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قــرآن کریــم مهمتر یــن منبــع انسانشناســی اســت .انســان هنگامــی کــه
ت مــادی میگذارد ،مســافری اســت که بــه کاروانســرای دنیا
پــا بــه حیا 
وارد میشــود .او بــا فطرت خود توجه دارد که دســت قــدرت خدایی دانا
و حکیــم او را بــه ایــن کــرۀ خاکی آورده اســت و همســایۀ دیگــر آفریدگان
خود قرار داده اســت .از اینرو از پرس ـشهای اساس ـیای که ذهن بشر را
بــه خــود جلــب میکند ،نحــوۀ تعامل او با دیگر موجودات اســت .ریشــه

چکیده :نویســنده در مأخذشناسی حاضر ،به معرفی و ارائه
مشخصات کتابشــناختی  256پایان نامه می پردازد که به
نوعی دربرگیرنــده حیات دنیوی و اخــروی ،نیازهای مادی
و معنوی و عناصر جســمی و معنوی انســان از منظر قرآن یا
حدیث می باشند.
کلیدواژه :انسان در قرآن ،انســان در حدیث ،فهرست پایان
نامه ،معرفی پایان نامه.
سالبیستوششم،مشارۀچهارم،مهــــروآبـــان1394

154

ت نهاده شــده اســت ،بــا وجود این
ایــن روابــط در فطرت انســان به ودیع 
برای شــکوفایی و عملیاتیکردن آنهــا نیازمند هدایت و راهنمایی خالق
متعال است.
یکــی از موضوعات محوری درقرآن انســان اســت که در مقایســه با ســایر
موجودات ،از اســتعدادها و امتیازهایی برخوردار است .این وجوه ممتاز
بــه ســاحت معنــوی و بعــد غیــر جســمی او معطــوف اســت .پیشفرض
بنیادین در تحلیل شــاخصهای رشــد انسانی و معنوی ،الگوی رفتاری
اســوههای قرآن ـی اســت .ایــن فضایــل واالی انســانی در حکــم مقدماتی
هستند که انسانها را در نیل به هدف غاییشان یاری میبخشد.
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اهمیــت کتابشناســی و کاربــرد آن در پژوهــش از مســائل مــورد قبــول

آبادی ،حمیده

همگان و از مقدمات اســت .هیچ پژوهشــی بدون تکیه بر منابع و آثاری

 .1ارتبــاط اعمــال ســوء انســانی بــا رخدادهــای طبیعــی از دیــدگاه قرآن.

که در آن زمینه نگاشــته شــده به ســامان نخواهد رســید .از همین رو پس

پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :مریم ایمانی خوشخو ،استاد

از انتخــاب موضــوع پژوهــش ،اساســیترین مســئله ،مراجعــه بــه منابــع

مشاور :بهجت واحدی ،دانشگاه تربیت معلم تهران ،1383 ،رحلی.

بــرای گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز پژوهــش اســت .این آ گاهــی افزون
بــر غنابخشــیدن بــه پژوهــش ،از بههرزرفتن فرصتهــا و دوبــارهکاری نیز
پیشــگیری میکنــد .انگیــزۀ تهیــه ایــن فهرســت ،گذشــته از اهمیتی که
موضوع فهرســت دارد ،فراوانی پایاننامههایی اســت کــه در این زمینه -
بهویژه در چند سال اخیر  -تدوین شده است.
این مأخذشناســی معرفی پایاننامههایــی را در بر میگیرد که به نوعی به
حیــات دنیــوی و اخــروی ،نیازهــای مــادی و معنوی و عناصر جســمی و
معنــوی پرداختــه باشــد .ایــن حوزههــا گاه کلــی و دایرهای وســیع را در بر
میگیرد و گاه مسئلهمحور است .مال ک اصلی برای ورود پایاننامهها در
این فهرستواره ،نگاه قرآنی یا حدیثی داشتن بوده است ،اگر چه این واژه

آتشی ،سیده زهرا
 .2واژههــای درونــی انســان در قــرآن کر یــم .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،
اســتاد راهنمــا :ماجد نجاریان ،اســتاد مشــاور :رضا ســلیمانزاده نجفی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان ،1390 ،رحلی208 ،ص.
آراسته ،احترام
.3راههــای ایجــاد و تقو یــت اعتمــاد بــه نفس از دیــدگاه قــرآن و حدیث.
پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :نهله غروی ،اســتاد مشــاور:
دیباجــی ،دانشــکدۀ الهیــات ،فلســفه و معــارف اســامی دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی ،1379 ،رحلی 134 ،ص.
آریننژاد فیضآبادی ،سمیه

در عنوان پایاننامه نیامده باشد.
همۀ پایاننامههای شناساندهشــده در این مأخذشناسی به زبان فارسی
و عربی و در ایران اســت و فقط مشخصات کتابشناختی آنها ارائه شده
اســت .این فهرســت معرفــی پایاننامههایی را بــر عهده دارد کــه تا پایان

 .4هدف از آفرینش انســان در قرآن .پایاننامۀ ســطح دو ،اســتاد راهنما:
احمد منتظری ،حوزه علمیۀ پیروان زهرا (س) شهرســتان مشــهد  -مرکز
مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1387 ،رحلی 161 ،ص.
آزادپور ،سکینه

سال  1393نگارش یافته است.
مشــخصات کتابشــناختی پایاننامهها تا حد امکان به صورت مستقیم
از خــود پایاننامههــا گــزارش شــده اســت .البتــه پایاننامههایــی کــه

 .5کرامت نفس در قرآن و حدیث .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد
راهنما :محمدعلی راغبی ،دانشگاه آزاد اسالمی اراک ،1377 ،رحلی.

دستیابی به آنها امکان نداشت ،مشخصات آنها با واسطه گزارش شده

آسیابان ،عذرا
 .6جایگاه انســان در قرآن و ّ
سنت .پایاننامۀ کارشناسی ،استاد راهنما:

مشخصات پارهای از پایاننامهها کامل نباشد.

جواد هنرور ،دانشکدۀ علوم قرآنی خوی ،1387 ،رحلی 88 ،ص.

و بر اســاس اطالعات موجود از آنها بوده اســت ،از همین رو ممکن است

روش تنظیم

آقاجانزاده ،زهرا

پایاننامههــای معرفیشــده در ایــن مأخذشناســی بــر اســاس الفبای نام

 .7نقــش محبــت و عشــق در تکوین شــخصیت انســان در مقارنه قرآن و

پدیدآورنده تنظیم شــده اســت و در مجموع مشــخصات  256پایاننامه

عهــد جدید .پایاننامۀکارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :احمد حســنی

شناســانده شــده اســت .نخســت نام پدیدآورنده با قلمی ســیاه در یک

رنجبــر ،اســتاد مشــاور :عبــاس همامــی ،دانشــکدۀ الهیــات و معــارف

سطر میآید در سطر بعد و سایر مشخصات کتابشناختی ارائه میگردد.

اســامی دانشگاه آزاد اســامی واحد تهران شــمال ،1388 ،رحلی142 ،

ً
ایــن فهرســتواره در فرصــت زمانــی کوتــاه فراهــم آمــده اســت .حتمــا

ص.

پایاننامههــای دیگــری نیز وجود دارد که در این فهرســت نیامده اســت.

آیدوغدو ،مراد

امید است این مجموعه بتواند در حوزۀ موضوع این مأخذشناسی ،بستر

 .8انسانشناســی از دیــدگاه عالمه سیدمحمدحســین طباطبایی (ره).

مناسبی را برای پژوهشهای آتی فراهم آورد.

استاد راهنما :ابوالفضل کیاشمشکی ،استاد مشاور :حمیدرضا رضانیا،
مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) ،1385 ،رحلی 414 ،ص.
احمدی ،علیرضا
 .9بصیــرت و نقــش آن در زندگــی مــادی و معنوی انســان از منظر آیات و
روایات .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :عبداله حاج علی،
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اســتاد مشاور :محمد فاکر میبدی ،دانشــکده علوم انسانی دانشگاه آزاد

سیدمحمدباقر حجتی ،دانشکدۀ تبلیغ و معارف اسالمی دانشگاه امام

اسالمی واحد اراک ،1385 ,رحلی 164 ,ص.

صادق (ع) ،1370 ،رحلی 327 ،ص.

اخالقی ،محمد

امیرآبادی ،پروین

 .10نقــش ایمــان در زندگــی انســان از منظــر قــرآن و روایــات .پایاننامــۀ

.18تــوکل در قــرآن و حدیــث و نقــش آن در زندگــی انســان .پایاننامــۀ

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :سیدعبدالرسول حســینیزاده ،استاد

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :منصــور پهلــوان ،اســتاد مشــاور:

مشــاور :محمد ســحرخوان ،مجتمع آموزش عالی فقه و معارف اســامی

غالمحسین تاجرینسب ،دانشکدۀ اصولالدین تهران ،1386 ،رحلی،

جامعة المصطفی العالمیه ،1385 ،رحلی 178 ،ص.

 140ص.

اسماعیلی ،محمدجواد

امیرآبادی فراهانی ,فاطمه

 .11نقــش ایمــان در زندگــی انســان از نظــر قــرآن و احادیــث .پایاننامــۀ

.19تکبــر و زمنی ههــای پیدایــش آن در انســان از منظــر قــرآن و روایــات.

کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :سیدمحمدباقر حجتی ،اساتید مشاور:

پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :قربان جمالی ,استاد مشاور:

علیرضــا فیــض ،علــی مهــدیزاده ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران

ابوالفضــل خوشمنــش ،دانشــکده علوم انســانی دانشــگاه آزاد اســامی

مرکزی ،1375 ،رحلی 142 ،ص.

واحد اراک ،1386 ،رحلی 162 ،ص.

اسمعیلی ،فاطمه

امیری ،نجیبه

 .12اجــل انســان در قــرآن .پایاننامۀ کارشناســی ،اســتاد راهنما :حســن

.20تاثیــر ذکــر و تلقیــن در ســازندگی انســان از دیــدگاه قــرآن و حدیــث.

مشکات ،دانشکدۀ معارف قرآنی اصفهان ،1386 ،رحلی 157 ،ص.

پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :علیاصغر باســتانی ،استاد
مشــاور :احمدرضا غایی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد

اشجاری ،زهره
 .13نگــرش قــرآن مجید و عهدین به زنان و بررســی نظرات و تشــابهات و

اسالمی واحد تهران مرکزی ،1379 ،رحلی 152 ،ص.

تناقضات آن .پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،استاد راهنما :احمد حسنی

امینالدوله ،فاطمه

رنجبر ،اســتاد مشــاور :بابک فرزانه ،دانشــکدۀ الهیات و معارف اسالمی

.21ســیمای عبادالرحمــن و متقیــن در قــرآن و نهجالبالغــه.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،1383 ،رحلی 120 ،ص.

پایاننامۀکارشناســی ارشد ،استاد راهنما :سیمیندخت شاکری ،استاد
مشاور :محمد غفرانی ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد

اعتمادی ،محمدعوض
 .14آفرینش انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،استاد راهنما:

اسالمی واحد تهران شمال ،1386 ،رحلی 226 ،ص.
انصار یپور ،محمدتقی

حسین علویمهر ،استاد مشاور :معین دقیق ،مدرسه عالی فقه و معارف
اسالمی مرکز جهانی علوم اسالمی ،1384 ،رحلی 159 ،ص.

