
الف. فرهنگ ایثار و مقاومتالف. فرهنگ ایثار و مقاومت
 • فرآیند شکل گیری فرهنگ ایثار و شهادت در زبان آموزه های قرآن کریم

• عوامل و موانع گسترش فرهنگ ایثار و مقاومت با تأکید بر قرآن و نهج البالغه 
• عوامل مؤثردر ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در بین نوجوانان و ارائه راهکار 

• ایثار فردی و اجتماعی در آموزه های قرآن و معارف اسالمی
• نقش ایثار اجتماعی در همگرایی افراد جامعه با توجه به آموزه های قرآن و معارف اسالمی

• بررسی ارتباط ایثار اجتماعی و شاخصه های سبک زندگی ایثارگرانه در آموزه های قرآن و معارف اسالمی
• راهکارهای آموزش نسل جوان در توسعه فرهنگ ایثار فردی و اجتماعی با توجه به آموزه های 

قرآن و معارف اسالمی
نقش اندیشه مقاومت و پایداری در تداوم فرهنگ ایثار و شهادت   •

نقش رسانه های جمعی در ترویج ارزش های ایثار، مقاومت، شهادت و دفاع مقدس  •
تجلی والیت پذیری و نقش آن در پیروزی جبهه مقاومت  •

پیوند ارزشی صبر و ایستادگی خانواده شهدا با مکتب عاشورا  •
مبانی قرآنی و روایی مقاومت و پایداری در فرهنگ عاشورایی  •

مبانی نظری فرهنگ ایثار و مقاومت و راه های کاربردی نمودن آن در میان جوانان  •
راهکارهای نظام آموزش و پرورش در نهادینه سازی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت    •

زیبایی شناسی کاربرد عناصر عرفانی در شعر مقاومت و دفاع مقدس  •
احیای انگاره های مهم هویتی در پرتو  فرهنگ ایثار و شهادت     •

تطبیق مجاهدت های رزمندگان بر عرفان عملی  •
تحلیل میزان توجه به مولفه های شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی          •

بررسی ویژگی های جهادگران در قالب مؤلفه های هوش معنوی  •
مولفه های تأثیر گذار بر تدوین الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس  •

تحول الگوی صدور انقالب اسالمی با تاکید بر مقاومت و پایداری    •
تأثیر متقابل دفاع مقدس و فرهنگ مهدویت  •

ایثار و شهادت و امر به معروف و نهی از منکر؛  •
گفتمان مقاومت ، چشم اندازها ، راهبردها ، راهکارها و آینده پیش رو؛  •

اصول و مبانی دکترین مقاومت؛  •
تبیین ماهیت و ابعاد کارکردی مقاومت ؛  •

تبیین نقش و جایگاه مقاومت در بین گفتمان های سیاسی نظام بین الملل؛  •
مختصات، ویژگی ها و شاخص های منحصربه فرد فرهنگ ایثارو مقاومت ؛  •

ب. مقاومت و جهاد در ب. مقاومت و جهاد در 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

• نقش فرهنگ ایثار و مقاومت درمضامین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
ایثار اجتماعی و همبستگی اجتماعی با تأکید بر بیانه گام دوم انقالب اسالمی   •

مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی   •
معنویت و اخالق گرایی در فضای عمومی جامعه با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی   •

خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی   •
تقویت باورمندی به نصرت الهی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی  •

امید به آینده با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی  •
رسالت بانوان در بستر سازی تمدن اسالمی باتاکید بربیانیه گام دوم انقالب اسالمی    •
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ج. بانوان و فرهنگ ایثارج. بانوان و فرهنگ ایثار
• تحلیل گفتمان وصیت نامه بانوان شهیده و دل نوشته های آنان

•  بانوان پیشتاز در عرصه فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت  
بانوان در ادبیات دفاع مقدس    •

بررسی دیدگاه تربیتی بانوان شهیده با استناد وصیت نامه آنها  •
الگوهای معنوی و مدیریتی در سیره مادران و همسران شهدا                       •

رابطه تکلیف مداری ومجاهدت در زندگی بانوان شهیده   •
رابطه تکلیف مداری و مجاهدت در زندگی مادران و همسران شهدا     •

بازنمایی جنگ از دیدگاه مادران و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان در ادبیات داستانی دفاع مقدس   •
بازخوانی مدیریت راهبردی مادران و همسران شهدا و جانبازان    •

جایگاه زن در شعر جنگ و جایگاه شعر زن در جنگ    •
تصویر زن در رمان دفاع مقدس دهه هشتاد      •

مشارکت زنان در پایداری معنوی فرهنگ ایثار وشهادت در جامعه   •
جایگاه بانوان شهیده از منظر امام خمینی ره و امام خامنه ای مدظله العالی   •

•  راهبردهای تربیتی در وصایا و توصیه های بانوان شهیده
ایثار و شهادت و زمینه سازی ظهور  •

نقش تبلیغی بانوان شهیده طلبه در دفاع مقدس   •
بررسی نقش زنان درادبیات داستانی دفاع مقدس  •

تأثیرات راهبردی نقش بانوان در پایداری و فرهنگ مجاهدت   •
ضرورت ایفای نقش بانوان ، علما و نخبگان جهان اسالم در تداوم مقاومت   •

نقش بانوان، در زنده نگهداشتن ارزش ها و آرمان های دفاع مقدس  •
ایثار و شهادت و فرهنگ حجاب و عفاف بانوان  • 

