، فاطمه مجیدی 

 43 نقش نماز در سالمت روان آدمی 8

  آرزو رشیدی، زینب باغستانی 

 49 مقایسه کیفیت زندگی و امنیت روانی بین افراد نمازگزار و غیرنمازگزار 1

  فاطمه زرین کاله 

 31 اضطراب مرگ زنان مبتال به سرطان پستان برتاثیر معنویت درمانی  21

  سکینه زمانیان، جعفر بوالهری، عصمت دانش، حسن احدی، شهربانو قهاری 

 36 کنند در نماز جمعهمعنوی افراد نمازگزار شرکت سالمت 22

  حسین سراوانی، حسین مظفری، منصور شادکام 

 39 نقش ایمان به معارف نماز در آرامش روانی 21

  سعید سلیمی 
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 صفحه عنوان کد

 43 نقش نماز در سالمت و آرامش روانی انسان  23

  رقیه شهابی 

 66 تاثیر نماز بر ارتقای سالمت روان زندانیان 24

  میثم شیرعلیان 

 64 نقش نماز در کاهش افسرگی، اضطراب و استرس زندانیان 25

  میثم شیرعلیان 

 06 روان مروری بر آثار نماز بر سالمت 26

  آرا، مونا بطوئی آورزمانمریم صف 

 03 آوری در نوجوانان نماز، سالمت روان و تاب 27

  سمیرا طاوسی، علی حسینعلی بیگی 

 26 شناختی در بین دانشجویان نمازگزار و غیرنمازگزاررسختی روانس 28

  رقیه عبدی، اکرم اقدسی، آتنا اصفهانی خالقی 

 24 آموزانخودمهارگری در دانشتقید به نماز و  21

  آبادی، محمود خلیلیان شلمزاریپور حاجیمهدی عرب 

 22 آورینقش نماز در تاب 11

  البنین حاملحمید محمودزاده، ام 

 91 نقش نماز جماعت در پیوندهای اجتماعی 12

  جمشید میرزایی 

 96 نوجوانانهای اجتماعی در نماز به عنوان عامل بازدارنده از آسیب 11

  جمشید میرزایی 

 166 نماز و سبک زندگی دینی 13

  جمشید میرزایی 

 164 تکبرستیزی در سیمای فاتحة الکتاب 14

  مریم محبتی 

 114 نماز و فرهنگ دینی در روابط کاری کشاورزان 15

  حمیدرضا ناصری، رضا شاکری 
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 و رئیس شورای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دکتر افرزو استاد ممتاز دانشگاه تهرانآقای ریاست کنگره: 

، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دفتر مشاوره و سالمت السادات صادقیخانم دکتر منصوره دبیر علمی همایش:

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 قای حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهرانآ ایی همایش:ردبیر اج

 

 علمی کمیتهاعضای 

 شاهیآقای دکتر بهروز دولت آقای دکتر مسعود آذربایجانی

 حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی آقای دکتر جواد اژه ای

 آقای دکتر فرامرز سهرابی آقای دکتر حسین اسکندری

 محمدرضا شرفیآقای دکتر  خانم دکتر ساناز اشکان

 آقای دکتر حسین شکرشکن آقای دکترعلی اصغر نژاد فرید

 خانم دکتر منصوره السادات صادقی آقای دکتر احمد برجعلی

 آقای دکتر مجید صفاری نیا آقای دکتر محمد علی بشارت

 آقای دکتر فرهاد طارمیان خانم دکتر شکوه بنی جمالی

 المسلمین دکتر نیکزاد عیسی زادگان حجت االسالم و آقای دکتر جعفر بوالهری

 آقای دکتر سید محسن فاطمی آقای دکتر احمد به پژوه

 خانم دکتر عاطفه فتاحی خانم دکتر شهال پاکدامن

 آقای دکتر علی فتحی اشتیانی آقای دکتر رضا پورحسین

 خانم دکتر سوگند قاسم زاده خانم سیما پور شهریاری

 آقای دکتر قنبری آقای حمید پیروی

 آقای دکتر کیوان کاکابرایی آقای دکتر مسعود جان بزرگی

 آقای دکتر هادی کرامتی آقای دکتر فرهاد چنگیزی

 حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی کرمی خانم دکتر منصوره حاج حسینی

 آقای دکتر کریمی خانم دکتر الهه حجازی

 آقای دکتر حسین کالنتری آبادیحسنآقای دکتر حمیدرضا 

 خانم دکتر نسرین مصباح آقای دکتر سعید حسن زاده

 خانم دکتر شکوه نوابی نژاد خانم دکتر سیمین حسینیان

 آقای دکتر سید حبیب اهلل هاشمی خانم دکتر ملوک خادمی

 آقای دکتر هادی هاشمی رزینی فرد آقای دکتر محمد خدایاری

 آقای دکتر حمید یعقوبی آقای دکتر محمد دادسرشت

 آقای دکتر سید جالل یونسی آقای دکتر فریبرز درتاج
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 اعضای تیم اجرایی