.22ارتبــاط خــدا و انســان در قــرآن و عهدیــن .پایاننامــۀ دکتــرا ،اســتاد
راهنمــا :ســیدمحمدرضا بهشــتی ،اســاتید مشــاور :مصطفــی ملکیــان،

افندی المدغشقری ،محمدمهدی
 .15االنســان الکامل فی نهجالبالغه .اســتاد راهنما :ســیدعادل علوی،

حسین توفیقی ،مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم ،1387 ،رحلی.
ایزدپناه ،طاهره

اســتاد مشــاور :حســن معلمی ،مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)،
 ،1384رحلی 182 ،ص.

.23انسان و خلیفۀ الهی از دیدگاه آیات قرآن .پایاننامۀ سطح دو ،استاد
راهنما :محمود ترابی ،جامعة الزهرا (س) قم ،1377 ،رحلی 74 ،ص.

اکرمی ،ایوب
 .16فراینــد تربیــت اخالقــی انســان در قــرآن با نــگاه به ترتیب نزول ســور و

بابازاده ،سکینه

آیــات .پایاننامــۀ دکتــرا ،اســتاد راهنمــا :ســیدمحمد مرتضــوی ،اســتاد

.24فلســفۀ آفرینش انســان در قرآن .پایاننامۀ ســطح دو ،اســتاد راهنما:

مشــاور :ابوالفضل غفاری ،دانشــکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه

مصیــب بابــازاده ،مدرســه علمیــۀ الزهــرا (س) مشــهد  -مرکــز مدیر یــت

فردوسی مشهد ،1392 ،رحلی.

حوزههای علمیۀ خواهران ،1383 ،رحلی110 ،ص.

امامی ،علیاشرف

باصداقت ،زهرا

 .17هدایت انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،استاد راهنما:

.25مســئولیت و حقــوق اعضــای بــدن در قــرآن و حدیــث .پایاننامــۀ

ســیدضیاءالدین ســجادی ،اســاتید مشــاور :علــی شیخاالســامی،

کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :غالمحسین تاجرینسب ،استاد مشاور:
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محمدهادی قندهاری ،دانشکدۀ اصولالدین تهران ،1389 ،رحلی.

کتابشنایسموضویع
جهانگیر امیری ،دانشکدۀ علوم قرآنی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه،
 ،1383رحلی 118 ،ص.

باقرنژاد قولنجی ،رقیه
.26بررســی صیرورت انســان از دیدگاه قرآن و سنت و طرق وصول به آن.

بورد ،باقر

پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :علی قائمی ،اســتاد مشاور:

.34استخراج آیات و احادیث مربوط به انسان کامل و بررسی نگاههای

محمدحســن آمــوزگار ،دانشــکدۀ روانشناســی و علــوم تربیتیدانشــگاه

تفســیری بــه آیات مربوطــه .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما:

عالمۀ طباطبایی ،1388 ،رحلی.

هادی وکیلی ،اســتاد مشــاور :اســدی گرمارودی ،دانشــگاه آزاد اســامی
واحد علوم و تحقیقات ،1382 ،رحلی 183 ،ص.

باو یپور ،محمد
.27نقش جمعگرایی در تکامل انسانی از منظر اهلبیت (علیهمالسالم)

بهداری ،محمد

(مــورد مطالعــه :احادیث امام جعفــر بن محمد صادق علیهماالســام).

.35مبانی انسانشناســی احــکام روابط غیرمالی زوجیــن در قرآن کریم.

پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :رضا شکرانی ،استاد مشاور:

پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :ایرج گلجانی امیرخیز ،استاد

مصطفــی دلشــاد تهرانــی ،دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه

مشــاور :اســداهلل لطفی ،دانشــکدۀ علــوم و تحقیقات اســامی دانشــگاه

اصفهان ،1388 ،رحلی.

بینالمللی امام خمینی (ره) ،1391 ،رحلی 164 ،ص.
باهنر ،محمدجواد

بهداری ،محمد

.28اصالــت انســان از نظــر قــرآن .پایاننامــۀ دکتــرا ،دانشــکدۀ الهیات و

.36مبانی انسانشناســی احــکام روابط غیرمالی زوجیــن در قرآن کریم.

معارف اسالمی تهران 245 ،1348 ،ص.

پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :ایرج گلجانی امیرخیز ،استاد
مشــاور :اســداهلل لطفی ،دانشــکدۀ علــوم و تحقیقات اســامی دانشــگاه

بحرانی ،حسین
.29جایــگاه مالئکــه ،انســان و جــن در ســازمان خلقــت .پایاننامــۀ

بینالمللی امام خمینی (ره) ،1391 ،رحلی 164 ،ص.

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :محمد اکوان ،اســتاد مشــاور :محسن

بهرامی باباحیدری ،حسینعلی

احتشامینیا ،دانشــکدۀ الهیات ،فلسفه و معارف اسالمی دانشگاه آزاد

.37بررســی اعجــاز علمــی قــرآن در بیــان مراحل خلقت انســان بــا تکیه

اسالمی واحد تهران مرکزی ،1382 ،رحلی 197 ،ص.

بر روایات تفســیری و علوم پزشــکی .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،استاد
راهنما :محمدعلی رضایی اصفهانی ،استاد مشاور :حسینعلی عالیی،

بخشی ،جعفر
.30بررســی صفات و ویژگیهای انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی،

دانشکدۀ علوم حدیث ،1390 ،رحلی.
بیگ ،مهدی

اســتاد راهنمــا :ایــرج محبوبــی ،دانشــکدۀ علــوم قرآنــی خــوی،1385 ،
رحلی 102 ،ص.

.38آزادی در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :برومند،
اســتاد مشــاور :مهدیزاده ،دانشــکدۀ الهیات ،فلســفه و معارف اســامی

برزگر ،راضیه
.31نقــد و بررســی دیــدگاه آبراهــام مازلــو پیرامــون انســان کامــل در پرتــو

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1379 ،رحلی 107 ،ص.

آیــات قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :سیدحســین

پا کسرشت ،حسین

عظیمیدخت ،استاد مشــاور :کمال صحرایی ،دانشکدۀ الهیات میبد

.39بررســی جایــگاه و منزلــت انســان در قــرآن و حدیــث .پایاننامــۀ

دانشگاه یزد ،1391 ،رحلی.

کارشناســی ارشد ،استاد راهنما :ســیدمحمدباقر حجتی ،استاد مشاور:
علــی مهــدیزاده ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی،1377 ،

برزوئی ،محمد
.32تربیــت معنوی در صحیفۀ ســجادیه .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،

رحلی 169 ،ص.

علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،

پوراطمینان ،صدیقه
ّ
.40راهکارهــای تربیــت نســل مهذب و نقــش آن در فالح انســان از منظر

 ،1384رحلی 139 ،ص.

قرآن و حدیث .پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :غالمحسین

اســتاد راهنما :گلبابا ســعیدی ،اســتاد مشــاور :صمد موحد ،دانشــکدۀ

تاجرینســب ،اســتاد مشــاور :مر یــم حاجــی عبدالباقــی ،دانشــکدۀ

بکعلیپور ،سمانه
 .33بررسی کرامت انسان در قرآن .پایاننامۀ کارشناسی ،استاد راهنما:
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مشــاور :فاطمــه عالیــی رحمانــی ،دانشــکدۀ الهیــات دانشــگاه الزهــراء،

.41بررسی عوامل و ریشههای بحران هویت انسان از منظر قرآن .پایاننامۀ

 ،1386رحلی.

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :ناصر رفیعی محمدی ،اســتاد مشــاور:
مهدی مهریزی ،دانشکدۀ اصولالدین قم ،1386 ،رحلی 180 ،ص.

ثابت کاشانی ،صدیقه
.50ســیمای انســان در قــرآن .پایاننامــۀ ســطح دو ،اســتاد راهنمــا:

پورجهان شاهی ،مهدیه

سیدحسین شفیعی دارابی ،جامعة الزهرا (س)  -حوزه علمیۀ خواهران

.42گمراهی انســان در قرآن .پایاننامۀ سطح دو ،استاد راهنما :مظفری،

قم ،1382 ،رحلی 116 ،ص.

حوزه علمیۀ فاطمیه (س) بردسیر ،1384 ،رحلی.

جرگه ارجمند ،صغری

پورلسانی ،علیمحمد

.51آفرینش انسان در متون تفسیری فارسی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد،

.43آثار دنیا گرایی انســان از منظر قرآن و حدیث .پایاننامۀ کارشناســی

اســتاد راهنمــا :ســیدهفریده وجدانی ،اســتاد مشــاور :امیر مؤمنــی هزاوه،

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :مصطفی عباســی مقدم ،اســتاد مشــاور :محســن

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زنجان ،1391 ،رحلی.

قاسمپور ،دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کاشان ،1392 ،رحلی.

جعفرمنش ،الهام

پورمختار ،حمیده و وحیده پورمختار

.52ستایش و نکوهش انسان در قرآن کریم .پایاننامۀ کارشناسی ،استاد

.44انســان در قــرآن .پایاننامــۀ ســطح دو ،اســتاد راهنما :مریــم احمدی

راهنمــا :شــاپور حیــدری ،دانشــکدۀ علوم قرآن شــهید اشــرفی اصفهانی

طایفــه ،مدرســه علمیــۀ حضــرت خدیجه (س) مشــهد  -مرکــز مدیریت

کرمانشاه ،1385 ،رحلی 145 ،ص.

حوزههای علمیۀ خواهران ،1385 ،رحلی 359 ،ص.

جعفری ،ابوالقاسم

پورملکی بناد کوکی ،مرضیه

.53شــناخت زمینههــای آرامــش روان انســان در قــرآن .پایاننامــۀ

.45هدف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث .پایاننامۀ کارشناسی

کارشناســی ارشد ،استاد راهنما :ســیدمحمدتقی قادری ،استاد مشاور:

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :سیدمحســن میرباقــری ،اســتاد مشــاور :یــداهلل

محمدهادی معرفت ،دانشــکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد

نصیریان ،دانشــکده الهیات و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد

اسالمی واحد اراک ،1377 ،رحلی 106 ،ص.

کرج ،1383 ،رحلی 252 ،ص.

جعفری ،یاسر

پوریگانه ،لطیفه و فرح علیزاده

.54شناخت نفس از دیدگاه امیرالمؤمنان (ع) و بررسی آثار آن در زندگی

.46انســان در قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی ،اســتاد راهنمــا :بهمــن

انســان .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :مصطفــی دلشــاد

رجــبزاده ،مرکــز آمــوزش عالــی فرهنگیــان عالمــه طباطبایــی ارومیــه،

تهرانــی ،دانشــکدۀ الهیــات و معارف اســامی دانشــگاه پیام نــور تهران،

[بیتا] ،رحلی 117 ،ص.

 ،1392رحلی.
ترشیزی ،عبدالعلی

جمالیان ،داود

.47مقایســۀ دیــدگاه روانشناســی انســانگرا بــا قــرآن در مــورد ویژگیهای

.55انسان در قرآن با تکیه بر تفسیر المیزان .پایاننامۀ کارشناسی ،استاد

انســان ســالم .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :معصومــه

راهنمــا :عبداهلل غالمرضا کاشــی ،مرکز آموزش عالی فرهنگیان شــهدای

اســمعیلی ،استاد مشاور :سعید بهشــتی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم

مکه تهران ،1380 ،رحلی 95 ،ص.

تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،1391 ،رحلی 150 ،ص.