• نقش سبک زندگی دینی خانواده در تربیت جوانان مجاهد                             

• طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی با تاکید بر تربیت والیی فرزندان
• الگوی مطلوب خانواده با تأکید بر خانواده در دوران دفاع مقدس

• روش های استحکام بخشی و تعالی خانواده سالم و متعادل 
• مولفه های خانواده متعالی 

• ضرورت نهادینه سازی الگوی تراز خانواده
• رابطه دینداری با  مجاهدت و تکلیف مداری در خانواده 

• تاثیر عوامل معنوی خانواده بر توان فکری و عملیاتی رزمندگان اسالم 
• الگوی سبک زندگی بانوان شهیده با تأکید برفرهنگ و ایثار وشهادت
• نقش بانوان شهیده در ترویج فرهنگ والیت مداری در دفاع مقدس

• بررسی مؤلفه های تأثیرگذار مادران و همسران شهدا و جانبازان در مقاومت 
• رسالت بانوان در بستر سازی تمدن اسالمی باتاکید بربیانیه گام دوم انقالب اسالمی  

• بررسی مولفه های الگوی سوم خانواده در تحکیم و تعالی نظام اسالمی
• تدوین شاخصها و ترسیم الگوی کارکردهای معنوی خانواده  تراز 

• مختصات خانواده تراز اسالمی  
• الگوی خانواده طراز اسالمی در منظومه فکری رهبر معظم انقالب اسالمی

•خانواده اسالمی؛ ویژگی های خانواده در کتاب شریف مفاتیح الحیات
• جایگاه خانواده در سبک زندگی اسالمی و ایجاد حیات طیبه از منظر قرآن کریم

• نقش سبک زندگی دینی خانواده در تربیت جوانان دفاع مقدس
• تاثیر سواد رسانه ای بر بنیان خانواده

• بازتعریف خانواده بر اساس قرآن و منابع روایی
• تحوالت خانواده در جهان و ضرورت ارائه الگوی خانواده اسالمیـ  ایرانی

• بررسی بایسته های زنان و خانواده در الگوی سوم خانواده
• بررسی جایگاه زن وخانواده در برنامه پنجم توسعه

• بررسی مفهوم خانواده گرایی در نظام اسالمی
• تحوالت سبک  زندگی زنان در نظام اسالمی و عوامل موثر بر آن

• ترسیم الگوی رفتار فردی و اجتماعی زن مسلمان
• سبک زندگی اسالمی و جهاد زن و تدبیر منزل

• بررسی راهکارهای تقویت جایگاه زن در خانواده درسبک زندگی اسالمی 
• بررسی راهکارهای تقویت نهاد خانواده درسبک زندگی اسالمی

• بررسی کارکردهای خانواده در تاثیرگذاری دینداری در عصر حاضر
• بررسی تاثیر سبک زندگی بر  پایداری خانواده

• راهکارهای تحکیم خانواده در فرآیند جهانی شدن
• شاخصه های سبک زندگی اسالمی ایرانی زنان

• شاخص های حیات طیبه در زندگی خانوادگی
• شاخصه های سبک زندگی اسالمی ایرانی

• شیوه های تقویت توحید محوری در خانواده
• رابطه بین هویت اسالمی و سبک زندگی اسالمی

• سبک زندگی خانواده برتر از منظر قرآن
• مؤلفه های حفظ کرامت زن در سبک زندگی اسالمی

• بررسی تطبیقی سبک زندگی غربی و اسالمی
• مدل تعالی خانواده در جامعه اسالمی

و.جایگاه ارزشی زن و.جایگاه ارزشی زن 
1.ارزشمندی ذاتی )خلقت زن(

• جایگاه جنسیت در معیار ارزشمندی ذاتی از دیدگاه اسالم
• تفاوت های خلقت زنان و مردان

• داللت های تقدم آفرینش حضرت آدم علیه السالم بر حضرت حوا علیها سالم و نقصان ارزشمندی ذاتی زنان
• خلقت تبعی زن

• جنسیت مذکر انبیاء علیهم السالم و برتری ذاتی بر زنان
• مذکر بودن خطابات قرآن و برتر انگاری ذاتی مردان در مسیر رشد و تعالی

2. ارزشمندی اکتسابی 
• جایگاه جنسیت در معیارهای اکتسابی )اخالقی و غایی( از دیدگاه اسالم

• اثرگذاری جنسیت در رسیدن به سعادت
• نسبت بین جنسیت و ایمان

• قابلیت زنان در بهره مندی از ایمان در مقایسه با مردان
• بررسی صحت و سقم نقصان ایمان زنان در کالم اهل بیت علیهم السالم 

• نسبت اعمال دینی با جنسیت
• دست یابی زنان به مراتب عالی ایمان، مؤید عدم مانع ذاتی جهت رسیدن زنان به مراتب عالی ایمان

• تفاوت تکالیف زنان و مردان در شریعت
• گزاره های اخالق جنسیتی در دین مبین اسالم

• گزاره های اخالقِی نقش های جنسیتی
• غیرت محوری، اخالق جنسیتی مردان و عفت محوری، اخالق جنسیتی زنان

3. ارزشمندی اجتماعی 
• نسبت بین ارزشمندی اجتماعی با ارزشمندی اکتسابی

• نسبت بین تفاوت احکام زنان و مردان با ارزشمندی اجتماعی
• رابطه جنسیت با کسب مؤقعیت های ممتاز اجتماعی و اثرگذاری آن در ارزشمندی اجتماعی

د.سبک زندگید.سبک زندگی
 و خانواده تراز اسالمی  و خانواده تراز اسالمی 


