
 تعالی بسمه

 ایان دوره مرکز تخصصی نمازپ مقاله تألیف  نامۀ شیوه

 انتخاب جامعه روز معنوی و فرهنگی فکری، نیازهای به توجه با و کاربردی نمازی وهمچنین باید مقاالت موضوعات. 1

 )به موضوعات پیشنهادی که درصفحه بعد وجود دارد مراجعه شود(.شوند

 .گردد استفاده جذاب عناوین از شود سعی المقدور حتی و باشد رسا و روشن کوتاه، مقاله عنوان. 2

 .شود خودداری خرافی و ضعیف مطالب ذکر از و باشند مستند اسالمی هایآموزه به شده نگارش مطالبِ. 3

  قرآن  آیات  از  کافی  میزان  به مقاله،  هر  در  و  شوند  نگارش  روایی ـ قرآنی  رویکرد  با مقاالت است بهتر.  4

 .است بالمانع مطلب تایید در نیز علمی مطالب از استفاده البته. شود استفاده( السالم علیهم)بیت اهل روایات  و  کریم

  پاورقی یا  متن  در الزم  توضیح دارند،  توضیح به  نیاز  روایات  یا آیات بخشهای  از  برخی  که  مواردی  در.. 5

 .شود داده ارجاع معتبر منابع به و شده ارائه( محتوا با آن ارتباط میزان با  متناسب)

 علمی تحلیلهای دارای نباشند؛ بلکه روایات و آیات صرفاً جمع آوری و باشند برخوردار محکمی علمی بنیۀ از مقاالت. 6

 کند. پیدا کاربردی حالت نباشد؛ بلکه انتزاعی و علمی  صرفاً صورت به مطالب ثانیاً  بهتر است بیان. باشند مفیدی

  باشد. منطقی سیر دارای و شود استفاده روان و زیبا قلمی مقاالت، از نگارش . در7

به کار گرفته شود؛ با  B Lotusباشد که کلمات عربی دچار مشکل نشود درغیر این صورت  NoorLotus. قلم 8

 باشد. 16و  18، 22، 22و به ترتیب با شماره های: B Mitraتیترها با فونت  .14شماره 

 و .... 1.1.1. تیتر زیری آن : 1.1. تیتر زیری آن 1از شماره استفاده شود: تیتر یک:  ی. در تیتر بند9

 باشد. 5222کلمه و حداکثر  3222. حداقل مقاله 12

چاپ : نام و نام نویسنده و مترجم و ... و ناشر و سال چاپ و شماره باشد بع محتوای مقاله بصورت کاملاذکر من. 11

 و...