جمالی عالم ،فریده

ترهکار ،رقیه

.56بررســی جایگاه کرامت انسان در تعلیم و تربیت و راههای تحقق آن

.48آزمایش الهی انسان از نظر اسالم (قرآن و حدیث) .پایاننامۀ کارشناسی

بــا توجه بــه آیات و روایات .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما:

ارشد ،استاد راهنما :علی قائمی امیری ،استاد مشاور :محمدحسن آموزگار،

ســعید بهشتی ،استاد مشاور :ایراندخت فیاض ،دانشکدۀ روانشناسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1377 ،رحلی.

و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،1387 ،رحلی 125 ،ص.

توسلیپور ،ندا

جمالینسب ،زهره

.49زمینههــا و پیامدهــای گنــاه در زندگــی دنیــوی انســان از منظــر قرآن.

.57شــناخت جایگاه انســان در قرآن کریم .پایاننامۀ ســطح دو ،اســتاد
راهنماّ :
زکیه واســعی ،مدرســه علمیــۀ حضرت رقیه (س) مشــهد  -مرکز

پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :سهیال جاللی کندری ،استاد
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مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1385 ،رحلی 144 ،ص.

کتابشنایسموضویع
سیدمحمد غروی ،دانشکدۀ اصولالدین قم ،1390 ،رحلی.

جنگجو ،زیبا

حسنی ،سیدمحمدضیاء

.58بررســی آیندهنگــری و دوراندیشــی در زندگــی در قــرآن و حدیــث.

.66مســئوولیت اجتماعی انســان از دیدگاه قرآن .پایاننامۀ کارشناســی

پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :سهراب مروتی ،استاد مشاور:

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :جعفر کریمی قدوســی ،اســتاد مشــاور :کریمخان

جمــال فرزندوحــی ،دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه ایــام،

محمدی ،مجتمع آموزش عالی فقه و معارف اسالمی جامعة المصطفی

 ،1390رحلی.

العالمیه ،1389 ،رحلی 230 ،ص.
جوادی تاریکی ،نعمت

حسینیپور ،رضا

.59بررســی ویژگیهــای مومــن از دیــدگاه آیــات و روایــات .پایاننامــۀ

.67ابتالء و آزمایش انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،استاد

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :علیاکبــر غفــاری ،اســتاد مشــاور:

راهنما :ســیدمحمدتقی قادری ،استاد مشــاور :احمد بهشتی ،دانشگاه

محمدباقر حجتی ،دانشکدۀ الهیات ،فلسفه و معارف اسالمی دانشگاه

آزاد اسالمی اراک ،1378 ،رحلی 125 ،ص.

آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1379 ،رحلی 191 ،ص.

حسینی جوادی ،سیدمجید

جهانمهر ،فاطمه

.68نقــد و بررســی مشــکالت اخالقــی و روانــی انســان در قــرآن مجیــد.

.60انســان در قــرآن .پایاننامــۀ ســطح دو ،اســتاد راهنمــا :سیدمحســن

پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،استاد راهنما :محمدحسن تبرائیان ،استاد

میرباقــری ،حــوزه علمیۀ حضــرت خدیجــه (س) تهران  -مرکــز مدیریت

مشــاور :مجیــد معارف ،دانشــکدۀ ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه آزاد

حوزههای علمیۀ خواهران ،1381 ،رحلی 82 ،ص.

اسالمی واحد تهران مرکزی ،1378 ،رحلی 200 ،ص.

حاضری جیقه ،علیاکبر

حسینی رامبد ،سیدرسول

.61عمر انســان و فزونی و کاســتی آن از دیدگاه قرآن و حدیث .پایاننامۀ

.69نقــش علــم در ســعادت انســان از دیــدگاه قــرآن کر یــم .پایاننامــۀ

کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :ســیدکاظم طباطبایی ،اســتاد مشاور:

کارشناسی ارشد ،اســتاد راهنما :مصطفی کریمی ،استاد مشاور :صالح

حســن نقیزاده ،دانشــکدۀ الهیات و معارف اســامی دانشگاه فردوسی

قنــادی ،دانشــکدۀ علوم قرآنی قم  -دانشــگاه علوم و معــارف قرآن کریم،

مشهد ،1389 ،رحلی.

 ،1390رحلی.

حجتزاده دزفولی ،بیبی مرضیه

حسینی زندآبادی ،سیدحسین

.62بررسی یقین در قرآن و تأثیر آن در زندگی انسان .پایاننامۀ کارشناسی

.70تأثیــر عمــل در ســعادت انســان از نظــر قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :مرتضــی بدخشــان ،اســتاد مشــاور :علیمحمــد

ارشد ،استاد راهنما :محمدهادی معرفت ،استاد مشاور :احمد عابدی،

گیتیفروز ،دانشگاه آزاد اسالمی دزفول ،1382 ،رحلی 160 ،ص.

دانشکدۀ اصولالدین قم ،1380 ،رحلی.

حدادیان ،عباسعلی

حسینی ،سیده مریم

.63بررسی صفات و ویژگیهای انسان در قرآن کریم .پایاننامۀ کارشناسی

.71کارکرد عفاف در رشد و تعالی اخالقی انسان از منظر قرآن و حدیث.

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :محمدکاظــم شــاکر ،اســتاد مشــاور :محمدهادی

پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :مرتضی خرمی ،استاد مشاور:

معرفت ،دانشکدۀ اصولالدین قم ،1377 ،رحلی 178 ،ص.

بهروز یداهللپور ،دانشــکدۀ علوم قرآنی قم  -دانشــگاه علوم و معارف قرآن
کریم ،1392 ،رحلی.

حسنپور ،ابوالقاسم
.64کمــال انســان در قــرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما:

حسینی ،میترا

محمدهــادی معرفــت ،اســتاد مشــاور :الهــی خراســانی ،دانشــگاه علوم

.72مقایســۀ انســان در قرآن و روانشناسی .پایاننامۀ کارشناسی ،استاد

اسالمی رضوی ،1379 ،رحلی 213 ،ص.

راهنما :ســعید رحیمیان ،دانشــکدۀ علوم قرآنی شیراز  -دانشگاه علوم و
معارف قرآن کریم  ،1382 ،رحلی 288 ،ص.

حسنی بافرانی ،طلعت
.65مقایسۀ انسان سالم از دیدگاه قرآن و روانشناسی با تأ کید بر دیدگاه

الحکیم ،حسن

عالمه طباطبایی (ره) و نظریهی ویکتور فرانکل .پایاننامۀ دکترا ،اساتید

.73التنجیم و اإلنســان في ضوء الکتاب و الســنة .رســاله دکترا ،اســتاد

راهنمــا :محمدعلــی مهــدو یراد ،مســعود آذربایجانــی ،اســتاد مشــاور:

راهنمــا :عابــدی ،اســاتید مشــاور :مهــدو یراد ،محمدمهــدی نجــف،
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روایات .پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،استاد راهنما :محمدعلی ربیپور،
اســتاد مشــاور :منوچهــر صمدیوند ،دانشــکدۀ حقوق ،علوم سیاســی و

حمیدآبادی شراهی ،شهناز
.74هــدف خلقت انســان در قــرآن .پایاننامۀ ســطح دو ،اســتاد راهنما:

الهیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،1392 ،رحلی 196 ،ص.
خلیلی الریمی ،مقدسه

زهــرا ریعــان ،حــوزه علمیــۀ فاطمةالزهــرا (س) تهــران  -مرکــز مدیریــت
حوزههای علمیۀ خواهران[ ،بیتا] ،رحلی 164 ،ص.

.82بررســی رابطه انســان و خدا از منظر حکمت متعالیه و قرآن با تأ کید
بــر تفســیر المیزان .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :علیرضا

خادمی ،رقیه
.75ملکوت اعمال انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،استاد

قائمینیا ،استاد مشاور :محمدتقی یوسفی ،دانشگاه باقرالعلوم (ع).
خواجهوندی ،علیرضا

راهنمــا :محمدیوســف نیــری ،اســتاد مشــاور :محمدمهــدی جعفــری،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا[ ،بیتا] ،رحلی 195 ،ص.

.83حقــوق متقابــل انســانها از دیــدگاه اســام .پایاننامــۀ کارشناســی
ارشــد ،استاد راهنما :علی قائمی امیری ،استاد مشاور :علیرضا عصاره،

خار یآرانی ،مجید
.76بررســی نقــش امیــد در تعلیــم و تربیــت اســامی انســان از منظر قرآن
و روایــات و مقایســه آن بــا روانشناســی مثبتگرا .پایاننامۀ کارشناســی

دانشــکدۀ روانشناســی و علــوم اجتماعــی دانشــگاه آزاد اســامی واحد
تهران مرکزی ،1381 ،رحلی 214 ،ص.

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ســعید بهشــتی ،اســتاد مشــاور :احمــد برجعلی،

خیبری ،عباس

دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی،1391 ،

.84ســکینه و آرامش انســان در قرآن کریم .پایاننامۀ کارشناســی ارشد،

رحلی 121 ،ص.

اســتاد راهنما :منصور پهلوان ،اســتاد مشــاور :اعظم پویازاده ،دانشــکدۀ
الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران ،1389 ،رحلی 173 ،ص.

خاکساران ،طاهره
.77کاربــرد الحــان قــرآن در بعــد هدایتــی انســان .پایاننامۀ کارشناســی

خیراللهی ،احمد

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :مجیــد فالحپــور .اســتاد مشــاور :هــادی فنایــی

.85تربیــت عقالنــی و اخالقی انســان از دیــدگاه نهجالبالغــه .پایاننامۀ

نعمتســرا ،دانشــکدۀ علــوم و تحقیقات اســامی دانشــگاه بینالمللی

کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :احمد بهشتی ،استاد مشاور :عزت اهلل

امام خمینی (ره) ،1390 ،رحلی 171 ،ص.

نادری ،مرکز تربیت مدرس حوزۀ علمیۀ قم ،1371 ،رحلی 413 ،ص.

خان ،اسفندیار

دامن پا کجامی ،روحاهلل

.78نیازمنــدی انســان بــه دیــن از منظــر قــرآن ،روایــات و روانشناســی.

.86آزادی از دیــدگاه قــرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما:

پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :حســین علویمهر ،اســتاد

محمدکاظم شــاکر ،اســتاد مشــاور :جعفر نکونام ،دانشکدۀ علوم انسانی

مشــاور :مســعود آذربایجانی ،مجتمع آموزش عالی فقه و معارف اسالمی

دانشگاه قم ،1378 ،رحلی.

جامعة المصطفی العالمیه ،1387 ،رحلی 184 ،ص.

دانشوریان ،معصومه السادات

خردمند ،فائزه سادات

.87شیوههای تربیتی انسان در قرآن کریم .پایاننامۀ کارشناسی ،استاد

.79مفهوم خلقت ،خالفت و هبوط انسان در قرآن .پایاننامۀ سطح دو،

راهنمــا :محمدمهدی خواجه¬پور ،دانشــکدۀ علوم قرآنی میبد،1383 ،

اســتاد راهنمــا :احمدی ،حــوزه علمیۀ زهــرای اطهر (س) واحــد تهران -

رحلی 147 ،ص.

مرکز مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1385 ،رحلی 206 ،ص.