 آقای سعید نجفی خانم فرزانه السادات حسینی

 خانم سونیا یعقوبی آقای علی صیدی

 آقای عرفان نورمحمدی خانم فاطمه دهقانی

 خانم الهه فتاحیان خانم نگار حقیقی

 آقای امیر رضا اسماعیلی آقای مهرشاد حبیبی

 آقای محمد حسین احمد خانی خانم فاطمه حیدری

 خانم صبا مرادی خانم ملیکا عامریان

 خانم مبینا بردبار خانم ستایش خیرخواه

 خانم هلیا باقریه خانم آزاده سعادتمند

 خانم مژگان جان بخش آقای امیر سرخدار

 خانم مریم فخاریان آقای علی مرادی

 

 

 اعضای کمیته ویرایش 

 عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران ،آبادیدکتر حمیدرضا حسن : دبیر کمیته ویرایش

 

 اسامی کمیته ویرایش )به ترتیب حروف الفبا(

 دانشگاه رشته تحصیلی اسامی ردیف

 خوارزمی شناسی تربیتیدانشجوی دکتری تخصصی روان نسبمریم احمدیان 2

 خوارزمی شناسی تربیتیدکتری تخصصی رواندانشجوی  سامانی ویدا کبیری 1

 خوارزمی شناسی تربیتیدانشجوی دکتری تخصصی روان محمدیمعصومه  3

 خوارزمی شناسی تربیتیدانشجوی دکتری تخصصی روان میاندوآب ممقانیپریرخ  4

 خوارزمی شناسی تربیتیدانشجوی دکتری تخصصی روان فرخیقه هالجیانمهدیه  5
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 کنگره برنامه

 

 سخنران موضوع  زمان 

8331-8311 ورود به سالن  –پذیرش    - 

8341-8331  - قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران  

1311-8341  
 

خیر مقدم و سخنرانی ریاست کنگره نماز ، سالمت روان 
 و نشاط معنوی

علی افروزدکتر غالمجناب آقای   

 استاد ممتاز و هیأت علمی دانشگاه تهران 

1325-1311  
 

سرکار خانم دکتر منصوره السادات صادقی  سخنرانی دبیر کمیته علمی کنگره  
 مدیر کل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

1315 – 1325  
 

 جناب آقای دکتر سعید حبیبا خیر مقدم و سخنرانی معاون دانشجویی دانشگاه تهران 
 هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

1345-1315  
 

مهدی کرمیمحمد حجت االسالم والمسلمین دکتر  نماز و سالمت اجتماعی  
علمی دانشگاه علوم ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و هیأت 

 بهزیستی و توانبخشی

21-1345  
 

  ناب آقای دکتر نیکزاد عیسی زادهج نقش نماز در سبک زندگی

دانشیار دانشگاه و معاون آموزشی پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها    

21325- 21  
 

صدیقیجناب آقای دکتر مجتبی  نماز و سالمت روان دانشجویان   
 معاون وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

21341-21325 -  پذیرایی   

22-21341  جناب آقای دکتر محمود مظفر خیر مقدم و سخنرانی قائم مقام ستاد مرکزی اقامه نماز 

22325-22 ابراهیمیجناب آقای دکتر حسن  نماز ، عرفان ، نشاط   
 هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران 

22331-22325  
 

جناب آقای دکتر محمدرضا حسن زاده توکلی  روانشناسی نماز ، بایسته ها و نبایسته ها   
 هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

22351-22331  
 

ساجدیحجت االسالم والمسلمین دکتر ابوالفضل  نماز و سالمت اجتماعی  
 هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

23-22351  - نماز و ناهار 

 سرکار خانم دکتر اعظم نوفرستی نماز و نشاط معنوی  23325-23
 هیأت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

23331-23325  
 

 جناب آقای دکتر جعفر بوالهری سالمت و آشفتگی معنوی
دانشگاه علوم پزشکی ایراناستاد   

23351-23331  
 

 جناب آقای دکتر محمدعلی مظاهری نقش و جایگاه روانشناختی نماز در زندگی 
 هیأت علمی و رییس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

24345-23351  جناب آقای دکتر رحیم پور ازغدی نماز و نشاط معنوی 

25311-24345  
 

بخشی خوف از خدا در پدیدآیی عالی ترین انگیزش 
 رفتار عبادی

 جناب آقای دکتر حمید رضا حسن آبادی 
 هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

26311-25311  
 

  ،پیروی حمید  یشاهی ، جناب آقادولت وز ربهر جناب آقای دکت میزگرد نماز و سالمت روان دانشجویان 
یآبادحسنحمیدرضا جناب آقای دکتر  ، یعقوبیحمید ، جناب آقای دکتر   

26331-26311  - جمع بندی و اختتامیه و تقدیر از مقاالت برتر 

27311- 26331  - پذیرایی 