 پیشنهادی :  موضوعات

 اثار

 نقش نماز در رفع اضطراب و نگرانی .1

 بررسی رابطه نماز وبحران هویت .2



 دانشجویان و ...–تاثیر نماز در اندیشه و رشد علمی دانش آموزان  .3

 تاثیر نماز بر شخصیت انسان .4

 تاثیر نماز بر اقتصاد خانواده .5

 راه های لذت بردن از نماز .6

 سایر اعمال بررسی ارتباط نماز با .7

 بررسی تاثیرات درمانی ، و شفای جسمی روحی نماز .8

 نماز و لطافت روح .9

 نماز و مدیریت اجتماعی .11

 نماز و مدیریت خانوادگی .11

 نقش نماز در تزکیه .12

 نماز و پرورش استعدادهای علمی .13

 نماز و گسترش اسالم .14

 نقش نماز در آرامش معنوی .15

 نقش نماز در وحدت اسالمی و وحدت مسلمین .16

 در شخصیت انساننقش نماز  .17

 اثرات نماز در دنیا،قبر و قیامت .18

 چگونگی محافظت نماز از فحشاء و منکر .19

 نقش نماز در حفظ صفات اخالقی .21

 بررسی رابطه نماز و اضطراب در دانش آموزان دبیرستانی .21

 ارتباط نماز و انفاق .22

 جایگاه نماز در فالح انسان .23

 آثار و برکات نماز اول وقت .24

 دآثار و برکات نماز در مسج .25

 جایگاه نماز در زدودن غفلت )ذکر( .26

 آثار و برکات نماز شب .27

 حساسیت شیطان نسبت به نماز .28



 آثار فردی نماز .29

 نقش نماز در کبر زدایی .31

 نقش نماز در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب .31

 نقش نماز در کاهش بزه کاری ها .32

 آثاراجتماعی نماز .33

 آثاراقامه نماز درفضای اداری وکار .34

بررسی  .35

 بر رشد اجتماعی)امنیت اجتماعی(تاثیر نماز جماعت 

 اسرار نماز

 چرایی و فلسفه نماز از  دیدگاه عقل و عرفان .1

 نماز و عبادت ،تکلیف یا خواسته درونی .2

 چیستی و چرایی نماز .3

 جایگاه اذان در نماز .4

 فلسفه سالم های آخر نماز .5

 اسرار اعمال و حرکات نماز .6

 جایگاه سوره حمد و توحید درنماز .7

 اسرار اذکار نماز .8

 قش نماز در معراج انسانن .9

 نماز در کالم بزرگان

 شرحی بربیانات مقام معظم رهبری درباره نماز .1

 نماز در کالم رهبری .2

 نماز در نگاه امام خمینی .3

 وصایای بزرگان درباره نماز .4

 ارتباط شهدا با نماز .5



 شیوه دعوت

 روش های آموزش نماز برکودکان .1

 مردم به نماز جماعتتاثیر آموزش ها ی تبلیغی ائمه جماعات در جذب  .2

 محله و ...–خانواده –راه های اقامه نماز در خانه  .3

 شناخت و بررسی راه های جذب به نماز و عبادت .4

 شناخت و بررسی راه های جذب به نماز و عبادت .5

 تاثیر رسانه در گسترش فرهنگ نماز .6

 نماز و وظیفه مربیان در مدرسه .7

 نماز و وظیفه مسئولین نظام .8

 و تعمیق نماز در جامعه راه های رشد ،توسعه .9

 راه های کاربردی اقامه نماز در جامعه .11

 نقش دانشگاه و ترویج فرهنگ نماز .11

 نقش دبیرستان در ترویج فرهنگ نماز .12

 نماز واسیب های اجتماعی

 نقش نماز در پیشگیری از اختالالت رفتاری .1

 نقش نماز در درمان اختالالت رفتاری .2

 وانحرافات روحینقش نماز در عدم گسترش ودرمان  .3

 آسیب شناسی نماز .4

 آسیب شناسی اقامه نماز در مدارس .5

 نقش نماز در کاهش بزه کاری ها .6

 نقش نماز در کاهش اضطراب و افسردگی .7

 آداب نماز

 راه های درک و معرفت نماز .1

 بررسی تاثیر و مقدمات نماز بر حضور قلب در نماز .2

 اوصاف نماز گزاران ) فردی ، اجتماعی و...( .3



 یبات در قبول و یا عدم قبول نمازبررسی تعق .4

 جایگاه دعا در نماز .5

 راه کارهای حصول حضور قلب .6

 شرایط قبولی نماز .7

 موانع قبولی نماز .8

 راههای تکمیل نماز

 راه های مبارزه با شیطان با توجه به نماز .1

 بررسی تاثیر آموزش آداب ، اسرار، آثار در کیفیت نماز .2

 نماز وخانواده

 دینی کودکانراه های شکوفایی و رشد  .1

 مبانی فقهی امر کودک به نماز و روش های کاربرد آن در جامعه .2

 بررسی فقهی تشویق یا تنبیه کودکان به نماز و عبادت .3

 نماز و وظیفه والدین .4

 وظایف پدر و مادر نسبت به نماز فرزندان .5

 مسجد

 بررسی کار کرد های حسینیه و مسجد .1

 آثار و برکات نماز در مسجد .2

 بررسی جایگاه مسجد .3

 آداب مسجد .4

 نقش حکومت دینی در ترویج نماز و مسجد .5

 راه های احیاء مساجد .6

 تاثیر مساجد و معابد برای پیشبرد اهداف مسلمانان .7

 کار کردهای فرهنگی مساجد در صدر اسالم .8



 نماز در ادیان

 جایگاه نماز در ادیان الهی ،ابراهیمی و غیر ابراهیمی .1

 جمعه و جماعت

 حضور در نماز جماعت رابطه رشد و شخصیت اجتماعی و .2

 کارکرد های داخلی و خارجی نماز جمعه .3

 جایگاه وقت شناسی درنماز .4

 تاثیرنماز صبح در سالمت روح و جسم .5

 بررسی ویژگی ها و وظایف امام جماعت .6

 بررسی جایگاه نمار دراعیاد اسالمی .7

 علل ترک

 ریشه های نماز گریزی .1

 صفات و نشانه های ساهین و کاهلین و تارکین و منکرین .2

 نماز وسیاست

 والیت در نماز .1

 نماز و دشمن شناسی .2

 نماز و دوست شناسی .3

 نقش الگو در ترویج فرهنگ نماز .4

 روایات نماز

 نماز در نهج البالغه .1

 بررسی تطبیقی نماز در مذاهب خمسه .2

 فرق اقامه و خواندن نماز .3

 بررسی علل محور بودن نماز در دین .4



 آیات نماز

 برخورد  انبیاء با نمازدر قران .1

 تحلیل مفاهیم و معارف نماز در قران .2

 احکام نماز

 بررسی انواع نماز های واجب .1

 پرسمان

 چرا شیعه به مهر سجده می کند .2

 بررسی شبهات اهل سنت در نماز .3

 نماز واهل بیت

 جایگاه نماز وجاممعه آرمانی مدینه فاضله ,حکومت مهدوی .1

 

 

 موفق باشید