داودی ،علی

خسروی ،شعله

.88نقش جمعگرایی در تکامل انسانی از منظر اهل بیت (علیهمالسالم)

.80مراتــب انســان در جهــان آخــرت از نظــر قــرآن و حدیــث .پایاننامــۀ

(مــورد مطالعه :احادیث امام محمد بن علی باقر علیهالســام) .پایاننامۀ

کارشناســی ارشد ،استاد راهنما :ســیدمحمدباقر حجتی ،استاد مشاور:

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :رضــا شــکرانی ،اســتاد مشــاور :مهدی

حســین عابدینــی ،دانشــکدۀ الهیــات و معــارف اســامی دانشــگاه آزاد

مطیع ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،1389 ،رحلی.

اسالمی واحد تهران مرکزی ،1378 ،رحلی 139 ،ص.

داودی لیپائی ،لیال

خسروی ،موسی

.89هدف از آفرینش انسان در قرآن و سنت .پایاننامۀ سطح دو ،استاد

.81بررســی نقــش زبــان و گفتــار در شــخصیت انســان از منظــر قــرآن و

راهنمــا :خدیجــه بوترابی ،حوزه علمیــۀ زهرای اطهــر (س) واحد تهران -
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رحیمی ،جالل

مرکز مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1385 ،رحلی 193 ،ص.

.97روشهای شــناخت انســان در قرآن و ســنت .پایاننامۀ کارشناســی

دریاتی ،آیس
.90بررســی شــاخصههای زن نمونــه در قــرآن و عهدیــن .اســتاد راهنمــا:
محدباقر قیومی ،اســتاد مشــاور :محمدحســین طاهری ،مؤسســه آموزش
عالی بنتالهدی ،1388 ،رحلی 266 ،ص.

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :علی قائمی امیری ،اســتاد مشــاور :محمدحســن
آمــوزگار ،دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهران مرکــزی ،1376 ،رحلی217 ،
ص.
رحیمی ،حسین

دستوری سدهی ،احمد
.91عالــم بعد از مرگ و احوال انســان در آن تا قیامــت در آیات و روایات.
پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :عزیــزاهلل فیــاض صابــری،
اســتاد مشــاور :علیرضا کهنســال ،دانشــکدۀ الهیات و معارف اســامی

.98طغیــان انســان از دیدگاه قرآن .اســتاد راهنما :غالمعلــی عزیزیکیا،
اســتاد مشــاور :ســیداحمد فقیهی ،مجتمع آمــوزش عالی فقــه و معارف
اسالمی جامعة المصطفی العالمیه ،1384 ،رحلی 159 ،ص.
رحیمی ،عبداهلل

دانشگاه فردوسی مشهد ،1387 ،رحلی.
.99

دلقندی ،کاظم
.92ســیمای انســان آرمانــی در نظــام تعلیــم و تربیت اســامی .پایاننامۀ
کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :داوود معماری ،اســتاد مشاور :ولیاهلل
ملکوتیفــر ،دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و روانشناســی دانشــگاه آزاد

بررســی آثــار صــدق و صداقــت در زندگی فــردی و اجتماعی

انســان بــا تکیــه بر آیــات قــرآن و احادیــث .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،
استاد راهنما :حسین کریمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک،1375 ،
رحلی.
رحیمی ،فرهاد

اسالمی واحد تهران مرکزی ،1380 ،رحلی 241 ،ص.

.100مــروری بــر کرامــت و عــزت انســان در قــرآن و روایــات .پایاننامــۀ

دولت ،محمدعلی
.93مبانــی انسانشــناختی تربیــت در قرآن با تأ کید بر دیــدگاه متکلمان
مشهور شیعه .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :علی محمدی

کارشناســی ،اســتاد راهنما :حســین دوزبخشــان ،دانشــکدۀ علوم قرآنی
مالیر ،1382 ،رحلی 141 ،ص.
رزقی شهرودی ،روحاهلل

آشــنانی ،اســتاد مشــاور :محمــد پارچهبــاف دولتــی ،دانشــکدۀ علــوم
حدیث ،1390 ،رحلی 259 ،ص.

.101انســان در قرآن از آغاز تا انجام .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد
راهنما :احمد قدسی ،استاد مشاور :محمدرضا آشتیانی ،مرکز مدیریت

دهقان ،علی
.94تفسیر موضوعی علم در قرآن کریم با رویکرد انسانشناسی فرهنگی.

حوزه علمیۀ قم ،1380 ،رحلی 177 ،ص.

پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :احمد پاکتچی ،استاد مشاور:

رضایی دهمیانی ،سمیه

عباس مصالییپور ،دانشــکدۀ الهیات و معارف اســامی دانشــگاه امام

.102انســان در قرآن .پایاننامۀ سطح دو ،استاد راهنما :محمد صمدی،

صادق (ع) ،1391 ،رحلی.

مدرســه علمیــۀ حضــرت رقیه (س) کاشــمر  -مرکــز مدیر یــت حوزههای
علمیۀ خواهران ،1388 ،رحلی 139 ،ص.

دهقانی احمدآباد ،محمود
.95ارائــۀ تصویری از فرد تربیتیافته در منظر امام صادق (ع) .پایاننامۀ

روشنی ،یداهلل

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :علــی قائمــی امیــری ،اســتاد مشــاور:

.103انسان در قرآن .پایاننامۀ کارشناسی ،استاد راهنما :علی زنگیآبادی،

محمدحسن آموزگار ،دانشــکدۀ علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه

مرکز آموزش عالی خواجه نصیر کرمان ،1372 ،رحلی 111 ،ص.

آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1384 ،رحلی 281 ،ص.

زنجانیفر ،تکتم

ذوالفقاری ،شایسته

.104معناشناســی عبــد و بررســی تطبیقــی آن بــا مفهــوم انســان کامــل.

.96آفرینــش و رســتاخیز انســان از دیــدگاه قــرآن و اوســتا .پایاننامــۀ

پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :مهدی مطیع ،استاد مشاور:

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :حسین الشــئی ،استاد مشــاور :مایل،

زهره اخوان مقدم ،دانشــکدۀ علوم قرآن تهران  -دانشــگاه علوم و معارف

دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران

قرآن کریم ،1389 ،رحلی ]163[ ،ص.

مرکزی ،1379 ،رحلی 333 ،ص.

زنگنه ،مهدی
.105نکوهشهای قرآن از انسان و اثرات تربیتی آن .پایاننامۀ کارشناسی
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ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ولــی اهلل نقیپورفــر ،اســتاد مشــاور :ســیدمحمود

حاجیــان ،اســتاد مشــاور :بهروز موســوی امین ،دانشــکدۀ هنــر و معماری

دشتی ،دانشکدۀ اصولالدین قم ،1386 ،رحلی.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1381 ،رحلی 150 ،ص.

زواری ،سمیه

سلیمانی ،عبدالرحیم

.106مبانــی قرآنــی دیدگاههــای حضــرت امــام خمینــی قــدس ســره در

.114سرشــت انســان در اســام و مســیحیت با توجــه به قــرآن و عهدین.

حــوزهی انسانشناســی .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا:

رســاله دکتــرا ،اســتاد راهنمــا :شــهرام پازوکــی ،اســتادان مشــاور :حســین

مهدیه سادات مستقیمی ،دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم  -دانشگاه

توفیقی ،محمد لگنهاوسن ،دانشگاه قم تربیت مدرس ،رحلی.

علوم و معارف قرآن کریم ،1392 ،رحلی 236 ،ص.

سلیمانی ،مریم

سبحانیفخر ،قاسم

.115کرامــت انســان در قــرآن و عهدیــن .پایاننامــۀ کارشناســی ،اســتاد

.107انعــکاس اعمــال انســان در دنیــا از نظــر قــرآن و روایــات .پایاننامــۀ

راهنما :محمدعلی نعمتالهی ،دانشــکدۀ علوم قرآنی شیراز  -دانشگاه

کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :محمدهادی معرفت ،استاد مشاور :احمد

علوم و معارف قرآن کریم ،1382 ،رحلی 132 ،ص.

بهشتی ،مرکز تربیت مدرس حوزۀ علمیۀ قم ،1372 ،رحلی 143 ،ص.

سیدحسینی ،سیدرسول

سپیانی ،اعظم

.116کرامــت انســان در قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی ،اســتاد راهنمــا:

.108نقش جمعگرایی در تکامل انسانی از منظر اهل بیت علیهمالسالم

محمدرضــا محمدزاده رهنی ،دانشــکدۀ علوم قرآنی مشــهد  -دانشــگاه

(مــورد مطالعــه :نیمــه اول احادیــث مســند امــام علــی ابــن ابیطالــب).

علوم و معارف قرآن کریم  ،1385 ،رحلی 101 ،ص.

پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :محســن صمدانیان ،استاد
مشــاور :رضــا شــکرانی ،دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه
اصفهان ،1389 ،رحلی.

.117مجازاتهــای دنیــوی اعمال انســان .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،
استاد راهنما :ناصر رفیعی ،استاد مشاور :محمد ابراهیمیراد ،دانشکدۀ
اصولالدین قم ،1388 ،رحلی.

سریع ،علی
.109ســیری در تکامــل و انحطــاط انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی
ارشــد ،اســتاد راهنما :ســیدمهدی احمدی جمالآبادی ،دانشگاه علوم
اسالمی رضوی ،1378 ،رحلی 447 ،ص.

سیدمهدی ،مهرداد
.118کرامت انســان از دیدگاه اســام .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد
راهنما :غالمرضا اعوانی ،دانشگاه امام صادق (ع) 121 ،1372 ،ص.
سیفعلی ئی ،فاطمه

سعیدی ،محمدمحسن
.110جایــگاه و ارزش انســان از نظــر قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد،
اســتاد راهنما :علی خراســانی ،اســتاد مشــاور :محمدرضا مصطفیپور،
دانشگاه جامعة المصطفی العالمیه ،1384 ،رحلی 158 ،ص.

.119بررســی روابــط اجتماعــی انســان در نظــام اخالقــی قــرآن .پایاننامــۀ
کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :شــهابالدین ذوفقاری ،اســتاد مشاور:
محمدمهدی مشکاتی ،دانشکدۀ معارف قرآنی اصفهان ،1389 ،رحلی.
شاهرخی شهرکی ،سمیه

سفید ،زینب
.111کرامت انســان در قرآن و روایات .پایاننامۀ ســطح دو ،استاد راهنما:
خدیجــه جاللی ،مدرســه علمیــۀ کوثر تهــران  -مرکز مدیریــت حوزههای
علمیۀ خواهران ،1387 ،رحلی 118 ،ص.

.120عوامل انحراف انســان از دیدگاه نهجالبالغه .پایاننامۀ کارشناســی
ارشــد ،اســتاد راهنما :اســماعیل جهان بین ،دانشــکده علــوم قرآنی قم،
 ،1383رحلی 166 ،ص.
شاهسنایی ،محمدرضا

سقا ،فرشته
.112نقــش ارادۀ انســان در تحقــق آینــدۀ موعــود از منظر قرآن و مقایســهی
آن بــا نظریــۀ پایــان تاریــخ .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما:
فتحیه فتاحیزاده ،اســتاد مشاور :ابراهیم شفیعی سروستانی ،دانشکدۀ

.121پژوهشــی در اســما و اوصــاف انســان در قــرآن .پایاننامۀ کارشناســی
ارشد ،استاد راهنما :محمدعلی لسانی فشارکی ،استاد مشاور :محمدعلی
مهدو یراد ،دانشگاه تربیت مدرس ،1381 ،رحلی 157 ،ص.
شجاعی مقدم ،فاطمه

الهیات دانشگاه الزهرا (س) ،1391 ،رحلی.

.122پیامبــران اولوالعــزم الگوهــای تربیتــی انســان در قــرآن .پایاننامــۀ

سلطانحسینی ،فاطمه
.113انسان ،فضا ،قرآن .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :فردوس
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اشرفی اصفهانی واحد کرمانشاه ،1386 ،رحلی 219 ،ص.

کتابشنایسموضویع
و علــوم اجتماعــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی،1383 ،
رحلی 381 ،ص.

شریعتی شیری ،مهین
.123انگیزهســازی قرآن در جهت هدایت انســان .پایاننامۀ کارشناسی

صابری ،غالمعباس

ارشد ،اســتاد راهنما :ایرج گلجانی ،استاد مشاور :علیرضا فارسینژاد،

.131نقــش انفــاق در تربیــت انســان از منظــر آیــات و روایــات .پایاننامــۀ

دانشــکدۀ علوم و تحقیقات اســامی دانشــگاه بینالمللی امام خمینی

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :اصغــر اخوی ،اســتاد مشــاور :محمد

(ره) ،1391 ،رحلی 140 ،ص.

شریفینیا ،جامعة المصطفی العالمیه ،1385 ،رحلی 145 ،ص.

شریفی ،علی

صادقی ،مرتضی

ّ
.124تأملــی در حقیقــت انســان و مــرگ .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد،

.132انســان کامــل از دیــدگاه نهجالبالغــه .پــروژه تحقیقاتــی درجــه

اســتاد راهنما :عیناهلل خادمی ،مدرسۀ عالی فقه و معارف اسالمی مرکز

کارشناســی ،اســتاد راهنمــاک محمــد فاضل صــدری ،دانشــکده علوم

جهانی علوم اسالمی ،1384 ،رحلی.

قرآنی شاهرود ،1385 ،رحلی 101 ،ص.

شکرینیا ،محمدعلی

صانعینژاد ،اعظم

.125جایــگاه طبیعــت در تربیت انســان از دیدگاه قرآن کریــم .پایاننامۀ

.133حیات طیبه انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ســعید بهشــتی ،اســتاد مشــاور:

راهنمــا :اعظــم اســتیری ،مدرســه نرجــس (س) ســبزوار  -مرکــز مدیریت

ایراندخت فیاض ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمۀ

حوزههای علمیۀ خواهران ،1388 ،رحلی 166 ،ص.

طباطبایی ،1388 ،رحلی.

صدقیوش ،نعیمه

شکوری زارع ،طاهره

.134عوامــل هدایــت و ضاللــت انســان در قــرآن .پایاننامۀ کارشناســی

.126بررسی ّ
محبت خدا نسبت به انسان در قرآن .پایاننامۀ کارشناسی،

ارشد ،استاد راهنما :علیرضا رادبین ،استاد مشاور :محمدعلی ربیپور،

اســتاد راهنما :علی رضوانی ،دانشــکدۀ علوم قرآنی شــاهرود  -دانشــگاه

دانشــکدۀ حقوق ،الهیات و علوم سیاســی دانشــگاه آزاد اســامی واحد

علوم و معارف قرآن کریم  ،1385 ،رحلی 186 ،ص.

تبریز ،1387 ،رحلی 256 ،ص.

شهاب موسوی ،حسن

صدوقیفر ،عبدالمجید

.127انســان کامــل از منظــر قرآن و روایات .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،

.135نقــش والیتمــداری در تأمیــن ســعادتمندی انســان در آیینــه قــرآن

استاد راهنما :محمدحسن قدردان قراملکی ،استاد مشاور :محمدجعفر

و حدیــث .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ســیدعلی

حسینیان ،جامعة المصطفی العالمیه ،1380 ،رحلی 103 ،ص.

ســجادیزاده ،اســتاد مشــاور :علــی جالییــان اکبرنیــا ،دانشــکدۀ علــوم
حدیث ،1392 ،رحلی.

شهرودی ،علی
.128مبانــی روانشــناختی شــاخصههای شــخصیتی افــراد رشــدیافته از

صفدری ،لیال

منظر قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :غالمعلی افروز،

.136اوصاف پارســایان از نظر قرآن و نهجالبالغه .پایاننامۀ کارشناســی

اســتاد مشــاور :مرجــان جعفــری روشــن ،دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و

ارشــد ،اســتاد راهنما :محمدمهدی پورگل ،استاد مشــاور :محمدحسن

روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1391 ،رحلی.

تبرائیــان ،دانشــکدۀ الهیــات ،فلســفه و معــارف اســامی دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی ،1380 ،رحلی 244 ،ص.

شهنازی ،مهرناز
.129آزمایــش انســان و جلوههــای آن در قــرآن و حدیــث .پایاننامــۀ

صفیخانی ،آرزو

کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :مجید معارف ،استاد مشاور :احمدرضا

.137بررســی خصوصیــات فطــری انســان در قــرآن و امــکان مشــاهدۀ

غائی ،دانشکدۀ الهیات ،فلسفه و معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی

کاربردی آنها .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :غالمعلی افروز،

واحد تهران مرکزی ،1379 ،رحلی 192 ،ص.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1374 ،رحلی.

صابری خوشاخالق ،سوسن

طالبی ،محدثه

.130ابعــاد وجودی انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد

.138جایگاه کرامت انسان در قرآن و سنت .پایاننامۀ سطح دو ،استاد

راهنمــا :علــی قائمــی ،اســتاد مشــاور :آمــوزگار ،دانشــکدۀ روانشناســی

راهنما :هادی دوس ـتمحمدی ،مدرســه حضرت عبدالعظیم (ع) شهر
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عدالتی ،هانیه

ری  -مرکز مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1387 ،رحلی.

.147انســان ســالم در قــرآن و نهجالبالغه .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،

طباطبایی حکیم ،عذرا
.139بررسی جامعیت قرآن در پاسخگویی به نیازهای انسان .پایاننامۀ
کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :ســیدمحمدعلی ایازی ،استاد مشاور:

اســتاد راهنمــا :مصطفــی دلشــاد تهرانــی ،اســتاد مشــاور :محمدعلــی
مهدو یراد ،دانشکدۀ علوم حدیث قم ،1390 ،رحلی.
عظیمی ،اقدس

پروین بهارزاده ،دانشکدۀ الهیات دانشگاه الزهراء ،1387 ،رحلی.

.148هــدف زندگــی انســان در قرآن .پایاننامۀ ســطح دو ،اســتاد راهنما:

طباطبائی ،سیدرضا

ّ
افضلیــت انســان در قــرآن و حدیــث .پایاننامــۀ
.140شــاخصهای
کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :سیدمحمدمهدی جعفری ،استاد مشاور:

اکــرم حســینزاده ،مدرســه حضــرت عبدالعظیــم (ع) شــهر ری  -مرکــز
مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1387 ،رحلی.
عظیمی ،رقیه

محمدیوسف نیری ،دانشگاه آزاد اسالمی فسا ،1375 ،رحلی 149 ،ص.

.149بررسی تطبیقی عوامل سقوط و انحطاط انسان در قرآن و نهجالبالغه.

طبیبی ،معصومه
.141اعتمــاد بیــن فــردی در قــرآن و حدیــث و تأثیــر آن در تربیت انســان.
پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :نهله غروی نایینی ،اســتاد

پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :مجید معارف ،استاد مشاور:
عبدالهادی فقهیزاده ،دانشکدۀ علوم حدیث قم ،1390 ،رحلی.
علوی ،حمراء

مشــاور :محســن ایمانی نایینی ،دانشکدۀ علوم انســانی دانشگاه تربیت
مدرس ،1387 ،رحلی.

.150انسان در برزخ .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :علی اکبر
غفاری ،دانشــکده علوم انســانی دانشگاه تربیت مدرس ،1371 ,رحلی,

عابدینپور ،محمد
.142بررســی و تبییــن نظــری کرامت انســان در تربیت اســامی از دیدگاه

 290ص.

عالمــه محمــد حســین طباطبایی .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد

علیزاده ،عبدالرحمن

راهنما :ولیاهلل رمضانی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام

.151بررســی وتحلیل واژۀ عجله از دیدگاه قرآن کریم و نقش آن در زندگی

نور مرکز همدان ،1389 ،رحلی 106 ،ص.

انســان .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما:ســیدجعفر صادقی
فدکی ،استاد مشاور :لطفاهلل خراسانی ،دانشکدۀ تفسیر و معارف قرآن

عابدینی ،سارا
.143کرامت انسان در قرآن و روایات .پایاننامۀ سطح دو ،استاد راهنما:

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،1391 ،رحلی.
علیزاده ،قنبرعلی

فاطمــه نجفــی ،مدرســه علمیــۀ عقیلــه بنــی هاشــم (س) تهــران  -مرکــز
مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1385 ،رحلی 93 ،ص.

.152تصویــر انســان در قــرآن کر یــم و انعــکاس آن در ادبیــات فارســی.
پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :ســیداحمد کازرونی ،استاد

عارفیفر ،منصور
.144مسئولیتپذیری انسان و ابعاد آن از دیدگاه قرآن و احادیث .پایاننامۀ
کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :مجید معــارف ،اســتاد مشــاور :منصور

مشــاور :حســین چوبیــن ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد دزفــول،1379 ،
رحلی 205 ،ص.
علیزاده ،کبری

پهلوان ،دانشکده مدیریت و برنامهریزی ،1381 ،رحلی 153 ،ص.

.153بررســی واژههای اعضای ظاهری بدن انسان در قرآن کریم (از منظر

عاملی ،ابراهیم
.145بررسی تحلیلی دعا و آثار آن در زندگی انسان .پایاننامۀ کارشناسی
ارشــد ،اســتاد راهنما :کاظم قاضیزاده ،اســتاد مشــاور :هــادی حجت،
دانشکدۀ علوم حدیث ،1388 ،رحلی 167 ،ص.

نجاریــان ،اســتاد مشــاور :ســیدرضا ســلیمانزاده نجفــی ،دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد فالورجان ،1391 ،رحلی 209 ،ص.
ّ
علیمحمدی ،علی

عباسی قوطور ،رحمتاله
.146مقایســۀ گرایشــهای انســان بــه خــدا در قــرآن و عهدیــن .پایاننامــۀ
کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :نهلــه غــروی نائینــی ،اســتاد مشــاور:
سیدمحمدباقر حجتی ،دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،
 ،1377رحلی.
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لغوی ،داللی و بیان) .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،استاد راهنما :ماجد

154

.154نظــم و تدبیــر در قــرآن و حدیــث« :در زندگــی فــردی و اجتماعــی
انســان» .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ابوالقاســم تجری
گلستانی ،استاد مشاور :محمد فاکر میبدی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اراک ،1384 ،رحلی 202 ،ص.
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گل بابــا ســعیدی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی،1379 ،

.155نقــش دنیــا در رشــد و انحطــاط اخالقــی انســان از دیــدگاه قــرآن.

رحلی 163 ،ص.

پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :علینقــی فقیهــی ،اســتاد
مشاور :محمد کاویانی ،1383 ،رحلی.

فیضی ،مجتبی
.163بررسی ابتالء در آیات و روایات .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد

غالمی ،هادی

راهنمــا :سیدحســین مصطفــوی ،اســاتید مشــاور :مهــدی باقــری کنــی،

.156معناشناســی نعمت و مسئولیت انســان در قبال آن از دیدگاه قرآن

غالمرضا اعوانی ،دانشــکدۀ الهیات و معارف اســامی و ارشاد دانشگاه

و ســنت .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :مصطفی عباسی

امام صادق (ع) ،1372 ،رحلی.

مقــدم ،اســتاد مشــاور :حمیدرضــا فهیمیتبــار ،دانشــکدۀ علوم انســانی
دانشگاه کاشان ،1392 ،رحلی.

قاسم پیوندی ،محمدحسین
.164محبــت میــان انســان و خــدا در قــرآن کر یــم .پایاننامۀ کارشناســی

فارسیجانی ،پرویز

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :کامــران ایــزدی مبارکــه ،اســتاد مشــاور :عبــاس

.157انسانشناســی در قرآن و نهجالبالغه .پایاننامۀ کارشناسی ارشد،

مصالیی پوریزدی ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی و ارشاد دانشگاه

اســتاد راهنما :محمدحســن تبرائیان ،اســتاد مشــاور :مهدی نجفی افرا،

امام صادق (ع) ،1382 ،رحلی 133 ،ص.

دانشــکدۀ الهیات ،فلســفه و معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکزی ،1379 ،رحلی 204 ،ص.

قاسمی درچه ،طاهره بیگم
.165تأثیــر آیــات و روایــات بــر انسانشناســی و معادشناســی در فلســفه

فارغی ،مریم

مالصــدرا .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :جعفر شــانظری،

.158حقــوق اساســی انســان و مبانــی آن از دیــدگاه امیرالمؤمنین (ع) در

اســتاد مشــاور :مهــدی امامی جمعــه ،دانشــکدۀ ادبیات و علوم انســانی

نهجالبالغه .پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :محمد اخوان،

دانشگاه اصفهان ،1389 ،رحلی.

اســتاد مشــاور :عباســعلی فراهتــی ،دانشــکدۀ علــوم انســانی دانشــگاه
کاشان ،1392 ،رحلی.

قاسمی ،فرزانه
.166مبانی فلسفی کرامت انسانی در قرآن و سنت .پایاننامۀ کارشناسی

فرخ ،میترا

ارشــد ،اســتاد راهنما :سیدحسین سجادی ،استاد مشــاور :ابراهیم فتح

.159بررسی نقش قرآن در تکامل معنوی انسان با تکیه بر تفسیر مالصدرا

اللهی ،دانشــکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،

و عالمه طباطبایی .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :حســن

 ،1389رحلی 130 ،ص.

نقــیزاده ،اســتاد مشــاور :شــمساله صفرلکــی ،دانشــگاه ایــام،1389 ،
رحلی.

قرنفلی ،مهری
.167بررسی نظریات مفسرین دو قرن اخیر دربارۀ خلقت انسان و تطبیق

فرهادی افشار ،جانعلی

آن با تئوری تکامل .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :موســی

.160حــدود و ثغــور آزادی انســان در قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد،

مالیری ،اســتاد مشاور :محمدمهدی پورگل ،دانشکدۀ الهیات دانشگاه

اســتاد راهنمــا :ولــیاهلل نقیپورفر ،اســتاد مشــاور :عبداهلل حــاج صادقی،

آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1383 ،رحلی 139 ،ص.

دانشکدۀ محالتی ،1381 ،رحلی 284 ،ص.

قریب ،مسعود

فقیهینژاد ،مهدی

.168نقــش دعــا در تربیــت انســان از دیــدگاه قــرآن و کالم معصومیــن

.161الگوی ارتباطات انسانی در قرآن کریم :مطالعه موردی داستان حضرت

علیهمالســام .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ســعید

موسی (ع) .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :سیدمجتبی رضوی

بهشــتی ،اســتاد مشــاور :محمدحســن آموزگار ،دانشــکدۀروانشناسی و

طوســی ،استاد مشــاور :محمدعلی هرمزیزاده ،دانشــکدۀ صدا و سیمای

علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،1388 ،رحلی 184 ،ص.

جمهوری اسالمی ایران ،1389 ،رحلی 241 ،ص.

قلیزاده ،سکینه

فکور ،مصطفی

.169تأثیر قرآن در انسانشناســی مالصدرا .پایاننامۀ کارشناســی ارشد،

.162ویژگیهــای ارزشــیابی نیــروی انســانی در قــرآن و روایــات .پایاننامــۀ

اســتاد راهنمــا :مهــدی نجفی افرا ،اســتاد مشــاور :نفیســه فیاضبخش،

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :محمد مهدی پور گل ،اســتاد مشاور:

تهران 249 ،1384 ،ص.
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قنبریان گلیردی ،فاطمه

لطفی ،محسن

.170انســان کامل از دیدگاه امام ســجاد (علیه الســام) در دعای مکارم

.178فلســفه خلقت انســان در قرآن از دیدگاه عالمه سیدمحمدحسین

اخــاق .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :زینــب الســادات

طباطبایــی (ره) و محمد طاهربن عاشــور .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،

حســینی ،اســتاد مشــاور :رمضــان مهــدوی ،دانشــکدۀ علــوم انســانی و

اســتاد راهنمــا :حســن معلمــی ،اســتاد مشــاور :ســیداحمد فقیهــی،

اجتماعی دانشگاه مازندران ،1389 ،رحلی 96 ،ص.

دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه معارف اسالمی قم ،1389 ،رحلی.

قیصری گودرزی ،کیومرث

مجدینیا ،منصور

.171نگرش زیباییشناسی قرآن در معرفی انسان و مظاهر جهان هستی

.179بررسی انتخاب دوست با سعادت یا شقاوت انسان از دیدگاه قرآن

و داللتهای آن در روشــهای تربیتی .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد

و روایات شــیعه .پایاننامۀ کارشناسی ارشــد ،استاد راهنما :محمدرضا

راهنما :منصور خوشخویی ،استاد مشاور :احمد سلحشوری ،دانشکدۀ

آشــتیانی ،اســتاد مشــاور :محمدعلــی راغبــی ،دانشــکده تحصیــات

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان ،1391 ،رحلی.

تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،1377 ،رحلی 87 ،ص.

کارگر شورکی ،محسن

محسنیزاده ،زهرا

.172جــوان از منظــر قرآن ،ظرفیتها و آســیبها .پایاننامۀ کارشناســی

.180تبییــن نحــوه ظهــور صفــات الهــی در انســان از منظر قرآن و ســنت.

ارشــد ،استاد راهنما :محمد فاکر میبدی ،اســتاد مشاور :سعید داودی،

پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :عبدالحســین خســروپناه،

دانشگاه معارف اسالمی قم ،1390 ،رحلی.

اســتاد مشــاور :فضلاهلل خالقیــان ،دانشــکدۀ علوم حدیث قــم،1389 ،
رحلی 469 ،ص.

کاشانی صفار ,عبدالحمید
.173مقایســهی انســان کامــل از دیــدگاه امــام علــی (ع) و کارل راجــرز.

محسنی ،طاهره
ّ
.181ســیر تکاملــی انســان از عالــم ذر تــا قیامت بر اســاس قرآن و ســنت.

برجعلــی ،دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه عالمــه

پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ,اســتاد راهنما :علی اصغر باســتانی ،استاد

طباطبایی ،1379 ،رحلی 228 ،ص.

مشاور :منصور پهلوان ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد

پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :مفیــدی ،اســتاد مشــاور:

اسالمی واحد تهران شمال ،1379 ،رحلی 208 ،ص.

کدخدایی ،مریم
.174خودســازی انســان در قــرآن جزء هجده شــامل ســورههای مومنون،

محمدزاده ،فاطمه

نــور ،فرقــان .پایاننامــۀ کارشناســی ،دانشــکدۀ معــارف قرآنــی اصفهان،

.182واکاوی زمین ههــای انحطــاط شــخصیت انســان و راههــای مقابله

 ،1378رحلی 70 ،ص.

بــا آن از منظــر نهجالبالغــه .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما:
پروین بهارزاده ،استاد مشاور :فاطمه عالیی رحمانی ،دانشکدۀ الهیات

کرم رازی ،بهرام
.175بررســی نقش و جایگاه آزمایشــهای الهی در تربیت انسان بر مبنای

دانشگاه الزهرا (س) ،1388 ،رحلی.

قــرآن و نهجالبالغــه .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :اکبــر

محمدزاده مرندی ،سعیده

صالحــی ،اســتاد مشاور:ســعید بهشــتی ،دانشــکدۀ روانشناســیوعلوم

.183کیفرهــای دنیــوی ،آثــار و حکمتهــای آن در زندگــی انســان.

تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،1387 ،رحلی 149 ،ص.

پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :علی افضلی ،استاد مشاور:
علی رضایی ،دانشکدۀ علوم حدیث ،1388 ،رحلی 241 ،ص.

کرمی ،فرزاد
.176خلقــت انســان در قــرآن و علــوم مختلــف .پایاننامۀ کارشناســی،
اســتاد راهنما :ابراهیم جهانی ،دانشــکدۀ علوم قرآنی زاهدان  -دانشگاه
علوم و معارف قرآن کریم ،1385 ،رحلی 165 ،ص.

.184عوامــل کمــال انســان از منظــر قــرآن .اســتاد راهنما:محمدجــواد
اســکندرلو ،اســتاد مشــاور :ســیدصمصام الدین قوامی ،مجتمع آموزش
عالی امام خمینی (ره) ،1388 ،رحلی 281 ،ص.

کوثری ،اکرم
.177بررســی عوامــل آمــرزش انســان در قــرآن و روایــات .پایاننامــۀ
کارشناســی ،اســتاد راهنما :علی رضوانی ،دانشکدۀ علوم قرآنی شاهرود
 -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  ،1384 ،رحلی 121 ،ص.

سالبیستوششم،مشارۀچهارم،مهــــروآبـــان1394

محمد ،سرکار

محمدی ،عبدالحمید
.185تحلیل و بررســی کرامت انســان از دیدگاه قرآن و روایات .پایاننامۀ
کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :عابدی ،اســتاد مشــاور :ســیدمحمود
طیب حسینی ،دانشکده اصولالدین قم ،1386 ،رحلی 289 ،ص.
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محمدی لطفآبادی ،حسین

مرتضوی ،زهرا سادات

.186تأثیر شــفاعت در تربیت انســان از دیدگاه قرآن و حدیث .پایاننامۀ

.194ســعادت انســان از دیــدگاه قــرآن و روایــات .پایاننامــۀ کارشناســی

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :عبدالرضــا مظاهری ،اســتاد مشــاور:

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :منصــور پهلــوان ،اســتاد مشــاور :غالمحســین

محمدعلی لسانی فشارکی ،دانشکدۀ الهیات ،فلسفه و معارف اسالمی

تاجرینسب ،دانشکدۀ اصولالدین تهران ،1386 ،رحلی 131 ،ص.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1379 ،رحلی 401 ،ص.

مرتضوی ،سیدحمزه

محمدی ،محمدحسین

.195هدایــت انســان در قــرآن و نهجالبالغــه .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،

.187خلقــت انســان در قــرآن و نقدهــا و بررســیهایی در ایــن زمینــه.

استاد راهنما :ملیحه پورستار ،استاد مشاور :امیری بناب ،دانشکدۀ الهیات

پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،استاد راهنما :احمد بهشتی ،استاد مشاور:

و حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،1387 ،رحلی 341 ،ص.

مهــدیزاده ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهران مرکــزی ،1376 ،رحلی،
 116ص.

مرتضوی ،معصومه
.196بــه وحــدت رســاندن تضادهــا در انســان متعالــی در ســیره علــوی.

محمودی ،الهام

پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ایــرج گلجانــی امیرخیــز،

.188بررســی زمینههــای آرامــش روانــی انســان در قــرآن .پایاننامــۀ

استاد مشاور :ســیدمحمد حکاک ،دانشکدۀ علوم و تحقیقات اسالمی

کارشناســی ،اســتاد راهنما :علی رضوانی ،دانشکدۀ علوم قرآنی شاهرود

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،1390 ،رحلی 184 ،ص.

 -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  ،1387 ،رحلی 102 ،ص.

مرتضوی ،نجمه

محمودی ،سیدمظفر

.197واژهشناســی ابعــاد عقالنــی انســان در قــرآن .پایاننامــۀ ســطح دو،

.189انســان کامل از منظر قرآن .استاد راهنما :عیناهلل خادمی ،مجتمع

استاد راهنما :محمدجواد سعدی ،استاد مشاور :اسماعیل داربکالئی،

آموزش عالی فقه و معارف اســامی جامعة المصطفی العالمیه،1381 ،

دفتر تبلیغات اســامی حــوزه علمیۀ قم  -مرکز آمــوزش خواهران،1380 ،

رحلی 155 ،ص.

رحلی 102 ،ص.
مدنیان ،مریم السادات

مسروری ثباتی ،حسین

.190جاودانگــی انســان در قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی ،اســتاد راهنما:

.198تعهــد و مســئولیت انســان از دیــدگاه نهجالبالغــه .پایاننامــۀ

نصیرالدیــن جوادی ،دانشــکدۀ معارف قرآنی اصفهــان ،1387 ،رحلی،

کارشناســی ارشــد ،استاد راهنما :محمد سپهری ،اســتاد مشاور :گل بابا

 179ص.

سعیدی ،دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی ،1384 ،رحلی 306 ،ص.

مرادی ،حسن
.191انســان کامــل در قــرآن و بازتــاب آن در «االنســان کامــل» عزیزالدیــن

مشحون ،مهری

نســفی .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ماندانــا هاشــمی،

.199انســان متعــادل در قــرآن و نهجالبالغــه و ذکــر مصادیــق .پایاننامــۀ

اســتاد مشــاور :مریم امیر ارجمند ،دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان¬های

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :نو یــد ،اســتاد مشــاور :اکبــریراد،

خارجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،1389 ،رحلی 161 ،ص.

دانشــکدۀ الهیات و معارف اســامی دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهران
شمال ،1390 ،رحلی 137 ،ص.

مرادی ،نبیاهلل
.192بررســی جایــگاه انســان در نظــام هســتی از نــگاه قــرآن و انجیــل.

مشعل پورفرد ،علی

پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :رمضــان مهــدوی آزادبنی،

.200جایگاه و تأثیر نماز درســیر کمال فردی و اجتماعی انســان از دیدگاه

اســتاد مشــاور :محمــود دیانــی ،دانشــکدۀ الهیــات و معــارف اســامی

خداونــد در قــرآن کر یــم و معصومیــن در روایــات .پایاننامــۀ کارشناســی

دانشگاه مازندران ،1391 ،رحلی 161 ،ص.

ارشــد ،اســتاد راهنمــا :منصــور پهلــوان ،اســتاد مشــاور :مجیــد معــارف،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1377 ،رحلی 189 ،ص.

مرادی ،هاجر
.193ســعادت انســان در قــرآن و حدیث .پایاننامۀ کارشناســی ،اســتاد

ملکی مالیری ،سارا

راهنما :ابراهیم جهانی ،دانشــکدۀ علوم قرآنی زاهدان  -دانشــگاه علوم و

.201استخالف انسان از سوی خداوند در آینهی قرآن و سنت .پایاننامۀ

معارف قرآن کریم  ،1386 ،رحلی 123 ،ص.

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :صالــح قنادی ،اســتاد مشــاور :قربان
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جمالــی ،دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اراک،

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :شادی نفیسی ،اســتاد مشاور :مصطفی

 ،1386رحلی 210 ،ص.

دلشاد تهرانی ,دانشکده علوم حدیث ،1387 ،رحلی 314 ،ص.
ملکی ،یاسر

موسوی ،سیده زهرا

.202بررســی عوامل سعادت وشقاوت انسان در قرآن و مثنوی .پایاننامۀ

.210انســان در قرآن .پایاننامۀ ســطح دو ،جامعة الزهرا (س) قم،1375 ،

کارشناســی ،اســتاد راهنما :حسن ملکی ،دانشــکدۀ علوم قرآنی تهران -

رحلی 80 ،ص.

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  ،1382 ،رحلی 125 ،ص.

موسویطلب ،سیدرضا

منتظرین ،منصوره

یهــای عبادالرحمــن در قــرآن و حدیث .پایاننامۀ کارشناســی
.211ویژگ 

.203بررســی نقــاط ضعــف انســان از دیــدگاه قــرآن و روایــات اهلبیت با

ارشد ،استاد راهنما :محسن احتشامینیا ،استاد مشاور :مجید معارف،

نگاهی به دیدگاههای دانشــمندان غربی .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،

دانشــکدۀ ادبیــات وعلــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران

اســتاد راهنمــا :عبــاس همامــی ,اســتاد مشــاور :ســید رضــا دیباجــی،

مرکزی ،1387 ،رحلی 213 ،ص.

دانشــکده الهیات و معارف اســامی دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهران
شمال ،1379 ،رحلی 131 ،ص.

موسوی ،فاطمه سادات
.212جایگاه قرآن و روایات در نظریه انســان کامل .پایاننامۀ کارشناسی

مواظبی ،زهرا

ارشــد ،اســتاد راهنما :محمدکاظم شــاکر ،استاد مشــاور :محمد فنایی،

.204رابطۀ انســان با خدا در دعای ابو حمزه ثمالی و مقایســۀ آن با قرآن.

دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم ،1389 ،رحلی.

پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :علیرضــا طبیبــی ،اســتاد
مشــاور :ابراهیــم ابراهیمــی ،دانشــکدۀ ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه
اراک ،1390 ،رحلی.

مهاجری ،سیده فاطمه
.213خــوف و رجــاء از نظــر آیــات و روایــات و نقــش آن در تکامــل معنــوی
انســان .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :میردامادی ،اســتاد

موحدی ،مرتضی

مشاور :عبداهللزاده ،دانشگاه پیام نور مرکز تهران ،1387 ،رحلی 210 ،ص.

.205فلســفه حیات انســان در دنیا از دیدگاه قرآن .پایاننامۀ کارشناسی
ارشــد ،اســتاد راهنمــا :محمدهادی یوســفی غروی ،اســتاد مشــاور :اکبر
میرسپاه ،1381 ،رحلی 291 ،ص.

مهدویان شاد ،ملیحه
.214نقش دعا در تربیت معنوی انسان در قرآن .پایاننامۀ سطح دو ،استاد
راهنما :خدیجه بوترابی ،مدرسه علمیۀ شهیده بنتالهدی صدر تهران-

موسویان ،سیدمظفر

مرکز مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1385 ،رحلی 132 ،ص.

.206شاهدان و ناظران اعمال انسان در قیامت بر اساس آیات و روایات.
پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :عباس همامی ،استاد مشاور:
محســن احتشــامینیا ،دانشــکدۀ الهیــات ،فلســفه و معــارف اســامی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1381 ،رحلی 140 ،ص.

مهدوی ،سیده معصومه
.215کمــال انســان در قــرآن .پایاننامــۀ ســطح دو ،اســتاد راهنمــا :فــروغ
خیاطــی ،مدرســه علمیــۀ حضــرت رقیــه (س) مشــهد  -مرکــز مدیر یــت
حوزههای علمیۀ خواهران ،1386 ،رحلی 156 ،ص.

موسوی بندرآبادی ،زینب
.207نکوهــش انســان در قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی ،اســتاد راهنمــا:
حســین رجــبزاده ،دانشــکدۀ علــوم قرآنــی شــاهرود  -دانشــگاه علــوم و
معارف قرآن کریم  ،1387 ،رحلی 174 ،ص.

میرباقری ،سیدمحسن
.216بررســی سرنوشــت و اختیــار انســان در قــرآن کر یــم .پایاننامــۀ
کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ســیدمحمدباقر حجتــی ،اســتادان
مشــاور :مهــدیزاده و فیض ،دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهــران مرکزی،

موسوی ،زهرا سادات
.208عزتو کرامتانساندر قرآنو ّ
ّ
سنت.پایاننامۀ کارشناسیارشد،استاد
راهنما :سوســن آلرســول ،استاد مشــاور :الیاس کالنتری ،دانشکدۀ الهیات و
ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،1384،رحلی 121،ص.

 ،1373رحلی 273 ،ص.
میرزائی گورجی ،محمود
.217تکامــل انســان در قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی ،اســتاد راهنمــا:
مصطفی دهســتانی ،مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم

موسوی ،زهرا سادات

ابوالقاسم فردوسی تهران ،1377 ،رحلی 133 ،ص.

.209مرگ اندیشی و تأثیر آن بر تربیت انسان از دیدگاه نهجالبالغه .پایاننامۀ
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میرسلیمانی ،سیدمحسن

نجاری علمداری ،طیبه

.218تطبیــق شــخصیت امیرالمؤمنیــن (ع) با صفات مؤمنیــن در قرآن.

.226محبــت خدا به انســان و انســان به خــدا از دیدگاه قــرآن و حدیث.

پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :تقی اژهای ،اســتاد مشــاور:

پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :احمد رنجبر ،استاد مشاور:

شــهابالدین ذوفقــاری ،دانشــکدۀ معــارف قرآنــی اصفهــان،1389 ،

مجیــد معــارف ،دانشــکده الهیــات و معــارف اســامی دانشــگاه آزاد

رحلی.

اسالمی واحد تهران شمال ،1382 ،رحلی 237[ ،ص].
میرصابری ،انسیه السادات

نجفی سواد رودباری ،رضوانه

.219تصویــر هنری انســان در قرآن کریم با رویکرد ایمــان و کفر .پایاننامۀ

.227بررســی تطبیقی خودشناسی در اندیشهی فلسفی مالصدرا ،آیات

کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :زینــه عرفتپــور ،اســتاد مشــاور:

و روایات .پایاننامۀ دکترا ،اســتاد راهنما :علی شــیروانی ،اســتاد مشــاور:

ســیدخلیل باســتان ،دانشــکدۀ ادبیات ،زبانها و تاریخ دانشــگاه الزهرا

عسکری سلیمانی امیری ،دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،1392 ،رحلی.

(س) ،1389 ،رحلی.

نصراللهی ،زهرا
میری ،سیدسعید

.228عوامل شــکلگیری شــخصیت انســان در قرآن .پایاننامۀ ســطح دو،

.220عذابهــای دنیــوی الهــی و انســان معاصــر .رســالۀ دکتــرا ،اســتاد

استاد راهنما :عزیزاله فهیمی ،استاد مشاور :عبداهلل متقیزاده ،مرکز آموزش

راهنمــا :محمدکاظــم شــا کر ،اســاتید مشــاور :کاظــم قاضــیزاده ،هادی

خواهران دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیۀ قم ،1379 ،رحلی 76 ،ص.

صادقی ،دانشکدۀ اصولالدین قم ،1389 ،رحلی.

نصیرزاده ،زهرا

ناصحی ،محمدتقی

.229مقایســه ماهیــت انســان در قــرآن و کتــب عهدیــن .پایاننامــۀ

.221مال کهای کرامت و فضیلت انسان در قرآن .پایاننامۀ کارشناسی

کارشناســی ،استاد راهنما :سعید رحیمیان ،دانشکدۀ علوم قرآنی شیراز

ارشــد ،اســتاد راهنما :احمدرضا غائی ،اســتاد مشــاور :منصــور پهلوان،

 -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  ،1383 ،رحلی 100 ،ص.

دانشــکدۀ الهیات ،فلســفه و معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکزی ،1379 ،رحلی 161 ،ص.

نصیریان آذربناب ،صفر
.230اســتعدادهای معرفتــی انســان در قــرآن از منظر عالمــه طباطبایی و

ناطقی جهرمی ،ابوالفضل

ســید قطب .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :محمدهادی

.222عوامــل عــروج و انحطــاط انســان در قــرآن .پایاننامــۀ کارشناســی،

مفتح ،استاد مشاور :محمدعلی تجری ،دانشکدۀ الهیات دانشگاه قم،

اســتاد راهنمــا :محمدهــادی طلعتــی ،دانشــکدۀ علــوم قرآنی دانشــگاه

 ،1391رحلی.

شیراز ،1384 ،رحلی 187 ،ص.

نظری ،افسانه

ناطقی ،ریحانه

.231بررسی ارزش و جایگاه توکل و آثار پیامدهای آن در زندگی انسانها

.223بررســی و تحلیل عوامل صعود و ســقوط انســان در قرآن .پایاننامۀ

از دیدگاه قرآن .پایاننامۀ سطح دو ،استاد راهنما :اصغر هادوی ،مدرسه

کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :ابراهیم ابراهیمی ،استاد مشاور :کیوان

حضــرت عبدالعظیــم (ع) شــهر ری  -مرکــز مدیر یــت حوز ههــای علمیــۀ

احسانی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک ،1391 ،رحلی.

خواهران ،1384 ،رحلی.

نجات رایزن ،علی

نظری ،محمدعلی

.224مبانــی و معیارهــای فلســفی و قرآنی کرامت انســان از دیــدگاه امام

.232خلقــت انســان در قــرآن و نظر یــه دارو یــن .پایاننامــۀ کارشناســی

خمینی (ره) و شــهید مطهری (ره) .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،استاد

ارشد ،استاد راهنما :علی کریمپور قراملکی ،مدرسه عالی فقه و معارف

راهنما :علیاله بداشــتی ،استاد مشاور :عسکر دیرباز ،دانشکدۀ الهیات

اسالمی مرکز جهانی علوم اسالمی ،1383 ،رحلی 299 ،ص.

و معارف اسالمی دانشگاه قم ،1388 ،رحلی.

نعمتی پیرعلی ،دلآرا

نجاتی ،معصومه سادات

.233دعا و تربیت معنوی انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد،

.225شــگفتیهای جســم انســان در قــرآن .پایاننامــۀ ســطح دو ،اســتاد

اســتاد راهنمــا :نهلــه غــروی نائینی ،اســتاد مشــاور :محمدباقــر حجتی،

راهنما :منصوره مســلمی ،حوزه علمیۀ الزهرا (س) شهرستان ری  -مرکز

دانشــکدۀ علوم انســانی دانشــگاه تربیت مدرس تهــران ،1378 ،رحلی،

مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1388 ،رحلی 82 ،ص.
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نقدیخوزانی ،مریم

وفاپور ،رحیم

.234نقــش جمعگرایــی در تکامــل انســان از منظــر احادیــث اهــل بیت

.242نقــش اعتقــاد بــه معــاد در ســازندگی انســان و عواقــب ســوء انــکار

(علیهــم الســام) (مــورد مطالعــه :نیمــه دوم احادیــث مســند امــام علی

آن در قــرآن و حدیــث .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا:

ابن ابیطالب علیه الســام) .پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،استاد راهنما:

ســیدمحمدباقر حجتی ،اســتاد مشــاور :علــی مهدیزاده ،دانشــگاه آزاد

محســن صمدانیان ،اســتاد مشــاور :رضا شــکرانی ،دانشــکدۀ ادبیات و

اسالمی واحد تهران مرکزی ،1377 ،رحلی.

علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،1389 ،رحلی.

وفاییزاده ،بتول

نقوی ،سیدقلب حسین

.243رزق و روزی انســان در حیــات دنیــوی از دیــدگاه قــرآن و روایــات.

.235نقش توحید در زندگی انسان از دیدگاه قرآن .استاد راهنما :محسن

پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :غالمحســین تاجرینسب،

غرویان ،استاد مشاور :خلیل نوروزی ،مجتمع آموزش عالی فقه و معارف

اســتاد مشــاور :حمیــد رضــا مســتفید ،دانشــکده اصولالدیــن تهــران،

اسالمی جامعة المصطفی العالمیه ،1386 ،رحلی 255 ،ص.

 ،1388رحلی 172 ،ص.

نوبخت ،بیژن

وهابی همابادی ،جالل

.236انسان و رهبری در قرآن .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما:

.244انســان  -انحطــاط و تکامــل معنــوی از دیــدگاه قــرآن و حدیــث.

محمدعلی گرامی ،اســتاد مشاور :علیمحمد کاردان ،دانشکدۀ الهیات

پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :عبدالرضا مظاهری ،اســتاد

و معارف اسالمی و ارشاد دانشگاه امام صادق (ع) ،1371 ،رحلی.

مشــاور :سید رضا دیباجی ،دانشکدۀ الهیات ،فلسفه و معارف اسالمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،1379 ،رحلی 152 ،ص.

نوده ،محمدرضا
.237آخــرت از دیــدگاه عقــل و نقل ،تاثیــر آن در تربیت انســان .پایاننامۀ

ویدارغو ،هارون

کارشناســی ارشــد ،استاد راهنما :ســید محمد باقر حجتی ،استاد مشاور:

.245سیر وجودی انسان از دیدگاه مرحوم عالمه طباطبایی (ره) .استاد

علی مهدیزاده ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران[ ،بی تا] ،رحلی 132[ ،ص].

راهنما :حمیدرضا رضانیا ،اســتاد مشاور :قاسم صفری ،مجتمع آموزش
عالی امام خمینی (ره) ،1387 ،رحلی 127 ،ص.

نوروزپور ،طاهره
.238بررســی مســئله خشــونت علیــه زنــان از دیــدگاه آیــات و روایــات.

هاشمیزاده ،سیدعلی

پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،اســتاد راهنما :محسن احتشامینیا ،استاد

.246بررســی شــخصیت جن و ملک در قرآن و تأثیر آن بر زندگی انســان.

مشاور :عباس همامی ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد

پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :ول ـیاهلل نقیپورفــر ،اســتاد

اسالمی واحد تهران مرکزی ،1384 ،رحلی 269 ،ص.

مشــاور :عبدالمجیــد طالبتــاش ،دانشــگاه آزاد اســامی فســا،1380 ،
رحلی 210 ،ص.

نوشین ،مریم
.239نقش اجتماعی زن در دایرة المعارف قرآن (لیدن) و نقد آن .استاد

هاشمی ،سعیده

راهنما :مهدیه سادات مستقیمی ،استاد مشاور :محمدجواد اسکندرلو،

.247ویژگیهــای باطنــی انســان در قــرآن .پایاننامۀ کارشناســی ،اســتاد

مؤسسه آموزش عالی بنتالهدی ،1388 ،رحلی 248 ،ص.

راهنما :محمدجواد ســلمانپور ،دانشــکدۀ علوم قرآنی شــیراز  -دانشگاه
علوم و معارف قرآن کریم  ،1384 ،رحلی 70 ،ص.

نومیری ،انسیه
.240کرامت انســان در قرآن و روایات .پایاننامۀ سطح دو ،استاد راهنما:
حمیــد وحیــدی ،مدرســه علمیــۀ الزهــرا (س) کــوی نصــر تهــران  -مرکــز
مدیریت حوزههای علمیۀ خواهران ،1388 ،رحلی 91 ،ص.

.248پژوهشــی در بــاره حقــوق انســان از دیــدگاه نهجالبالغــه .پایاننامۀ
کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :محمد رضا آشــتیانی ،اســتاد مشــاور:
محمــد مهــدی گرجیــان ،دانشــکده تحصیــات تکمیلی دانشــگاه آزاد

وحیدی ،محبعلی
.241آفرینش انســان در قرآن .پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،استاد راهنما:
ســیدرضا مودب ،اســتاد مشــاور :محمدجواد ســعدی ،مجتمــع آموزش
عالی فقه و معارف اسالمی جامعة المصطفی العالمیه ،1383 ،رحلی،
 183ص.
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هاشمی عهد ،محمد

اسالمی واحد اراک ،1379 ،رحلی 180 ،ص.
هاشمی ،مهرداد
.249جایگاه انســان در نهجالبالغه .پایاننامۀ کارشناســی ارشد ،استاد
راهنما :محمدکاظم شــاکر ،استاد مشاور :غالمحسین اعرابی ،دانشکدۀ
علوم انسانی دانشگاه قم ،1380 ،رحلی 194 ،ص.
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همرنگ هزان ،مسعود
.250بررســی تطبیقــی فرشــتگان و نقش آنها در ســعادت انســان در قرآن
و عهدین .پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنما :داود کمیجانی،
دانشکدۀ علوم قرآنی تهران  -دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،1392 ،
رحلی 166 ،ص.
یارمحمدیان ،میثم
.251آثــار روانــی شــناخت خــدا و تأثیر آن بــر زندگی انســان از منظر قرآن و
حدیــث .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،اســتاد راهنمــا :علی راد ،اســتاد
مشــاور :محمدتقــی ســبحانینیا ،دانشــکدۀ علــوم حدیــث قــم،1392 ،
رحلی.
یارندی ،طوبی
.252انســان کامل در اســام و مســیحیت .پایاننامۀ کارشناســی ارشد،
اســتاد راهنمــا :ال شــیء ،اســتاد مشــاور :مظاهــری ،دانشــکدۀ الهیــات،
فلســفه و معــارف اســامی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی،
 ،1382رحلی 220 ،ص.
یداهللپور ،بهروز
.253کرامت انســان در قرآن کریم :ماهیت ،مبانی ،موانع .رســاله دکترا،
اســتاد راهنمــا :ســیدرضا مؤدب ،اســتادان مشــاور :محمدکاظم شــاکر و
غالمحســین اعرابــی ،مرکــز تربیت مدرس دانشــگاه قــم ،1388 ،رحلی،
 269ص.
یراقی ،نرجس
.254انســان در قــرآن از دیدگاه اخــاق و تربیت .پایاننامۀ کارشناســی،
دانشکدۀ معارف قرآنی اصفهان ،1378 ،رحلی 69 ،ص.
یگانه ریختهگر ،جمیله
.255شــیوۀ تربیــت انســان قرآنــی درنهجالبالغــه .پایاننامۀ کارشناســی
ارشــد ،استاد راهنما :بخشــعلی قنبری ،استاد مشــاور :احمد غالمعلی،
دانشکدۀ علوم حدیث ،1390 ،رحلی175 ،ص.
یوسفی یگانه ،محبوبه
.256پژوهشــی در نقــش الگویــی معصومــان (ع) در تربیــت انســان.
پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ,اســتاد راهنما :فتح اهلل نجارزادگان ،استاد
مشــاور :مهدی مهریزی ،دانشکده اصولالدین قم ،1382 ،رحلی242 ،
ص.
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